
 
 
 
 

 
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ และ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ.๒๕๕๒ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 
๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงอนุมัตใิห้มีประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการส่งเสริม” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย 

ข้อ ๕ ในประกาศนี้การสนับสนุนกลุ่มวิจัย แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
(๑) กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR: Special Task Force for Activating Research) หมายความว่า 

กลุ่มวิจัยที่มีแนวทางการวิจัยเฉพาะด้านที่ชัดเจน และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ได้    
ในอนาคต 

(๒) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU: Research Unit) หมายความว่า หน่วยวิจัยท่ีมีความช านาญในการ ท าวิจัย
ระดับชาติ โดยอาจเป็นความช านาญเฉพาะทางที่ลุ่มลึกหรือเป็นความช านาญในลักษณะสหวิทยา มีผลงานท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ และเป็นแหล่งอ้างอิงของวงวิชาการในระดับชาติ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปสู่ความเป็น       
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ได้ในอนาคต 

(๓) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE: Center of Excellence) หมายความว่า ศูนย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในระดับมาตรฐานสากล โดยอาจเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีลุ่มลึกหรือเป็นความเชี่ยวชาญในลักษณะสหวิทยา         
มีผลงานท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และเป็นแหล่งอ้างอิงของวงวิชาการในระดับนานาชาติ 

ข้อ ๖ กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR: Special Task Force for Activating Research) 
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเป็นกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย มีดังนี ้
 (ก) มีแผนงานวิจัยและแผนด าเนินงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาไปเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยได้ในอนาคต 

ท้ังนี้ ต้องมีผลผลิตท่ีชัดเจนและสามารถต่อยอดหรือขยายต่อไปได้ 
 

 





๒ 
 

 (ข) หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยมีผลงานทางวิชาการในระยะเวลาหนึ่งปีท่ีผ่านมา และเป็นผลงาน
ท่ีมีศักยภาพได้รับการยอมรับในวงวิชาการให้น าเสนอในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในกรณีของ     
งานสร้างสรรค์ศิลปกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริม 

 (ค) หากมีความเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีนิสิตระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญและอยู่ในแผนงานของกลุ่มขับเคลื่อน  
การวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 (ง) ต้องมีกัลยาณมิตรทางวิชาการ (Mentor) ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาด้วย โดยมีคุณสมบัติ คือ 
 ๑) เป็นผู้มีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือ PUBMED ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา

และเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ หรือ 
 ๒) มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัยโครงการละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา 
(๒) มีโครงสร้างบุคคลและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยท่ีเป็นบุคลากร

ประจ าของมหาวิทยาลัยร่วมปฏิบัติงานอย่างจริงจังในกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยอย่างน้อยสองคน โดยหนึ่งคนท าหน้าท่ีเป็น
หัวหน้ากลุ่มวิจัย  

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยจะมีชื่อเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/  
กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยอื่นมากกว่าหนึ่งกลุ่มมิได้ และนักวิจัยร่วมในกลุ่มอาจมีชื่อเป็นนักวิจัยร่วมในศูนย์เชี่ยวชาญ   
เฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยอื่นได้ โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นตามท่ีระบุในข้อ ๙ ต้องอ้างอิงเป็น
ผลงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้ อาจมีนักวิจัยพันธมิตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยร่วมในกลุ่มวิจัย 
รวมทั้งอาจมีนักวิจัยท่ีไม่ใช่บุคลากรประจ า ผู้ช่วยวิจัย และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย  

(๓) งบประมาณและการสนับสนุน โดยให้เงินสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในวงเงินปีละไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการด าเนินโครงการไม่เกินสองปี จ าแนกเป็น 

 (ก) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศส าหรับอาจารย์หรือ
นักวิจัย ในวงเงินปีละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 (ข) ค่าครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ส่งเสริม 

 (ค) ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (ง) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย  
 (จ) เงินอุดหนุนให้กับส่วนงานร้อยละจ านวนร้อยละห้าของงบประมาณโครงการ 
 (ฉ) ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย 

