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การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 

การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจ าปีงบประมาณ 2561 คปก. จะแบ่งการรับ
สมัครเป็น 2 รอบ ส าหรับระยะเวลาการรับสมัครในแต่ละรอบเป็นดังนี้ 

รอบ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

รอบ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2561 

วิธีการสมัคร  

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th โดยกรอกข้อมูล
และส่งเอกสารตามที่ก าหนดให้ครบถ้วน (โปรดศึกษาการกรอกข้อมูลในระบบที่ “คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุน คปก. แบบ
ออนไลน์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คปก. และนักศึกษา”) 

อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ นักศึกษาจ านวนมากในช่วงปลายของก าหนดปิดรับ
การสมัคร ซึ่งอาจท าให้ระบบติดขัดได้ จึงขอแนะน าให้ด าเนินการสมัครทุนก่อนถึงวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
แก้ไขข้อมูลในระบบได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ส าหรับ
รอบ 1) และ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ส าหรับรอบ 2) โดยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ระบบจะปิดและไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขได้อีก 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษามาเพ่ือขอรับทุนรุ่นที่ 20 ได้แก่ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ที่ได้รับทุนรุ่นที่ 20 ซึ่ง คปก. ประกาศผลให้ทราบแล้ว สามารถให้นักศึกษาสมัครผ่านทาง
ระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามที่
ก าหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนได้ตามช่วงเวลารอบ 1 หรือรอบ 2  
เอกสารที่จะต้องส่งให้ สกว. ได้แก่ ใบสมัครของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นผู้ช่วยวิจัย 
ที่ลงนามแล้ว จ านวน 3 ชุด โดยข้อมูลในใบสมัครนี้จะต้องตรงกับข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบการสมัครทุน คปก. 
ออนไลน์ (สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์) หากท่านสมัครในระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้ส่งใบสมัครที่ลง
นามแล้วมาให้ คปก. จะถือว่าท่านส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้ารับการพิจารณาทุน 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา สมัครผ่านทางระบบการสมัคร
ทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามที่ก าหนดให้ถูกต้อง
และครบถ้วนได้ตามช่วงเวลารอบ 1 หรือรอบ 2  
เอกสารที่จะต้องส่งให้ สกว. ได้แก่ 
2.1 ใบสมัครของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ลงนามแล้ว จ านวน 3 ชุด โดยข้อมูลในใบสมัครนี้จะต้องตรงกับข้อมูลที่ได้

บันทึกในระบบสมัครทุน คปก. ออนไลน์ (สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์) 
2.2 ใบสมัครของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ลงนามแล้ว จ านวน 3 ชุด 

โดยข้อมูลในใบสมัครนี้จะต้องตรงกับข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ (สั่งพิมพ์จาก
ระบบออนไลน์) 

หากท่านสมัครในระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้ส่งใบสมัครที่ลงนามแล้วมาให้ คปก. จะถือว่าท่านส่ง
เอกสารไม่ครบถ้วน และจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้ารับการพิจารณาทุน 
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การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร 
คปก. จะแจ้งสถานะการสมัครทุนของผู้สมัครแต่ละท่านว่าเอกสารครบถ้วนแล้ว หรือ ส่งเอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ใน

ระบบสมัครทุน คปก. ออนไลน์ (ส่วนสถานะการสมัครทุน) หลังจากวันที่ข้อมูลในระบบของผู้สมัครแต่ละท่านปิดแล้ว ผู้สมัครจึงควร
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ทันทีภายหลังจากการส่งยืนยันการสมัครทุนทางเว็บไซต์ 

ส าหรับผู้สมัครที่สมัครและส่งเอกสารในช่วงปลายของก าหนดปดิรับสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ส าหรับ
การสมัครรอบ 1 หรือ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ส าหรับการสมัครรอบ 2) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของเอกสารก่อนส่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ คปก. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งและติดตามเอกสารที่ขาด ซึ่ง
ท่านจะเสียสิทธิในการเข้ารับการพิจารณาทุนได้ 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนรุ่นที่ 20  
คปก. จะพิจารณาอนุมัติทุน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คปก. รุ่นที่ 19 และ

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดได้จาก เวบไซต์ คปก. ที่ 
http://rgj.trf.or.th 

 
  

หมายเหตุ 
1.  ดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุน คปก. แบบออนไลน์” ได้ที่เวบ็ไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th 
2.  คปก. ขอสงวนสิทธ์ิที่จะอนุมัติทุนในแต่ละรอบตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนในรอบ 1 แล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน สามารถสมัคร

ขอรับทุนได้อีกครั้งในรอบ 2 
4. คปก. สงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาใบสมัครที่กรอกข้อมูลและมีเอกสารแนบไม่ครบถ้วน และใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ตรงกับที่

บันทึกในเวบไซต์    
 


