
 

 

ประกาศ 

สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 

เร่ือง การเปดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” รุนที่ 3 

ประจําปงบประมาณ 2561 

****************************** 

 

หลักการและเหตุผล 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปนโครงการขนาดใหญของรัฐที่ใหทุนเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญา
เอกและผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง
ใหความสําคัญสูงสุดตอคุณภาพที่เขมงวด และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดวยเหตุที่ คปก. มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ศักยภาพในการทําวิจัยจึงเครงครัดตอ 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานของหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา โดยอาจารย
ที่ปรึกษาตองเปนผูที่ทําวิจัยอยางจริงจัง มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทําวิจัยและควบคุมวิทยานิพนธ โดยมี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติในชวง 5 ปที่ผานมาในฐานะนักวิจัยหลักอยางตอเนื่อง และมีปจจัยสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยปริญญาเอก ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาที่ไดทุน คปก. จะคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาตรีที่มีคุณภาพสูง 
มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมีผลงานวิจัยใหรับทุน “ผูชวยวิจัย” ตามความเห็นชอบของ คปก. ทั้งนี้ นักศึกษา คปก. ตองใช
เวลาทําวิจัยสวนใหญในประเทศไทยดวยโจทยวิจัยของไทย และมีโอกาสไปทําวิจัยระยะสั้น (6-12 เดือน) กับอาจารยที่ปรึกษา
รวมในตางประเทศ ซึ่งกอนสําเร็จการศึกษาจะตองตีพิมพผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่ สกว. ยอมรับ ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือน หลังสอบวิทยานิพนธ นักศึกษายังสามารถขอรับทุนเพื่อไปนําเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการนานาชาตไิดอีกดวย 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปผานมา คปก. ไดสรางและรักษามาตรฐานในการผลิตบุคลากรปริญญาเอกและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางเครงครัด อันนับเปนกลไกสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของ คปก. และกอใหเกิดผลกระทบที่เปน
ประโยชนตอประเทศหลายดาน ที่สําคัญคือ ไดสรางความเขมแข็งใหระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย ทําให
บัณฑิตศึกษาเกิดการขยายตัวอยางชัดเจน กลาวคือ กอนเร่ิมใหทุน คปก. ในป 2540 นั้น มีหลักสูตรปริญญาเอกเพียง 148 
หลักสูตร ในไมก่ีมหาวิทยาลัย และจํานวน “ครู” หรือ “แมไก” ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีคุณภาพนั้นก็มีจํานวน
จํากัด ปจจุบัน คปก. ไดจัดสรรทุนแกอาจารยที่มีคุณภาพสูงที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปแลว 2,005 คน และมี
หลักสูตรปริญญาเอกที่ผานเกณฑ คปก. แลวกวา 500 หลักสูตร จาก 33 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยตางๆ มีความตื่นตัวใน
การเปดหลักสูตรปริญญาเอกใหมเพิ่มข้ึนจํานวนมาก รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรเดิม และกระตุนใหอาจารยทําวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากลมากข้ึนเพื่อใหสามารถขอรับทุน คปก. ได  นับวา คปก. มีสวนสําคัญในการเพิ่มจํานวน
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาระดับปริญญาเอก สรางนักวิจัยอาชีพใหมีจํานวนมากข้ึน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับประเทศไทย  
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ภายใตแนวคิด “สรางคน สรางปญญา สรางชาติ ดวยมาตรฐานสากล” คปก. ไดใหทุนไปแลวกวา 4,700 ทุน มีดุษฎี
บัณฑิต คปก. สําเร็จการศึกษาในสาขาตางๆ แลวกวา 3,100 คน มีบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติจํานวน
กวา 7,500 เร่ือง และมีสิทธิบัตรที่อยูระหวางขอยื่นจดและไดรับการจดแลวประมาณ 110 เร่ือง มีอาจารยที่ปรึกษารวม
ตางประเทศกวา 3,800 คน ใน 49 ประเทศ จึงนับเปนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ใหญที่สุดโครงการหนึ่งในระดับ
นานาชาต ิกอใหเกิดผลดีตอระบบความรวมมือทางวิชาการของประเทศเปนอยางมาก เพิ่มจํานวนนักวิชาการและนักวิจัยที่มี
คุณภาพอยางมีนัยสําคัญ นําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยวิจัยในประเทศไทยกับหองปฏิบัติการและ
ศูนยวิจัยชั้นนําทั่วโลก  ดุษฎีบัณฑิต คปก. ไดเขาปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ สวนมากเปนอาจารย/นักวิจัยในภาครัฐและ
ภาคเอกชน พัฒนาตอยอดการวิจัย ทํางานเปนเครือขายทั้งภายใน/ตางประเทศ ซึ่งเปนคุณูปการอยางยิ่งตอวงการศึกษาวิจัย 
และเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยของประเทศอยางชัดเจน  และดุษฎีบัณฑิต คปก. เหลานี้ มีบทบาทสําคัญในการสราง
นวัตกรรมและพัฒนางานวิจัยของประเทศ ตลอดจนเปนผูสรางบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาตอไปอยางตอเนื่องดวยการสนับสนุน
ของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานใหทุนอ่ืนๆ  

