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คูมือ คปก.
11..  เกี่ยวกับทุน คปก.

1.1 วัตถุประสงคและเปาหมาย
• โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปนชื่อยอของโครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และนักวิจัยระดับปริญญาเอกใหทันความตองการของประเทศใน 25 ปขางหนา (VISION
2020) โดยแบงเปน 2 ระยะ

ระยะที่ 1  (2540-2554)   5,000  คน
ระยะที่ 2  (2550-2564) 20,000  คน

• คปก. เปนโครงการหนึง่ของสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) รวมกบัทบวงมหาวทิยาลยั
และสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ โดยไดรับความเหน็ชอบในการดาํเนนิการ
ระยะที่ 1 จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539  และไดรับอนุมัติใหเปน
โครงการเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงครองสริิราชสมบตัิ
ครบ 50 ป

• เปาหมาย
− สรางนักวิจัยระดับปริญญาเอกในประเทศที่ไดมาตรฐานสากล
− สรางผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ
− สรางความเชือ่มโยงและความรวมมอืระหวางนกัวจิยัทัง้ในประเทศและตางประเทศ
− สรางความเขมแขง็ดานวจิยัแกบณัฑติศกึษาในประเทศ
− ประหยดัเงนิตราในการใหทนุศกึษาปรญิญาเอกในตางประเทศ

1.2  ยุทธศาสตรโครงการ คปก.
สกว. ไดตั้งมาตรการ 3 ประการ เพื่อสนับสนุนการผลิตปริญญาเอกในประเทศใหได     

มาตรฐานสากล คือ
• ดานอาจารย ใหทุนแกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับ 

โดยมีอาจารยตางประเทศรวมมือดวย
• ดานนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาความสามารถสูง วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทมารับทุนผู

ชวยวิจัย คปก. ซ่ึงใหทั้งเงินเดือนประจํา คาศึกษาวิจัย และคาไปศึกษาวิจัยกับอาจารยตาง
ประเทศที่รวมมือดวย 6-12 เดือน รวมทุนละ 1.5-2.0 ลานบาท โดยไมมีขอผูกพัน

• ดานมาตรฐานงานวจัิย ผูรับทนุ คปก. ทีจ่ะสาํเรจ็ปรญิญาเอก  จะตองมงีานวจิยัตพีมิพระดบั
นานาชาตหิรือเทียบเทา
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ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนดานอุปกรณ

อาจารย ฯลฯ

สกว.  สวทช.
วช. ฯลฯ ใหทุนวิจัย

ยุทธศาสตรโครงการ คปก. อาจแสดงดวยแผนภาพดังนี้

1.3 วิธีการใหทุน
• สกว. พจิารณาหลกัสตูรปริญญาเอกทีอ่ยูในขายไดรับทนุตามเกณฑ
• พจิารณาคดัเลอืกใหทนุแกอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธปริญญาเอกสาํหรับหลักสตูรทีเ่ปนไปตาม

เกณฑ  โดยอาจารยทีป่รึกษามเีวลา 2 ปในการคดัเลอืกนกัศกึษาปรญิญาเอกเพือ่รับทนุผูชวยวจิยัตอ
ไป

• นกัศกึษาปรญิญาเอกสมคัรขอทนุผูชวยวจิยัโดยตรงกบัอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธทีไ่ดทนุ  เมือ่
ไดรับเลอืกใหรับทนุแลว จงึสงคาํขอให สกว. พจิารณาอนมุตัิ

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

(สกว.)

อาจารยคุมวิทยานิพนธ
("ผูวิจัย")

นักศึกษา ป. เอก
("ผูชวยวิจัย")

นักวิจัยสําเร็จ
ปริญญาเอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ
ระดับนานาชาติ

บัณฑิตศึกษาของไทย
ยกมาตรฐานสูสากล

อาจารย
ตางประเทศ

ศึกษาวิจัย
ในตางประเทศ

 INPUT  2  ลานบาท

OUTPUT
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1.4 เกณฑประกอบการพิจารณาใหทุน
หลักสูตร
1. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางที่เนนการวิจัย มีรายวิชาเรียนนอย