ข้อ ๗ หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU: Research Unit) 
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัย มีดังนี ้
 (ก) มีแผนงานวิจัยและแผนด าเนินงานท่ีชัดเจนอย่างน้อยสามปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท่ีต่อจากรากฐาน

เดิม และ/หรือแสดงถึงการพัฒนาองค์กรท่ีมีความชัดเจนและย่ังยืน 
 (ข) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีผลงานทางวิชาการต่อเนื่องในช่วงสามปีท่ีผ่านมา โดยเป็นผลงาน 

ท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการให้น าเสนอในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในกรณีของงานสร้างสรรค์
ศิลปกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริม 

 (ค) มีความเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญา
เอกท าวิทยานิพนธห์รือสารนิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญและอยู่ในแผนงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย 

 
 
 
 





๓ 
 

 (ง) หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

 (จ) มีอุปกรณ์การวิจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอยู่แล้วและมีการ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง ตามความจ าเป็น 

 (ฉ) มีเป้าหมายและแผนด าเนินงานท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการและ/หรือเครือข่ายวิจัยกับ
ภาครัฐ ภาคการผลิต การค้าและการบริการ หรือกับสถาบันวิชาการอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(๒) มีโครงสร้างบุคคลและการบริหารจัดการท่ีชัดเจน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบงานหรือภารกิจ           
ในส่วนต่าง ๆ ไว้ ประกอบด้วยอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยท่ีเป็นบุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรประจ าท่ี
สังกัดสถาบันท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับ (Affiliated Institute) ร่วมปฏิบัติงานอย่างจริงจังในหน่วยปฏิบัติการวิจัยอย่างน้อย
สามคน โดยหนึ่งคนท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหน่วย 

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยจะมีชื่อเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/     
กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยอื่นมากกว่าหนึ่งกลุ่มมิได้ และนักวิจัยร่วมในกลุ่มอาจมีชื่อเป็นนักวิจัยร่วมในศูนย์เชี่ยวชาญ   
เฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยอื่นได้ โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นตามท่ีระบุในข้อ ๙ ต้องอ้างอิง       
เป็นผลงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้ อาจมีนักวิจัยพันธมิตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยร่วมใน   
กลุ่มวิจัย รวมทั้งอาจมีนักวิจัยท่ีไม่ใช่บุคลากรประจ า ผู้ช่วยวิจัย และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย  

 (๓) งบประมาณและการสนับสนุน โดย 
 (ก) ให้เงินสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี 

โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
  ๑) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติส าหรับ

อาจารย์หรือนักวิจัย ในวงเงินปีละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) ค่าครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย 
  ๓) ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
  ๔) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย  
  ๕) เงินอุดหนุนให้กับส่วนงานจ านวนร้อยละห้าของงบประมาณโครงการ 
  ๖) ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย 
 (ข) เสริมสร้างความเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 (ค) ประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน 
 (ง) สนับสนุนให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกตามความเหมาะสม 
 (จ) จัดท าหนังสือรับรอง (Endorsed Letter) เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก 

ข้อ ๘ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE: Center of Excellence) 
(๑) คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีดังนี ้
 (ก) มีแผนงานวิจัยอย่างน้อยห้าปี และมีแผนการด าเนินงานรายปีท่ีชัดเจน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท่ี     

ต่อจากรากฐานเดิมท่ีมีจุดเด่น และ/หรือแสดงถึงการพัฒนาองค์กรท่ีมีความชัดเจนและย่ังยืน รวมท้ังแสดงถึงการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่สังคมหรือประชาคมด้วย 

 (ข) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีผลงานทางวิชาการต่อเนื่องในช่วงสามปีท่ีผ่านมา โดยเป็น
งานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และ/หรือสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมได้ ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับให้น าเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และได้รับการอ้างอิง
ในวงวิชาการ และในกรณีของงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริม 

 
 
 





๔ 
 

 (ค) มีความเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีนิสิตระดับปริญญาโทหรือ 
ปริญญาเอกท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญและอยู่ในแผนงานของศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 

 (ง) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  
 (จ) มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง        

