


CMU Presidential Scholarship 
 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) ประจ าปี 2565 
 
คุณสมบัติของผูส้มัครรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1-Q4 ของฐาน ISI Web of Science ช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 รวมกัน
อย่างน้อย 3 เรื่อง โดยต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1-Q2 อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และสนทนาได้เป็นอย่างดี  
3. ไม่เคยติดค้างงานกับแหล่งทุนหรือสถาบันการศึกษาใดๆ  

 
คุณสมบัติของอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1-Q2 ของฐาน ISI Web of Science ช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 รวมกัน
อย่างน้อย 3 เรื่อง  

2. มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการด าเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 
ทั้งนี้ไม่รวมทุนโครงการปริญญาเอกกาจนาภิเษก (คปก.) ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ
อุสาหกรรม (พวอ.) ทุนการศึกษาอ่ืนๆ และทุนวิจัยที่สนับสนุนโดยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ส่วนงานต้นสังกัดของอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอกจะต้องเห็นชอบและสนับสนุน
ให้ใช้สถานที่และเครื่องมืออุปกรณส์ าหรับด าเนินการวิจัยระหว่างช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรรทุน 

4. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นระดับปริญญาเอก 
อย่างน้อย 2 คน และระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 คน 

 
เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 

1. ต้องผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1-Q2 ของฐาน ISI Web of Scienceอย่างน้อย 1 ผลงาน ซึ่ง
เป็นการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยเป็น Co-author และ
อาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็น First author หรือ Corresponding author 

2. ต้องผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1-Q4 ของฐาน ISI Web of Science อย่างน้อย 1 ผลงาน ซึ่งเป็นการ
ตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยเป็น First author หรือ 
Corresponding author และอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็น Co-author 

3. ได้รับเงินเดือนในอัตรา 41,000 - 45,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วนถึงสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)        
เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้อัตราเงินเดือนขึ้นกับผลงานที่ผ่านมาของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

4. ท าหน้าทีช่่วยเหลือและแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก ในด้าน    
การสอน การท าวิจัย การดูแลบัณฑิตศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่าง
เต็มเวลา (Full–time) 

5. ผลงานต้องไม่นับซ้ ากับทุนที่สนับสนุนโดยเงินรายได้ของส านักงานบริหารงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



CMU Presidential Scholarship 
Postdoctoral Fellowship 2022  
 
ELIGIBILITY CRITERIA OF CANDIDATES FOR POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 
1. A candidate must have at least 3 publications in ISI Web of Science Q1-Q4 journals during 

2019-2021, in which at least 1 publication is in Q1-Q2 journal. 
2.  Have good command of English language, including writing, reading, and conversation 

skills. 
3.  Must complete all previously received grants from funding agencies or other academic 

institutes. 
 
ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADVISORS 
1. An advisor must have at least 3 publications in ISI Web of Science Q1-Q2 journals during 

2019-2021. 
2.  Have on-going external research grant( s)  valued at least 2 million baht, excluding the 

Royal Golden Jubilee (RGJ)  PhD Program, the Research and Researchers for Industries 
(RRI)  Program, other Scholarship Programs, and research grant( s)  under CMU internal 
fund. 

3.  The faculty or institute where an advisor is affiliated must approve and allow access to 
necessary research facilities during the contract period. 

4.  Have at least 3 graduate students ( two doctoral and one Master’s degree)  in the fiscal 
year 2022.  

 
TERMS AND CONDITIONS FOR POSTDOCTORAL FELLOWS 
1. Produce at least 1 publication in ISI Web of Science Q1-Q2 journal, as a co-author together 

with advisor as a first author or corresponding author. 
2.  Produce at least 1 publication in ISI Web of Science Q1- Q4 as a first author or 

corresponding author together with advisor as a co-author. 
3.  Receive a monthly salary of 41,000- 45,000 baht ( forty- one thousand to forty- five 

thousand baht)  for a period of 12 months; the salary rate depends on the candidate’s 
past performances. 

4. Assist/support the advisor in teaching, research works, supervising graduate students, and 
other assignments at Chiang Mai University. (Full-Time) 

5.  Any publication eligible for the above contract terms cannot be re-used as repeated / 
redundant output to any other project already supported by Office of Research 
Administration, CMU. 
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