(ก) สาขาวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี
ผูมีวุฒิปริญญาตรี มีรายวิชาเรียนไมเกิน 36 หนวยกิต
ผูมีวุฒิปริญญาโท มีรายวิชาเรียนไมเกิน 12 หนวยกิต

(ข) สาขาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร
ผูมีวุฒิปริญญาตรี มีรายวิชาเรียนไมเกิน 48 หนวยกิต
ผูมีวุฒิปริญญาโท มีรายวิชาเรียนไมเกิน 24 หนวยกิต

หมายเหตุ ในระยะหลัง  โครงการ คปก. อนุโลมใหนักศึกษาในหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนสูงกวา
เกณฑ  รับทุน คปก. ได  ถาสอบผานจนเหลือรายวิชาที่ไมเกินเกณฑ

2. เปนหลักสูตรท่ีใหโอกาสผูมีวุฒิปริญญาตรีท่ีมีความสามารถสูงเขาเรียนปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโท-เอกควบไดเชนในตางประเทศ โดยนกัศกึษาจะสามารถมเีวลาทาํวทิยานพินธปริญญาเอกไดอยาง
ลึกซึ้งตอเนื่อง แทนที่จะตองเสียเวลาทําวิทยานิพนธปริญญาโท และปริญญาเอกรวม 2 คร้ัง
หมายเหต ุ    ยกเวนหลักสตูรซึง่มคีวามจาํเปนดานวชิาการทีจ่ะตองรับนกัศกึษาทีม่ปีระสบการณบางดานมากอน

3. เปนหลักสูตรท่ีมีเงื่อนไขใหผูท่ีจะสําเร็จปริญญาเอกได จะตองตีพิมพผลงานที่เปนสวนของ
วิทยานิพนธในวารสารระดับนานาชาติ

หลักสตูรทีไ่มมเีงือ่นไขขอนีเ้ขยีนไวอยางชดัเจนหรอืเปนเพยีงประเพณปีฏิบตั ิจาํเปนจะตอง
มีมติสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหใชเงื่อนไขขอนี้สาํหรับนักศึกษาท่ีไดรับทุนผูชวยวิจัยโครงการปริญญาเอก-
กาญจนาภเิษก  ยกเวนบางสาขาวชิา เชน หลักสตูรภาษาไทย ซ่ึง สกว. จะมขีอตกลงแยกตางหาก

4. ขอเสนอเกีย่วกับการปรบัปรงุหลกัสตูรตามเกณฑของโครงการ คปก.
- สกว.ใครขอเสนอใหแตละมหาวทิยาลยัคงหลกัสตูรเดมิ หรือปรับปรงุใหมตามปรชัญาเปาหมาย

ของแตละสถาบนั
- หากหลกัสตูรตามขอขางตน ตางไปจากเกณฑของโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก สกว. ใคร

ขอเสนอใหเพิม่ทางเลอืกใหม (option) อีกทางหนึง่ทีส่อดคลองกบัเกณฑของโครงการฯ
- ทางเลอืกใหมนีใ้นทางปฏบิตัคิงใชเฉพาะกบันกัศกึษาทีไ่ดทนุ คปก. ซ่ึงควรจะเปนผูมคีวาม

สามารถสงูและสามารถทาํวจิยัไดเปนอสิระ และมีเงือ่นไขใหตพีมิพระดบันานาชาตซ่ึิงเปนการควบคมุคณุภาพ
ใหไดมาตรฐานสากล สวนผูไมไดทนุกค็วรปฏบิตัติามทีเ่ปนอยูเดมิ
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อาจารยท่ีปรึกษา
1. มีคุณสมบัติครบท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอกในหลักสูตรท่ีขอทุน พํานัก

อยูในประเทศไทยและมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพียงพอ
2. มีประวัติผลงานวิจัยตอเนื่องยอนหลัง 5 ป

ผลงานวิจัยดังกลาวจะตองไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ
ใน

ชวง 5 ปยอนหลัง ซ่ึงไมใชผลงานที่เสนอในการประชุม (proceedings) หรือผลงานที่ทําระหวางการศึกษา
(thesis paper)  ทั้งนี้ บทบาทในการทําวิจัย  สถานที่ทําวิจัย การตีพิมพเปนชื่อหลัก (corresponding author)
ช่ือแรก  ช่ือกลาง หรือมีเฉพาะผลงานรวมกับอาจารยเกาเทานั้น ฯลฯ ก็มีสวนสําคัญในการพิจารณา

3. มีปจจัยสนับสนุนท่ีจะชวยใหผลิตงานวิจัยระดับปริญญาเอกใหไดมาตรฐานสากล เชน :
() ถาเปนผูที่เคยไดทุน คปก. แลว จะตองมีผลการดําเนินการดี
() ไดรับทุนวิจัยอ่ืนสนับสนุนในเรื่องที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยเฉพาะทุนวิจัยที่

มีวัตถุประสงคใหมี output เปนการตีพิมพผลงานระดับนานาชาติ  เชน  ทุนเมธีวิจัยอาวุโส  ทุนวุฒิเมธีวิจัย
ทนุเมธวีจิยัของ สกว.  และทุนจากองคกรอืน่ซึง่ถือวาเทยีบเทา  ทัง้นี ้ ผูไดทุนวจัิยหลงัปรญิญาเอกของ สกว. จะ
ยังไมไดรับการพิจารณา เวนแตผูมีผลงานทางวิชาการดีเดนเปนกรณีพิเศษ

() ไดรับความรวมมอือยางจรงิจงัจากอาจารยหรือนกัวจิยัในตางประเทศ ซ่ึงมคีวามเชีย่วชาญ
ในเรื่องที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธปริญญาเอก หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางประเทศดาน
ทุนวิจัย  การชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ ทั้งนี้ จะตองมีเอกสารยืนยันการรวมมือดังกลาวดวย

() ประสบการณของผูขอทนุ เชน เปนผูมปีระสบการณเปนทีป่รึกษาวทิยานพินธระดบั
ปริญญาโทและปรญิญาเอกทีไ่ดผลสําเรจ็อยางดีมาแลว   เปนหัวหนากลุมวิจัยที่มีศักยภาพสูง ฯลฯ

() สาขาวิชาที่มีความขาดแคลนสูง เชน วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ฟสิกส  และ
เทคโนโลยีบางสาขา ฯลฯ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. เกณฑอ่ืนๆ ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของโครงการซึ่ง สกว. เห็นสมควร
5. แนวปฏิบัติในการใหทุน

() อาจารยทีป่รึกษาปกตจิะไดรับทนุเพยีงทานละ 1 ทนุ (ถามช่ืีออยูมากกวา 1 หลักสตูรกจ็ะตอง
เลือกเพยีงหลักสตูรเดยีว) และเมธวีจิยัอาวโุสหรือเทยีบเทา หรือผูอยูในสาขาขาดแคลนสงู อาจจะไดรับ (รวมทกุ
หลักสตูร) ทานละ 2 ทนุ  ทัง้นี ้ผูรับทุนแตละทานไมควรมนีกัศึกษาทุน คปก. เกิน 5 คน ในขณะเดยีวกัน แตอาจ
สมคัรขอทุนสาํหรบัคนที ่6 ไวกอนได แตจะใชทุนนีไ้ดตอเม่ือมีนกัศึกษาทุน คปก. จะสาํเรจ็การศกึษา และมผีลงาน
ตพีมิพชดัเจนแลว

() ทนุปรญิญาเอกกาญจนาภเิษกทีป่ระกาศใหทนุในเดอืนตลุาคมของแตละป อาจารยทีป่รึกษามี
เวลาในการหานกัศกึษามารบัทนุเปนระยะเวลา 2 ป คอื ในปงบประมาณทีไ่ดรับทนุและปงบประมาณตอมา

() อาจารยทีป่รึกษาทีอ่ายตุัง้แต 57 ปขึน้ไป เมือ่จะทาํสญัญารบัทนุ คปก. จะตองยนืยนัวาหาก
เกษียณอายุแลว ก็จะยังยินดีรับผิดชอบดูแลผูชวยวิจัยที่ไดรับทุน คปก. ของตนจนกวาจะสําเร็จปริญญาเอก
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และจะตองไดรับการยนืยนัจากผูบริหารสถาบนัระดบัหวัหนา ภาควชิาขึน้ไปวายนิดสีนบัสนนุใหอาจารยทีไ่ดทนุ
ทาํหนาทีไ่ดตามปกตจินกวาจะหมดพนัธะดงักลาว (ตามแบบฟอรม ปก. 5 ในภาคผนวก)