ตามความจ าเป็น 
 (ฉ) มีความสัมพันธ์ทางวิชาการกับภาครัฐ ภาคการผลิต การค้าและการบริการ สถาบันวิชาการ     

ท้ังระดับชาติและนานาชาติ และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
(๒) มีโครงสร้างบุคคลและการบริหารจัดการท่ีชัดเจน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบงานหรือภารกิจในส่วนต่าง ๆ 

ไว้ ประกอบด้วย อาจารย์ และ/หรือนักวิจัยท่ีเป็นบุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัยร่วมปฏิบัติงานอย่างจริงจังในศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางอย่างน้อยสามคน โดยหนึ่งคนท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะมีชื่อเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/
กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยอื่นมากกว่าหนึ่งกลุ่มมิได้ และนักวิจัยร่วมในกลุ่มอาจมีชื่อเป็นนักวิจัยร่วมในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยอื่นได้ โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นตามท่ีระบุในข้อ ๙ ต้องอ้างอิงเป็นผลงานของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี ้อาจมีนักวิจัยพันธมิตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยร่วมในกลุ่มวิจัย รวมท้ังอาจ
มีนักวิจัยท่ีไม่ใช่บุคลากรประจ า ผู้ช่วยวิจัย และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย  

(๓) งบประมาณและการสนับสนุน มีดังนี้ 
 (ก) ให้เงินสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น 
 ๑) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติส าหรับ

อาจารย์หรือนักวิจัย ในวงเงินปีละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย 
 ๓) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย 
 ๔) เงินอุดหนุนให้กับส่วนงาน จ านวนร้อยละห้าของงบประมาณโครงการ 
 ๕) ไม่สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นและได้รับอนุมัติ  
 ๖) ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย 
ท้ังนี้ หากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมาได้ มหาวิทยาลัย  

จะสมทบทุนเพิ่มให้อีกร้อยละยี่สิบของเงินทุนวิจัยท่ีไม่รวมค่าครุภัณฑ์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก        
โดยจะสมทบเป็นเงินท้ังสิ้นปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ทุนวิจัยดังกล่าวต้องมีการจัดท าประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารการเงินและโครงการวิจัย ผ่านส านักบริหารวิจัยหรือศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังท่ีระบุในประกาศแนบท้ายท่ีมีนักวิจัยในศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นหัวหน้าโครงการ  

 (ข) เสริมสร้างความเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 (ค) ประชาสัมพันธผ์ลงานให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน 
 (ง) สนับสนุนให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกตามความเหมาะสม 
 (จ) จัดท าหนังสือรับรอง (Endorsed letter) เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก 

ข้อ ๙ ผลผลิตและตัวชี้วัดการด าเนินการของแต่ละกลุ่มวิจัยให้เป็นไปตามท่ีได้รับความเห็นชอบ       
และอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริม โดยแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี ้

(๑) ส่วนท่ีพิจารณาโดยส านักบริหารวิจัยมีสัดส่วนร้อยละหกสิบได้แก่ผลงานดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี Impact factor ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล    

ISI, Scopus หรือ PUBMED โดยแบ่งตามสาขาดังนี้ 
 





๕ 
 

 ๑) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย ต้องอยู่ในระดับควอร์ไทล์ ๑ ขึ้นไป และกลุ่มขับเคลื่อน 
การวิจัย อยู่ในระดับควอร์ไทล์ ๒ ขึ้นไป โดยไม่นับหนังสือรวมบทความวิจัยของการประชุมหรือ Proceedings  

 ๒) สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางต้องอยูใ่นระดับควอร์ไทล์ ๒ ขึ้นไป หน่วยปฏิบัติการวิจัยต้องอยู่ในระดับควอร์ไทล์ ๓ ขึ้นไป และกลุ่มขับเคลื่อน
การวิจัยต้องอยู่ในระดับควอร์ไทล์ ๔ ขึ้นไป โดยไม่นับหนังสือรวมบทความวิจัยของการประชุมหรือ Proceedings และ/หรือ  

