
ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม 
PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme 

หมดเขตรับสมัคร 14 สงิหาคม 2561 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใครขอเชิญชวนอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ไดรับทุน คปก. ที่มี 
โครงการวิจัยรวมมือกับนักวิจัยเยอรมันสมัครขอทุนในโปรแกรม Research Based Mobility Scheme หรือ Project Based 
Personnel Exchange Programme สาํหรับป 2018/19 ซึ่งเปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ถงึวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
ผูสนใจขอใหสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครมาให คปก. ภายในเวลาท่ีกําหนด 

การใหทุนนี้เปนความรวมมือกันระหวาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ The German Academic 
Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี โดยจะใหทุนแกอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ไดรับทุน คปก. และนักวิจัย 
เยอรมันที่มีโครงการวิจัยรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในการวิจัย 
คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 
- ทีมฝายไทย ไมเกิน 3 คน โดยอยางนอย 2 ใน 3 คน จะตองประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ไดรับทุน

คปก. ที่มีความรวมมือกับอาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของเยอรมนีในการทําโครงการวิจัยรวมกัน และยัง
มีทุน คปก. ในหมวดงวดพิเศษสําหรับการเดินทางตางประเทศเหลือพอสําหรับกิจกรรมความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยจากทั้งสองฝาย กรณีที่มีผูรวมโครงการอีก 1 ทานเปนนักศึกษาปริญญาเอกหรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไมได
รับทุน คปก. ทางทีมจะตองหาแหลงทุนอ่ืนมาสนับสนุนคาเดินทางเอง

- ทีมฝายเยอรมัน ไมเกิน 3 คน ประกอบดวย ผูวิจัยหลัก (Principal Investigator หรือ PI) ซึ่งเปนอาจารย/นักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกไมเกิน 2 คน

ขอเสนอที่จะไมไดรับการพิจารณา 
1. โครงการที่มีแหลงทุนอ่ืนใหการสนับสนุนคาเดินทางและคาใชจายในตางประเทศแลว
2. เปนการเดินทางเพื่อภารกิจสวนตัว หรือ การไปฝกอบรม (Training Programme)
3. การไปประชุมวิชาการ

ทุนที่ให ไมเกิน 20 ทุน/ป 
- เฉพาะคาเดินทางและคากินอยูเทานั้น
- แตละฝายออกคาเดินทางเอง (รวมคาประกันสุขภาพดวย)
- เจาบานใหคากินอยู ไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ เชน bench fee, คาดําเนินการ, คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาเดินทางในประเทศ

อัตราคาใชจายที่ DAAD ใหแกอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาทุน คปก. เพ่ือเปนคาใชจายในประเทศเยอรมนี
ระยะเวลาที่อยูในเยอรมนี อาจารยที่ปรึกษาทุน คปก. (ฝายไทย) นักศึกษาทุน คปก. 

1-22 วัน 89 ยูโร/วัน 44 ยูโร/วัน 
23 วัน-1 เดือน 2,000 ยูโร/เดือน 1,000 ยูโร/เดือน 
31–50 วัน - 33 ยูโร/วัน 
ชวงเวลาสูงสุดที่ใหทุนได 1 เดือน/การเดินทาง 50 วัน/การเดินทาง* 

หมายเหตุ *สามารถขออยูนานกวา 2 เดือน ดวยงบประมาณทุน คปก. หากมีเหลืออยู 

Section P33 Research Mobility (PPP) 



 
 

 

อัตราคาพาหนะและคาประกัน (เหมาจาย) สําหรับการเดินทางของนักวิจัยเยอรมันที่ DAAD ให 
อาจารย/นักวิจัยหลังปริญญาเอก     900 ยูโร 
นักศึกษาปริญญาเอก     725 ยูโร 
 

อัตราคาใชจายในประเทศไทยตามเกณฑ สกว. ที่ใหแกนักวิจัยฝายเยอรมัน* 
ระยะเวลาที่อยูในไทย อาจารย/นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาเอก 

1-22 วัน  คาเบี้ยเลี้ยง 2,200 บาท/วัน 
คาที่พักตามจายจริงไมเกิน 2,600 บาท/วัน 

คาเบี้ยเลี้ยง 1,200 บาท/วัน 
คาที่พักตามจายจริงไมเกิน 2,500 บาท/วัน 

23 วัน-1เดือน  เหมาจายคาที่พัก+เบี้ยเลี้ยง 100,000 บาท/
เดือน 

เหมาจาย 70,000 บาท/เดือน 

หมายเหตุ *วงเงินรวมไมเกินงบพิเศษของอาจารยตางประเทศ 

ระยะเวลาที่ DAAD ใหทุน 
2 ป แตถามีความจําเปน อาจขอขยายเวลาตอไดอีก 1 ป โดยตองสงใบสมัครเพื่อพิจารณาขยายเวลาเปนกรณีๆไป ทั้งนี้ รวม
ระยะเวลาสงูสุดแตละโครงการไมเกิน 3 ป การสนับสนุนจาก DAAD เร่ิมไดเร็วที่สุดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562  

การพิจารณาใหทุน 
ผูใหทุนแตละฝายจะพิจารณาขอเสนอโครงการ และหารือรวมกัน ซึ่งจะทราบผลในราวเดือนเมษายน/พฤษภาคม

ของปถัดไป ทั้งนี้ PI (Principal Investigator) แตละฝายจะตองสมัครกับผูใหทุนฝายของตนภายในกําหนดการรับสมัคร 
การสมัครหลังกําหนดดังกลาว หรือ โครงการที่ไมไดสงใบสมัครใหผูใหทุนฝายของตน จะไมไดรับการพิจารณา 

 

รายละเอียดความรวมมือสามารถดูไดจากเว็บไซต คปก. ที่ http://rgj.trf.or.th/main/th/additional-grant/
 ฝายเยอรมันสมัครผาน website ของ DAAD ที่ https://www.daad.de/ppp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

กําหนดการ กระบวนการ วิธีการ 

14 มิถุนายน–14 สิงหาคม 61 ประกาศรับสมัคร ฝายไทย 
สงใบสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด ไฟล และเอกสารตาม 
check list ให คปก.  

ดูรายละเอียดและ Download แบบฟอรมไดจาก website 
คปก. http://rgj.trf.or.th/main/additional-grant/daad-th/ 

ฝายเยอรมัน 
สมัครทาง website ของ DAAD  
<https://www.daad.de/ppp> 

สิงหาคม 61 – ตุลาคม 61 พิ จ า ร ณ า ข อ เ ส น อ
โครงการ 

ประเมินโดยผูทรงคุณวฒุิของผูใหทุนแตละฝาย 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 61 พิจารณาตัดสิน สกว. และ DAAD หารือรวมกันและสรุปผล 

ธันวาคม 61/มกราคม 62 ประกาศผล แจงใหทราบทางไปรษณีย 
 
 

ปฏิทินการดําเนินงานและวิธกีารสมัครทุน 
ในโปรแกรม PPP year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme 

ผูสนใจสามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือสงเอกสารการสมัครท่ี 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ช้ัน 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เลขท่ี 979/17-21 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท 0-2278-8268 โทรสาร 0-2298-0478 

Website : http://rgj.trf.or.th/main/en/       E-mail : luntharima@trf.or.th 
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