
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก* 

 
 

(A)  ส าหรับผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรี (ให้ไม่เกนิ 5 ปี)   
 

1.  ค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยวิจัย                1,722,000**    บาท 
(**ส ำหรับผู้มีวุฒิตรี สำขำวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์หรือมนุษยศำสตร์) 

  1.1   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนในประเทศไทย (5 ปี)                      672,000          บาท 
 หมายเหตุ  (ก) • ผู้มีวุฒิตรี สำขำวิทยำศำสตร์  สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เดือนละ   10,000          บำท 
   • ผู้มีวุฒิตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ และหลักสูตร ป. ตรี เกิน 4 ปี  เดือนละ  11,000          บำท 

(ข)   ผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับเงินเดือนประจ ำอยู่แล้ว (เช่น เป็นข้ำรำชกำรลำศึกษำ) จะได้รับค่ำใช้จ่ำย
ประจ ำเดือน เฉพำะส่วนที่ได้ต่ ำกว่ำอัตรำในข้อ (ก) 

(ค)   ผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยที่มีวุฒิปริญญำตรี เมื่อศึกษำครบ 2 ปีแล้ว หำกผลกำรศึกษำเป็นที่น่ำพอใจจะได้รับ
ค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือนเพ่ิมข้ึนเท่ำกับผู้มีวุฒิปริญญำโท 

   1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศกึษาวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ       500,000         บาท 
ได้แก่ ค่ำเครื่องบินชั้นประหยัด ค่ำเตรียมเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยในต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ ก.พ. และค่ำประกัน
สุขภำพ  

  1.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย               550,000      บาท
  ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ 60,000 บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัย ปีละ 50,000 บำท  (5 ปี)   

หมายเหตุ (ก)   งบประมำณค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยนี้   สำมำรถใช้เสริมกันได้ตำม 
         ตำมควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสม 

(ข)   หลักสูตรที่มีค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ-วิจัย เกินปีละ 110,000 บำท ให้ใช้เกณฑ์ในข้อ (D)  

2.  ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์              300,000        บาท 
  2.1   ค่ำตอบแทนในกำรควบคุมดูแลกำรวิจัยของนักศึกษำ  

และกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปีละ 30,000 บำท (5 ปี)             150,000          บำท 
2.2   ค่ำตอบแทนงวดสุดท้ำย เมื่อผู้ช่วยวิจัยส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำเอก และมีผลงำนตีพิมพ์ 

ตำมเกณฑ์ของ สกว. แล้ว         50,000  บำท 
  2.3   ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปติดต่อสร้ำงควำมร่วมมือกับอำจำรย์ต่ำงประเทศ  100,000 บำท  

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ไม่มีงบประมำณเพ่ิมส ำหรับ co-advisor 

3.  ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ต่างประเทศ              200,000 บาท
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำสอน และให้ค ำปรึกษำในประเทศไทยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งเป็นค่ำ bench fee หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ สกว. ให้ควำมเห็นชอบ   

4.  ส ารอง                   100,000        บาท 
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับนักศึกษำที่ไม่ส ำเร็จปริญญำเอกภำยในก ำหนดสัญญำ ในกรณีท่ีนักศึกษำส ำเร็จภำยในก ำหนดสัญญำ 

นักศึกษำอำจขอใช้งบส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรไปเสนอผลงำนวิชำกำรต่ำงประเทศได้ 
 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)  เป็นเงินประมาณ    2,322,000   บาท 
 

* เกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยทุน คปก. นี้ ได้ปรับใหม่ตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษกในกำร 
  ประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 14 สิงหำคม 2555 โดยให้เริ่มใช้กับผู้รับทุนรุ่นที่ 16 เป็นต้นไป 



หมายเหตุ (ก) ค่ำใช้จ่ำยใน 1.1, 1.3, 2.1 สกว. จะจ่ำยเข้ำบัญชีของผู้รับทุน งวดละ 6 เดือน 
  (ข)   ค่ำใช้จ่ำยใน 1.2, 2.3, 3 และ 4 ผู้รับทุนจะต้องเสนอขอควำมเห็นชอบจำก สกว. ก่อน 
  (ค)   ค่ำใช้จ่ำยใน 2.2  ผู้รับทุนจะได้รับเมื่อทุกอย่ำงเรียบร้อยจนปิดโครงกำรได้แล้ว 

(ง)    เนื่องจำกงบประมำณตั้งไว้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะ หำกประสงค์จะโอนข้ำมหมวด จะต้องขอควำม
เห็นชอบจำก สกว. ก่อน 

 
(B)  ส าหรับผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาโท (ใช้หลักการเดียวกับข้อ A. แต่ให้ไม่เกิน 3 ปี) 
 

1.  ค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยวิจัย                    1,262,000***   บาท 
(**ส ำหรับผู้มีวุฒิตรี สำขำวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์หรือมนุษยศำสตร์) 