 (ข) จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้จากแหล่งทุนภายนอกตามประกาศแนบท้าย  
(๒) ส่วนท่ีพิจารณาโดยส่วนงานต้นสังกัดมีสัดส่วนร้อยละสี่สิบ ได้แก่ผลงานดังต่อไปน้ี 
 (ก) ผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมระดับชาติหรือระดับโลก       

ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development goals, SDGs) ท่ีมีหลักฐานเป็นท่ีประจักษ์ 
เช่น มีการอ้างอิงในรายงาน THE Impact Ranking ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และ/ หรือ 

 (ข) ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับโลก และ/ หรือ 
 (ค) ผลงานท่ีได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม และสามารถ

แสดงการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีมีหลักฐานเป็นท่ีประจักษ์ และ/ หรือ 

 (ง) จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้จากแหล่งทุนภายนอกท่ีเป็นแหล่งทุนจากหน่วยงานเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของส่วนงานต้นสังกัด โดยทุนวิจัยดังกล่าวต้องจัดท าประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารการเงินและ
โครงการวิจัย ผ่านส านักบริหารวิจัยหรือศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นโครงการท่ีนักวิจัย 
ในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการ และ/หรือ 

 (จ) การสร้างเครือข่ายทางวิชาการท่ีมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือมีการขอทุนวิจัยร่วมกันโดยมีการ
แสดงหลักฐานเป็นท่ีประจักษ์ และ/ หรือ 

 (ฉ) ผลงานอื่นท่ีสอดคล้องกับบริบทและยุทธศาสตร์ของส่วนงานต้นสังกัด ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของส่วนงานต้นสังกัด  

ข้อ ๑๐ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
(๑) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามแบบเสนอท่ีได้รับอนุมัติแล้วต้องได้รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 
(๒) ผู้รับทุนจัดท ารายงานความก้าวหน้าภายในระยะเวลาหกเดือนหลังได้รับอนุมัติทุนในแต่ละปี        

ในรูปแบบท่ีก าหนด ส่งไปท่ีส่วนงานต้นสังกัด เพื่อรับรองผลความก้าวหน้าก่อนเบิกจ่ายเงินงวดท่ีสอง และเมื่อครบรอบ
หนึ่งปี ให้หัวหน้าโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ส่งไปท่ีมหาวิทยาลัยในรูปแบบท่ีก าหนด ในการนี้  
ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และตามระเบียบข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ 

(๓) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ท่ีจะระงับการให้ทุน ในกรณีท่ีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุน 

การน าผลงานบางส่วนหรือท้ังหมดไปเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้รับทุนต้องระบุชื่อของกลุ่มขับเคลื่อน
การวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ณ ต าแหน่งท่ีอยู่ของนักวิจัยทุกครั้ง 

ข้อ ๑๑ ให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย” จ านวนสี่ชุด ตามสาขาของกลุ่มวิจัยซึ่ง
แต่งต้ังโดยอธิการบดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกจ านวนตามท่ีอธิกรบดีเห็นสมควร 

 

 

 





๖ 
 

ประธานและกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ังจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญ
ตามสาขาของกลุ่มวิจัย ดังนี ้

(๑) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(๒) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๓) สาขามนุษยศาสตร์ 
(๔) สาขาสังคมศาสตร์ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการส่งเสริมมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติให้ความสนับสนุนกิจกรรมโครงการของกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย  

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
(๒) พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของกลุ่มขับเคลื่อน

การวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
(๓) พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน ยุติการสนับสนุน และการให้การรับรองโครงการ

ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย 

ข้อ ๑๓  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(๑) ผู้รับทุนจะต้องจัดท าแบบเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นภาษาไทย โดยอาจนิยามศัพท์หรือทับศัพท์

ด้วยภาษาต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม 
(๒) ผู้สนใจสมัครยื่นแบบเสนอขอรับการสนับสนุนพร้อมท้ังประวัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าและนักวิจัย

ร่วมในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย พร้อมรายละเอียดโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด ในระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (Electronic Research Management (eRM)) ของส านักบริหารวิจัย  

(๓) คณะกรรมการส่งเสริมอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินงานของ
กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