() อาจารยตางประเทศที่จะรับทุนไดจะตองมีตําแหนงและสัญญาจางที่เปนทางการกับ
สถาบนัทีข่อทนุ และอาจารยตางประเทศดงักลาวเมือ่จะทาํสญัญารบัทนุ คปก. จะตองยนืยนัการรบัผิดชอบดู
แลผูชวยวจิยัทนุ คปก. ของตนจนกวาจะสาํเรจ็ปรญิญาเอก โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองยืนยันดวยวาได
เตรียมอาจารยที่ปรึกษารวม หากจําเปนตองดูแลทดแทน (ตามแบบฟอรม ปก. 6 ในภาคผนวก)

() อาจารยทีส่ถาบนัของตนเองไมมหีลักสตูรปรญิญาเอกทีผ่านเกณฑของ สกว. อาจขอทนุผาน
หลักสตูรทีผ่านเกณฑของ สกว. แลวได หากไดรับความเหน็ชอบจากประธานหรอืผูรับผิดชอบหลกัสตูรนัน้ๆ

นักศึกษา
• ผูมีวุฒิปริญญาตรี จะตองไดเกียรตินิยม และ/หรืออยูใน 10% แรกของชั้น
• ผูมีวุฒิปริญญาโท จะตองมีผลงานตีพิมพ หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

ที่ สกว. ยอมรับ
• นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเปน นักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะตองได

เกียรตินิยม และ/หรืออยูใน 10% แรกของชั้นในระดับปริญญาตรี หรือมีผลงานตีพิมพ
 หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ
• มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลา ตลอดการศึกษาระดับปริญญาเอก
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ฐานขอมูลและวารสารระดับนานาชาติท่ี สกว. ยอมรับมีดังนี้
1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- SciSearch
- MEDLINE
- BIOSIS
- CA SEARCH
- EiCOMPENDEX
- INSPEC

2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- Social SciSearch
- ERIC
- PsycINFO
- Sociological Abstracts
- Arts & Humanities Search
- Linguistics and Language Behavior Abstracts

33..   วารสารระดับนานาชาติท่ีตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้น 
ตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ
- Journal of Medical Association of Thailand
- Thai Journal of Surgery
-  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
- Asian-Pacific Journal of Allergy and Immunology
- Journal of the Engineering Institute of Thailand (Research and Development)
- ScienceAsia
- Thai Journal of Agricultural Science
- Manusya
- Journal of Population and Social Studies

หมายเหตุ (ก) สกว. อาจประกาศฐานขอมูลหรือวารสารเฉพาะที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจาก list
ขางบนไดอีก

(ข) บางรายการของ CA SEARCH เชน ทีต่พีมิพในวารสารของสถาบนัในประเทศ
บางแหง และวารสารที่ทราบวาไมมีการ review อยางเครงครัด อาจไมไดรับการพิจารณา

(ค) Conference paper, Dissertation paper, Articles ฯลฯ ซ่ึงไมใช full paper ไม
อยูในขายของการพิจารณา



2.  วิธีการสมัครขอทุน
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2. วิธีการสมัครขอทุน
การสมัครขอทุน คปก. มี 3 ประเภท ไดแก ประเภทปกติ  ประเภทเพิ่มเติม และประเภทเพิ่มเติม