  1.1   ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนในประเทศไทย (5 ปี)             432,000         บาท 
หมายเหตุ  (ก) • ผู้มีวุฒิตรี สำขำวิทยำศำสตร์  สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เดือนละ   12,000          บำท 

   • ผู้มีวุฒิตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ และหลักสูตร ป. ตรี เกิน 4 ปี  เดือนละ  13,000          บำท 
(ข)   ผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับเงินเดือนประจ ำอยู่แล้ว (เช่น เป็นข้ำรำชกำรลำศึกษำ) จะได้รับค่ำใช้จ่ำย

ประจ ำเดือน เฉพำะส่วนที่ได้ต่ ำกว่ำอัตรำในข้อ (ก) 

   1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศกึษาวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ       500,000         บาท 
ได้แก่ ค่ำเครื่องบินชั้นประหยัด ค่ำเตรียมเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยในต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ ก.พ. และค่ำประกัน
สุขภำพ  

  1.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย               330,000    บาท 
  ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ 60,000 บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัย ปีละ 50,000 บำท  (3 ปี)    

 

2.  ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                                                 240,000        บาท 
  2.1   ค่ำตอบแทนในกำรควบคุมดูแลกำรวิจัยของนักศึกษำ  

และกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปีละ 30,000 บำท (3 ปี)              90,000         บำท 
2.2   ค่ำตอบแทนงวดสุดท้ำย เมื่อผู้ช่วยวิจัยส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำเอก และมีผลงำนตีพิมพ์ 

ตำมเกณฑ์ของ สกว. แล้ว                  50,000           บำท 
  2.3   ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปติดต่อสร้ำงควำมร่วมมือกับอำจำรย์ต่ำงประเทศ          100,000     บำท  

 
 
 
 
 

3.  ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ต่างประเทศ                         200,000        บาท 
 

4.  ส ารอง                         100,000        บาท 
 
 
 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)         เป็นเงิน    1,802,000   บาท 
 
 
(C) ส าหรับผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรี ซึ่งเดิมศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน

สถานภาพ (upgraded) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปรญิญาเอก และได้รับทุนผูช้่วยวิจัย  
 

1.     ระยะเวลาที่จะได้รับทุน   ให้ไม่เกิน 5 ปี หักด้วยระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำปริญญำโท  เช่น  ถ้ำศึกษำปริญญำโทมำแล้ว 
1 ป ีจึงได้รับ upgrade ก็จะมีสิทธิได้รับทุน คปก. ไม่เกิน 4 ปี เป็นต้น 

2.       ค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยวิจัย  ใช้หลักกำรคล้ำยข้อ (A) หรือ (B) ซึ่งปรับตำมหลักกำรในข้อ (C)1.   
 
 
 



(D) เกณฑ์การพิจารณาปรับงบประมาณ ส าหรับหลักสูตรที่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาวิจัยเกินอัตราของ 
สกว. 

 

1. หลักสูตรที่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ ำกว่ำ 60,000 บำทต่อปี  ผู้รับทุนสำมำรถโอนเงินส่วนที่เหลือไปเสริมงบวิจัยได้ตำม
ควำมจ ำเป็น  

 

2. หลักสูตรที่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสูงกว่ำ 60,000 บำทต่อปี แต่ไม่เกิน 110,000 บำท จะต้องท ำควำมตกลงกับ สกว. 
ก่อนว่ำ จะแบ่งเงินค่ำธรรมเนียมฯ ที่เก็บเกิน 60,000 บำท มำสนับสนุนกำรวิจัยในจ ำนวนที่ใกล้เคียงกับงบประมำณเพ่ือ
กำรวิจัยที่ตั้งไว้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้  

 

3. หลักสูตรนำนำชำติที่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสูงกว่ำ 110,000 บำทต่อปี แต่ไม่เกิน 150,000 บำทต่อปี จะต้องท ำควำม
ตกลงกับ สกว. หำก สกว.เห็นว่ำเป็นหลักสูตรที่มีควำมเป็นรูปธรรมชัดเจน  ซึ่งอำจทดแทนควำมจ ำเป็นให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ต่ำงประเทศเดินทำงมำให้ค ำปรึกษำในประเทศไทยได้ ก็จะอนุญำตให้โอนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของอำจำรย์ต่ำงประเทศ 
(A3 หรือ B3) มำสมทบเป็นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ไม่เกินปีละ 70,000 บำท 

 

4. กรณีนอกเหนือจำกนี้มอบให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยพิจำรณำเป็นรำยๆไปแล้วน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรนโยบำยโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษกเพ่ือทรำบ หำกเหมำะสม ก็ตั้งเป็นเกณฑ์ใช้ต่อไป 

 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

            ตุลำคม 2556 
 