อยางไรก็ตาม ยังมีดุษฎีบัณฑิต คปก. จํานวนหนึ่งที่ไมสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางตอเนื่องหลังสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ดวยเหตุที่ขาดความพรอมในดานตางๆ อาทิ ทุนวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ความรู/ความเขาใจปญหาวิจัย การ
สนับสนุน/สงเสริมจากหนวยงานตนสังกัด และนักวิจัยที่ปรึกษา เปนตน ทําให “หลุด” ไปจากวงการวิจัย อันเปนการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลวิจัยที่มีคายิ่ง  ในปงบประมาณ 2559 สกว. จึงริเร่ิมโครงการ “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” และไดดําเนินการ
จัดสรรทุนในปงบประมาณ 2559 และ 2560 แลว ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนทุนในการเร่ิมทําวิจัยใหแกดุษฎีบัณฑิต คปก. เพิ่ม
รายไดตอเดือน เพื่อใหปลีกตัวจากภาระงานประจําจัดสรรเวลามาทําวิจัยแลว  ยังมีนักวิจัยที่ปรึกษาชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด 
ทั้งนี้ การใชความสามารถที่มีอยูแลวของนักวิจัยที่ปรึกษา ซึ่งอาจจะเปนนักวิจัยที่ไดรับทุนของ สกว. หรือเคยรับทุน คปก. ใน
การทํางานรวมกันเพื่อฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของดุษฎีบัณฑิต คปก. ตลอดจนสรางระบบการทํางานวิจัย
เปนทีม/เครือขาย อันจะทําใหดุษฎีบัณฑิต คปก.ที่เพิ่งเร่ิมตนทําวิจัยดวยตนเอง พรอมที่กาวสูการเปนนักวิจัยรุนใหมแบบมือ
อาชีพอยางเต็มตัว เพื่อใหขอรับทุนที่สูงข้ึน และทํางานวิจัยตอไปเองไดอยางไมติดขัด สามารถพัฒนาไปสูการเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน คปก. อันจะเปนการ “Train the Trainer” อยางแทจริง  

ดังนั้น ในปงบประมาณ 2561 เพื่อใหการพัฒนาดุษฎีบัณฑิต คปก. ใหมีความรู ความสามารถในดานการวิจัย 
สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงใหประสบผลสําเร็จ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สกว. จึงเห็นสมควร
จัดสรร “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” รุนที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2561 ตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหดุษฎีบัณฑิต คปก. ไดทําวิจัยอยางตอเนื่องภายหลังจากสําเร็จการศึกษา สามารถกาวไปสูการเปน

นักวิจัยรุนใหมที่มีคุณภาพและไดรับทุนวิจัยที่สูงข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิต คปก. ใหมีศักยภาพในการทําวิจัย ทั้งในการเขียนขอเสนอโครงการ การทําวิจัย      

ตอยอดจากวิทยานิพนธหรือในสาขาใหมๆ ที่นาสนใจ ดวยความชวยเหลืออยางใกลชิดของนักวิจัยที่ปรึกษา 
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิหรือการจดสิทธิบัตร 
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หลักเกณฑการจัดสรรทุน 

1. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน 
1.1 เปนโครงการวิจัยที่ดําเนินการในประเทศไทย มีหัวขอวิจัยที่ชัดเจน มีการสํารวจสถานภาพความรูงานวิจัยที่

เก่ียวของ และเอกสารที่มีการตีพิมพแลวอยางครบถวน เปนการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูใหมอยาง
แทจริง ถาเปนการวิจัยซ้ํากับหัวขอที่มีผูวิจัยแลวจะตองเปนการบุกเบิกความรูใหม หรือมุงหาขอสรุปที่ตาง
ออกไป หรือหากเปนการวิจัยเพื่อยืนยันองคความรูเดิมที่มีอยูแลว ตองเปนการวิจัยที่มีความจําเปนอยาง
แทจริง 

1.2 คปก. จะใหความสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนในสาขาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศทั้ง 10 ประเภท และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี  สาขา
ขาดแคลนที่มีผูรับทุนนอย1 สาขาที่มาจากผลการวิจัยเชิงยุทธศาสตรของ สกว.2 และสาขาที่อาจกําหนดข้ึน
ในภายหลัง เปนลําดับตนๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูสมัคร ขอใหกรอกขอมูลใหครบถวนตามที่กําหนดไวใน
ระบบสมัครทุน 