สําหรับกลุมสาขาขาดแคลน
2.1 ทุน คปก. ประเภทปกติ

• ผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
− สําหรับหลักสูตรที่เปดใหมหรือหลักสูตรที่ยังไมเคยสงรายละเอียดของหลักสูตรให
สกว.  ขอใหผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกกรอกขอมูลในแบบฟอรม ปก. 2.1 แลวสง
แบบฟอรมดังกลาวและ  diskette  พรอมดวยเอกสารหลักสูตรที่สภามหาวทิยาลยั (หรือทบวง
มหาวทิยาลยั)ใหการอนมุตั ิ และมตสิภามหาวทิยาลยัเกีย่วกบัหลักสตูรดงักลาวให สกว.พิจารณาวา
มีโครงสรางตรงกับหลักเกณฑ ทุน คปก. หรือไม  รวมทั้งขอมูลของอาจารยที่ปรึกษา
(ปก. 2.2) ที่ขอทุน คปก. ทุกคนให สกว.  ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป
− สําหรับหลักสูตรที่เขาเกณฑและเคยสง ปก. 2.1 ให สกว. แลว หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ขอใหกรอกแบบฟอรม ปก. 2.1 สงให สกว. อีกครั้งดวย
− file แบบฟอรม ปก. 2.1 download ไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm หากมีปญหาดานการ
download หรือการปอนขอมูล   ขอใหติดตอที่ E-mail:  trfrgj@trf.or.th

• อาจารยท่ีปรึกษาวทิยานพินธปริญญาเอก
− ผูสมัครจะตองสงแบบฟอรม ปก.2.2 (ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา) และ diskette ผานผูรับ

ผิดชอบหลักสูตรไปให สกว. ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป
−  file แบบฟอรม ปก. 2.2 download ไดจาก  http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm   

การพิจารณาและประกาศผลการใหทุน คปก. ประเภทปกติ
− สกว. จะดําเนินการพิจารณาใหทุน คปก. ประเภทปกติตามเกณฑดานหลักสูตรและดาน
ความเหมาะสมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณาเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบาย คปก. เพื่ออนุมัติ
− คณะกรรมการนโยบาย คปก. เปนผูกาํหนดจาํนวนทนุ คปก. ทีใ่หในแตละปและเปนผูพจิารณา
อนมุตัผิลการใหทนุ คปก. ประเภทปกต ิ    หลังจากนัน้ สกว. จะประกาศผลการใหทนุประมาณเดอืน
ตลุาคม ที ่ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj32.htm และจะสงประกาศไปใหทกุมหาวทิยาลัยทีเ่กีย่วของชวย
ประชาสมัพนัธดวย  ท้ังนี ้การตดัสนิของ สกว. ถอืเปนเดด็ขาด
− อาจารยที่ไดรับทุนมีเวลาคัดเลือกนักศึกษา 2 ป  (คือ ปงบประมาณที่ไดรับทุนและปงบ
ประมาณตอมา)

mailto:trfrgj@infonews.co.th
mailto:rgj-info@trf.or.th
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm
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• นักศึกษา ที่ประสงคจะขอรับทุน คปก. จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติ
−−  นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี  ตองไดรับเกียรตินิยม และ/หรืออยูใน 10% แรกของชั้น
− นักศึกษาวุฒิปริญญาโท  ตองมีผลงานตีพิมพในวารสาร หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ
− นักศึกษาปริญญาโทที่ไดรับการเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาปริญญาเอก (upgraded)  

จะตองไดรับเกยีรตนิยิม และ/หรืออยูใน 10 % แรกของชัน้ในระดบัปรญิญาตร ีหรือมผีลงาน-
ตพีมิพหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ

วิธีการขอรับทุน
ขั้นท่ี 1 ใหนักศึกษาตรวจดูจากประกาศผลการใหทุน  คปก. ประจําปในเดือนตุลาคม ที่

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj32.htm วามีอาจารยทานใดไดรับทุนในสาขาที่ตนประสงคจะ
เขาศกึษา หากตองการทราบรายละเอยีดเกีย่วกบังานวจิยั กใ็หสอบถามโดยตรงจากอาจารย
ที่ไดรับทุนทางโทรศัพทหรือ E-mail

ขั้นท่ี 2  ใหติดตอขอรายละเอียดการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกและขอทุนผูชวยวิจัย
จาก อาจารยดงักลาวหรือจากบณัฑติวทิยาลยัหรือภาควชิาทีเ่กีย่วของ  ทัง้นี ้ การดาํเนนิ
การ สอบคดัเลอืกใหไดเขาศึกษาจะเปนไปตามระเบียบการของแตละมหาวิทยาลัย
ขั้นท่ี 3 นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกและอาจารยที่ไดรับ