(๔) มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสนับสนุนโดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและเบิกจ่าย
เงินงวดท่ีหนึ่งตามแผนการใช้จ่ายเงินของกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ภายในหนึ่งเดือนหลังจากท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ เงินสนับสนุนตามขอบเขตการสนับสนุนในประกาศนี้ถือเป็นเงินอุดหนุนประเภทท่ัวไป ผู้รับทุน 
จะต้องเบิกจ่ายตามรายการท่ีระบุไว้ในแผนงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินไว้เพื่อตรวจสอบ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กับส่วนงาน โดยกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย    
หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีสิทธิใช้และมีหน้าท่ีควบคุมดูแลรักษา เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน     
ให้หัวหน้าส่วนงานซึ่งหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสังกัดเป็น         
ผู้พิจารณาก าหนดหน่วยงานภายในท่ีจะใช้ ควบคุมดูแล และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์น้ัน 

ข้อ ๑๕ การประเมินผลการด าเนินงาน 
(๑) ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาผลการด าเนินงานหกเดือน เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณงวดท่ีสอง 
(๒) ส่วนงานและมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปี และ/หรือสิ้นสุดการด าเนินงาน   

เพื่ออนุมัติรับรองผลการด าเนินงาน และการอนุมัติให้ทุนสนับสนุนในปีต่อไป 
ท้ังนี้ หากมีปัญหาในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยอาจให้ปรับแผนเมื่อมีการประเมินผลประจ าปี      

หรืออาจเสนอให้ยุติการด าเนินงานเมื่อมีเหตุผลสมควร 
 
 
 
 





๗ 
 

(๓) มหาวิทยาลัยจะจัดให้ผู้รับทุนน าเสนอผลงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานในภาพรวมต่อ
คณะกรรมการส่งเสริม ปีละหนึ่งครั้ง นอกเหนือไปจากการส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ข้อ ๑๖  การยุติการสนับสนุน 
(๑) มหาวิทยาลัยจะยุติการสนับสนุนในกรณีท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
 (ก) เปลี่ยนหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง    

โดยไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและไม่มีเหตุผลอันควร 
 (ข) ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
 (ค) มีการด าเนินการแตกต่างไปจากแผนท่ีได้เสนอไว้ โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่มีเหตุผลอันควร 
ในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินหรือผิดเงื่อนไขการส่งมอบผลผลิต หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อน

การวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจขอขยายเวลาโครงการเพื่อสร้างผลผลิตให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินหรือเงื่อนไขการส่งมอบผลผลิตเป็นเวลาหกเดือน ได้ไม่เกินสองครั้ง หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว 
คณะกรรมการส่งเสริมอาจพิจารณายุติการเป็นกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ 

(๒) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยยุติการสนับสนุน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 (ก) สรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานท่ีผ่านมาและเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบภายในสองเดือน 
 (ข) ส่งคืนครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ทั้งหมดให้มหาวิทยาลัย ภายในสองเดือน 
 (ค) ส่งคืนงบประมาณท่ีเหลือและรายงานการใช้จ่ายเงินพร้อมใบเสร็จรับเงินให้มหาวิทยาลัยภายใน 

สองเดือน 
ท้ังนี้ ถือว่าเงินสนับสนุนการด าเนินงานและครุภัณฑ์ของกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย 

และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย และ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีผู้รับทุนพ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน          
ในมหาวิทยาลัยให้ส านักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สะสางบัญชีต่าง  ๆ ดังกล่าวให้เรียบร้อย หากผู้รับทุน    
ไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามสัญญารับทุน 

ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ 
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         

     
     
                 (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)  

                           อธิการบดี                                                                     
 

 
  





๘ 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายชื่อแหล่งทุนภายนอก ตามข้อ ๙ (๑) ข 

ล าดับ รายชื่อแหล่งทุนภายในประเทศ 
๑ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
๒ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
๓ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 
๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 
๕ PMU “A” หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) 
๖ PMU “B” หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
๗ PMU “C” หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

