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ประกาศรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปงบประมาณ 2563 รุนท่ี 22  
 

คปก. ประกาศรับสมัครทุน คปก. ประจําปงบประมาณ 2563  ท่ีมุงเนนการสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม โดยจะประกาศรับสมัครทุน ใน 3 รูปแบบ ดังนี ้

 
1. ทุน คปก.-อุตสาหกรรม จํานวน 120 ทุน  :  

• ลักษณะโจทยวิจัย : เปนโจทยท่ีตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุงเปา 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
(จํานวน 100 ทุน) และจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (จํานวน 20 ทุน) 

2. ทุน คปก.-Frontier research จํานวน 50 ทุน :  

• ลักษณะโจทยวิจัย : Upstream research / Forefront research/ Cutting-edge 

3. ทุน คปก.-มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และส่ิงแวดลอม  จํานวน 30 ทุน : 

• ลักษณะโจทยวิจัย : เปนโจทยท่ีตอบสนองการพัฒนามนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปกรรมศาสตรและ
สิ่งแวดลอมจากหนวยงานตางๆ เชน กระทรวง กรม หรือ หนวยงาน  หรือเปนปญหาท่ีเก่ียวของกับ
หัวขอสําคัญ ดังตอไปนี้  

 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการแกปญหาความยากจน 

 การปฏิรูปการศึกษา 

 ธรรมาภิบาลและการลดคอรรัปชัน 

 Climate change 
 การบริหารจัดการน้ํา 

 
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 

 คปก. จะพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน  คปก. ปงบประมาณ 2563 (รุนท่ี 22)  ท่ีไดรับทุน คปก. และทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) รวมกันไมเกิน 5 ทุน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา และขอเสนอโครงการพรอมกัน ดังนี ้

1. อาจารยท่ีปรึกษา  

• มีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ท่ีสังกัด และมีอายุไมเกิน 63 ป 

• ผลงานวิจัยเปนท่ีประจักษอยางตอเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะคุมวิทยานิพนธ 

• สถานะและผลการดําเนินการรับทุน คปก. ท่ีผานมา และทุนอ่ืนๆ ของ สกว.  
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• อาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีอายุตั้งแต 57 ป ข้ึนไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารยท่ีปรึกษาชาว
ตางประเทศ หรืออาจารยท่ีปรึกษาท่ีไมใชอาจารยประจําในสถาบันท่ีจะเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือ
รับทุน คปก. ตองมีหนังสือรับรองจากคณบดีวาจะสามารถอยูทํางานกับมหาวิทยาลัย/หรือ
สถาบันไดนานพอท่ีจะดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหากไดรับการ
ตออายุราชการ ก็ขอใหสงหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   
2. นักศึกษา  

คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติดีเดนท่ีสุด โดยพิจารณาจาก 

• ผลการเรียนท้ังในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท (นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะพิจารณาผล
การเรียนระดับปริญญาตรีดวย) และลําดับเปอรเซ็นตไทลของผลการเรียนระดับปริญญาตรี  

• ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือผลงานนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

• ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากคะแนน TOEFL, IELTS , CU-TEP หรือ TU-
GET 

• ศึกษาวิจัยไดเต็มเวลา ในขณะท่ีไดรับทุน คปก. (3-5 ป) และอายุไมเกิน 40 ป 

• ระยะเวลาท่ีเขาเรียนปริญญาเอกมาแลวกอนสมัครทุน คปก.    
 

3. ขอเสนอโครงการ ประกอบดวย 2 สวน 
3.1 ขอเสนอโครงการจะตองมีความยาว 4 หนากระดาษ A4 (ใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด 

14) ประกอบดวย หัวขอดังนี้ 
(1) ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
(2) ประเภททุนท่ีสมัคร (อุตสาหกรรม/ Frontier research/ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร

ศิลปกรรมศาสตร และสิ่งแวดลอม) 
(3) ระบุความตองการของภาคอุตสาหกรรม/ภาคการใชงาน/ผูใชประโยชน เชน หนวย

งานวิจัยท้ังของภาครัฐหรือเอกชน/หนวยงานภาครัฐ กระทรวง กรม เปนตน  
(4)  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
(5) คําหลัก (keyword) ของโครงการวิจัย (3-5 คํา) 
(6) ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (literature review) 
(7) สมมุติฐานของการโครงการ 
(8) วัตถุประสงคของโครงการ 
(9) ระเบียบวิธีวิจัย 
(10) ขอบเขตของการวิจัย 
(11) ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome) และ ผลกระทบ (impact) ท่ีคาดวาจะไดจาก

การวิจัย 
 

3.2 Research framework ในรูปแบบของแผนภาพ mind map ความยาว 1 หนากระดาษ A4 
ท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงของงานวิจัยท่ีทํา โดยมี impact  outcome output process และ 
input ท่ีชัดเจน 
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วิธีการสมัครขอทุน 

อาจารยท่ีปรึกษา เสนอช่ือนักศึกษา และสงขอเสนอโครงการ เพ่ือสมัครขอรับทุน คปก. พรอมกัน โดยสมัคร
ผานทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน ท่ี http://rgj.trf.or.th เทานั้น โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1. อาจารยท่ีปรึกษา  สมัครผานระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน ท่ี http://rgj.trf.or.th และจะไดรับ “รหัส
อาจารยท่ีปรึกษา” และขอใหอาจารยท่ีปรึกษาสงขอเสนอโครงการ และ “รหัสอาจารยท่ีปรึกษา” สงใหนักศึกษาใชในการ
สมัครขอรับทุนในขอ 2   

2. นักศึกษา ใช “รหัสอาจารยท่ีปรึกษา” และ ขอเสนอโครงการ เพ่ือสมัครผานระบบการสมัครทุน คปก. 
ออนไลน ท่ี http://rgj.trf.or.th   

 
ระยะเวลาการเปดรับสมัคร 

เปดรับสมัครวันท่ี 15 มกราคม - 15 เมษายน 2562    ประกาศผล วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562  
 
วันเริ่มรับทุน 

นักศึกษา สามารถเริ่มรับทุนไดตั้งแต ภาคตน ปการศึกษา 2562 
 
การตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารผูสมัคร 

คปก. จะพิจารณาขอมูลและเอกสารประกอบการสมัครทุน คปก.ผานระบบออนไลน หลังจากวันท่ีขอมูลในระบบปด
แลว จึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาอนุมัติทุน หากพบภายหลังวาขอมูลท่ีกรอกในระบบไมตรงกับขอเท็จจริง  
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