1.3 มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสามารถแสดงวาการวิจัยจะ
มีคุณูปการตอวงวิชาการ หรือมีแนวทางการนําไปใชประโยชนในดานใด 

1.4 เปนโครงการวิจัยที่ผานความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดของผูเสนอขอรับทุน ซึ่งแสดงเจตจํานงการเอ้ือ
ใหนักวิจัยสามารถแบงเวลาจากภาระงานประจํามาทําวิจัย 

1.5 ผลงานวิจัยที่ไดตองสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการที่เหมาะสม 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติในฐานขอมูล Web of 
Science(SCI) โดย สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพผลงานในวารสารที่จัดอยูใน Quartile 1 และ 
Quartile 2 ของ Web of Science  
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือผลงานรูปแบบอ่ืนที่ผานการประเมินโดย สกว.  
 

ผลงานวิจัยตองไมถือเปนความลับ ยกเวนในกรณีที่จะมีการยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งนี้ ผูรับทุนสามารถนําไป
ตีพิมพหรือเผยแพรในรูปแบบอ่ืนไดโดยขอใหระบุแหลงทุนสนับสนุนดวยทุกคร้ัง โดยผูรับทุนจะเปนชื่อแรก 
และ/หรือเปนผูวิจัยหลักในบทความผลงานวิจัย และนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) มีชื่อเปนผูวิจัยรวมดวย 
 

หมายเหตุ  
1 

สาขาขาดแคลน อาทิ สาขาฟสิกส วิศวกรรมศาสตร (ยกเวนวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี) สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร 
เกษตรศาสตร คณิตศาสตรบางสาขา และเทคโนโลยีสาขาสําคัญแตมีผูไดทุน คปก. นอย รวมถึงสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  

2 ประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Research Issues, SRI) ของ สกว. 12 ประเด็น ไดแก  

 ประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
 ความม่ันคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร  
 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ นํ้า ท่ีดิน และการจัดการส่ิงแวดลอม  
 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการแกปญหาความยากจน 
 การสรางสรรคการเรียนรูและปฏิรูปการศึกษา 
 ธรรมาภิบาลและการลดคอรปัชั่น  
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 ผลประโยชนแหงชาติและความม่ันคงทางทะเล  
 คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และระเบียบวินัยของคนไทย   
 การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร  
 องคความรูใหมและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  
 พลังงานและพลังงานทางเลือก 
 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

 
2. คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน 

2.1 เปนดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ คปก. มาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันที่
สมัคร (โดยไมนับรวมเวลาที่ทําวิจัยหลังปริญญาเอก)  

2.2 ทํางานประจําสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานในประเทศไทย โดยมีสัญญาจาง  
2.3   ไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดใหมีเวลาทํางานวิจัยในโครงการไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมี

การยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชาตําแหนงหัวหนาภาควิชาข้ึนไป 
2.4 ตองไมไดรับทุนวิจัยขนาดใหญโดยมีงานวิจัยที่ซ้ําซอน หากมีความจําเปนตองรับทุนจากแหลงทุนอ่ืนเพิ่มเติม 

ขอใหแจงสถานะการรับทุน ให สกว. และแสดงเหตุผลที่ชัดเจนวาการรับทุนนั้นเปนการเสริมเพื่อใหโครงการ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งนี้ หากทุนอ่ืนใหเงินเดือนแลว จะไมไดรับเงินเดือนจากทุนนี้   

2.5 ดุษฎีบัณฑิต คปก. สามารถรับทุนนี้ได 1 คร้ัง 
 

3. นักวิจัยที่ปรึกษา (mentor)  
ผูขอรับทุนตองเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พรอมประวัติและผลงานทางวิชาการ โดยนักวิจัยที่ปรึกษา

จะตองเปนผูที่ทําวิจัยในสาขาที่จะทําวิจัยหรือสาขาที่เก่ียวของ โดยไดรับทุนวิจัย เชน จากฝายวิชาการ สกว. หรือ ทุน
อาจารยที่ปรึกษา คปก.  มีประสบการณและผลงานวิจัยอยางตอเนื่องอันเปนที่ยอมรับ  และมีเวลาใหคําปรึกษาแกผูวิจัย
อยางใกลชิด โดยมีการยืนยันเปนลายลักษณอักษร  

 
4. การประเมินขอเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 

4.1 มีการประเมินขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนโดยคณะกรรมการของ สกว. และผูตรวจสอบ (reviewer) 
จากภายนอก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด ผูเสนอขอรับทุนจะอุทธรณมิได ทั้งนี้ 
งานวิจัยตองไมเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆของผูขอทุน 