 
ล าดับ ประเทศ/กลุ่มประเทศ รายชื่อแหล่งทุนต่างประเทศ เว็บไซต์ 

๑ เครือรัฐออสเตรเลีย Australian Research 
Council 

https://www.arc.gov.au/ 

๒ ราชอาณาจักรเบลเยียม EuroTech Universities 
Alliance 

https://eurotech-universities.eu/ 

๓ ราชอาณาจักรเบลเยียม Fund for Scientific 
Research (FNRS) 

https://www.frs-fnrs.be/en/ 

๔ แคนาดา Grand Challenge Canada 
(GCC) 

https://www.grandchallenges.ca/ 

๕ เอเชียตะวันออก e-ASIA Joint Research 
Program (e-ASIA JRP) 

https://www.the-easia.org/ 

๖ ยุโรป Horizon Europe https://ec.europa.eu/info/horizon-
europe_en 

๗ ยุโรป European Research 
Council (ERC) 

https://erc.europa.eu/ 

๘ สาธารณรัฐฝรั่งเศส FYSSEN Foundation http://www.fondationfyssen.fr/en/ 
  





๙ 
 

ล าดับ ประเทศ/กลุ่มประเทศ รายชื่อแหล่งทุนต่างประเทศ เว็บไซต์ 
๙ สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี 
Alexander von Humboldt 
Foundation 

https://www.humboldt-foundation.de/ 
 

๑๐ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

Volkswagen Foundation https://www.volkswagenstiftung.de/en/f
oundation 

๑๑ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

German Academic 
Exchange Service (DAAD) 

https://www.daad.de/en/ 

๑๒ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

German Research 
Foundation (DFG) 

https://www.dfg.de/en/ 

๑๓ ไอร์แลนด์ Advanced Materials and 
BioEngineering Research 
(AMBER) 

http://ambercentre.ie/ 

๑๔ ไอร์แลนด์ Irish Photonics Integration 
Centre (IPIC) 

https://www.ipic.ie/ 

๑๕ ญี่ปุ่น Japan Society for the 
Promotion of Science 
(JSPS) 

https://www.jsps.go.jp/english/ 

๑๖ ญี่ปุ่น Japan International 
Cooperation Agency (JICA) 

https://www.jica.go.jp/english/index.ht
ml 

๑๗ ญี่ปุ่น The Asahi Glass 
Foundation 

https://www.af-info.or.jp/en/about/ 

๑๘ สาธารณรัฐโปแลนด์ Polish Academy of 
Sciences (PAS) 

https://institution.pan.pl/ 

๑๙ ราชอาณาจักรสวีเดน Swedish Research Council 
for Health, Working Life 
and Welfare (Forte) 

https://forte.se/en 

๒๐ ราชอาณาจักรสวีเดน International Foundation 
for Science (IFS) 

http://www.ifs.se/ 

๒๑ สวิตเซอร์แลนด์ Swiss National Science 
Foundation (SNF) 

http://www.snf.ch/en/Pages/default.asp
x 

  





๑๐ 
 

ล าดับ ประเทศ/กลุ่มประเทศ รายชื่อแหล่งทุนต่างประเทศ เว็บไซต์ 
๒๒ สหรัฐอเมริกา National Institutes of 

Health (NIH) 
https://www.nih.gov/ 

๒๓ สหรัฐอเมริกา U.S. Department of Energy 
(DoE) 

https://www.energy.gov/science/office-
science-funding 

๒๔ สหรัฐอเมริกา U.S. Department of 
Defense (DoD) 

https://www.grants.gov/learn-
grants/grant-making-
agencies/department-of-defense.html 

๒๕ สหราชอาณาจักร UK Research and 
Innovation (UKRI) 

https://www.ukri.org/ 

๒๖ สหราชอาณาจักร Newton fund https://newtonfund.ac.uk/ 
๒๗ สหราชอาณาจักร Global Challenges 

Research Fund 
https://www.newton-gcrf.org/gcrf/ 

๒๘ สหราชอาณาจักร Wellcome Trust https://wellcome.org/ 
๒๙ สหราชอาณาจักร The Royal Academy of 

Engineering 
https://www.raeng.org.uk/ 

๓๐ สหราชอาณาจักร The Royal Society https://royalsociety.org/ 
๓๑ สหราชอาณาจักร British Council https://www.britishcouncil.org/ 
๓๒ สหราชอาณาจักร และ

สหรัฐอเมริกา 
Cancer Grand Challenges https://cancergrandchallenges.org/ 

 
ตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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