4.2 มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับทุน เพื่อตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานกับ
เปาหมายของแผนการดําเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใชจายเงินของแตละโครงการวิจัย โดย
คณะกรรมการประเมินและผูทรงคุณวุฒิ ดังตอไปนี้ 
 ผูรับทุนรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยดวยเอกสาร และนําเสนอผลงานตาม

ระยะเวลาที่กําหนด (รายงานความกาวหนาการทําวิจัย นําสงทุก 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา 
และรายงานการทําวิจัยฉบับสมบูรณ นําสงภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญา) 

 มีการตรวจเยีย่มบางโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทํางาน ปญหาอุปสรรค เพื่อใหขอแนะนํา และหา
มาตรการในการแกปญหาไดถูกตองและทันเวลา 

 เมื่อผูรับทุนนําเสนอผลงานเม่ือดําเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานกาวหนาพอสมควร ควรจะนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ โดยแจง สกว. ลวงหนาอยางนอย 2 เดือน ซึ่งอาจพิจารณาใหทุนสนับสนุนหากมี
ผลงานวิจัยดีมาก 
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5. วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดําเนินการและผลงานที่ไดจากโครงการ 
ทุนวิจัย คปก. ตอยอด สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยไมเกิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

และคาตอบแทนนักวิจัยจํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ตอเดือน รวมงบประมาณตลอดโครงการไมเกิน 200,000 
บาท (สองแสนบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป โดยผูไดรับทุนจะตองมีผลงานตีพิมพที่ไดจากโครงการอยาง
นอย 1 บทความ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติในฐานขอมูล Web of 
Science โดยนําสงผลงานตีพิมพภายใน 1 ป นับตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญา  

สําหรับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่
อยูในฐานขอมูลที่ สกว. หรือผลงานรูปแบบอ่ืนที่ผานการประเมินโดย สกว. โดยนําสงผลงานภายใน 1.5 ป นับตั้งแตวัน
สิ้นสุดสัญญา  

ทั้งนี้ ผูรับทุนจะตองเปนชื่อแรก และ/หรือ เปนผูวิจัยหลักในผลงานวิจัย และนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) ตองมี
ชื่อเปนผูวิจัยรวมในผลงานวิจัยดวย 

 
6. การทําสัญญารับทุน 

สัญญารับทุนเปนการรวมลงนาม 3 ฝาย คือ ผูใหทุน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผูรับทุน (หนวยงาน
ตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน) และหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน (หัวหนาโครงการวิจัย) โดยมีนักวิจัยที่ปรึกษา
เปนพยาน  ดุษฎีบัณฑิต คปก. ตองดําเนินการสิ้นสุดสัญญารับทุน คปก. กอน จึงจะสามารถดําเนินการทําสัญญารับทุน
วิจัย  คปก. ตอยอด ได 

 
7. การสมัครและกําหนดเวลาเสนอโครงการ 

เปดรับขอเสนอโครงการ 1 รอบ จํานวน 20 ทุน  
การสมัครขอใหสมัครผานทางเว็บไซตระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ตอยอด (http://rgjadvanced.trf.or.th) 

เทานั้น โดยกรอกขอมูลตามรูปแบบที่กําหนด และแนบไฟลเอกสารซึ่งเปนไฟล PDF ดังนี้ 
7.1 แบบเสนอโครงการวิจัย “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” ซึ่งประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลนักวิจัย 
สวนที่ 2 ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม 
สวนที่ 3 นักวิจัยที่ปรึกษา ขอมูลประวัติ/ผลงานวิชาการของนักวิจัยที่ปรึกษาที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที ่  
           ทานทําวิจัย และความเชื่อมโยงของผูขอรับทุนกับนักวิจัยที่ปรึกษา โดยระบุรายละเอียดความรวมมือ 
           ในการทําวิจัยระหวางผูขอรับทุนกับนักวิจัยที่ปรึกษาใหมั่นใจวาจะดูแลใหโครงการนี้สําเร็จ  พรอมทั้ง 
           ลงนามนักวิจัยที่ปรึกษา 
สวนที่ 4 ผูบังคับบัญชา ขอมูลหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งลงนามรับรองการอนุมัติใหผูวิจัยมีเวลาทํางานวิจัย 
 ในโครงการไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห 

7.2 หนาแรกของผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก ที่มี 
impact factor ภายใน 5 ปที่ผานมา (ป ค.ศ. 2013 – 2017)  

7.3 เอกสารยืนยันการเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และการสิ้นสุดการรับทุน คปก.  
7.4 เอกสารยืนยันการเปน “พนักงานประจํา” หรือ หากเปนพนักงานประจําที่มีการตอสัญญาเปนรายป ขอให 
 สงเอกสารยืนยันจากตนสังกัดวามีแผนการจางครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนที่ขอเสนอ 
 

http://rgjadvanced.trf.or.th/