ทุน คปก. เสนอใหไดรับทนุผูชวยวจิยั คปก. จะตองกรอก file แบบฟอรม ปก.4 รวมกบั
อาจารยผูเสนอ (แบบฟอรม ปก. 4 นีเ้ปนโปรแกรมคอมพวิเตอรทีส่ามารถ download ไดจาก
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm)  เพือ่สงให สกว. พรอมเอกสารหลกัฐานตาม check list
สําหรับตรวจเอกสารกอนสง ปก. 4    ทั้งนี้ หากนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนก็จะ
ดําเนินการทาํสัญญารับทุนตอไป

ขั้นท่ี 4 การพิจารณาใหทุนผูชวยวิจัย คปก. ตามเกณฑที่กําหนดไวอยูในดุลพินิจของ สกว. ท้ังนี ้
การตดัสนิของ สกว. ถอืเปนเดด็ขาด

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm


7/5/03 คูมือ คปก.2-3

2.2 ทุน คปก. ประเภทเพิ่มเติม (ทุกสาขาวิชา)
ทุน คปก. ประเภท “เพิ่มเติม” นี้ใหแกอาจารยที่เคยไดทุน คปก. แลวและมีผลการดาํเนนิการดี

หรือผูที่มีความสามารถสูงดานการวิจัย แตไมไดขอทุน คปก. ประเภทปกติประจําป เมื่อมีนักศึกษา
ปริญญาเอกที่มีความสามารถดีเดนพรอมรับทุนได  โดยมีวิธีการตอไปนี้

• ผูมีสิทธ์ิขอทุน
− ผูที่เคยไดทุน คปก. ซ่ึงมีผลการดําเนินการดี และมีนักศึกษาครบจํานวนทุนที่ไดรับแลว แต
ไมไดสมัครขอทุน คปก. ในปที่ขอทุนเพิ่มเติม
− เมธีวิจัยอาวุโสหรือเทียบเทา ซ่ึงยังไมไดรับทุนครบตามสิทธิ์
− ผูที่มีทุนวิจัยเพียงพอและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑของ สกว. แตไมไดสมัครขอทุน คปก.
ในปที่ขอทุนเพิ่มเติม
− ผูที่ สกว.เห็นควรเชิญใหสมัครรับทุน

• วิธีการสมัคร  ผูสมัครจะตองสงแบบฟอรม ปก.2.2 (ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา) และ diskette ให
สกว. ลวงหนาหรือพรอมกับแบบฟอรม ปก. 4 (ขอมูลนักศึกษา) และ diskette ให สกว. ภายในปงบ
ประมาณ (ตุลาคม-กันยายน) ท่ีขอทุนประเภทเพิ่มเติม    อนึ่ง ผูที่สงใบสมัครเกินกําหนด    สกว. จะนํา
ใบสมัครไปพิจารณาในการใหทุนประเภทปกติในปตอไป สําหรับผูสมัครที่ไดรับทุนประเภทเพิ่มเติม
ของแตละปงบประมาณ จะตองมีนักศึกษามาทําสัญญารับทุน คปก. ภายในเดือนกันยายน

หมายเหตุ (ก)  คณะกรรมการนโยบาย คปก. เปนผูอนุมัติใหใชทุน คปก. รุนที่ผานมาที่ยังมีเหลืออยู
มาใชเปนทุน คปก. ประเภท “เพิ่มเติม” เพื่อใหมีการใชทุน คปก. ครบตามเปา ถามีผูรับทุนที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ

(ข)  ผูไดรับทุน คปก. อยูแลว จะตองใชทุนดังกลาวหมดกอนจึงจะขอทุนเพิ่มเติมได
สําหรับผูไดทุน คปก. ปกติครบตามเกณฑแลว ไมอาจขอทุน คปก. “เพิ่มเติม” ไดอีกในปเดียวกัน

(ค)      file    แบบฟอรมตาง ๆ ขางตนสามารถ    download     ไดจาก
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm
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2.3 ทุน คปก. ประเภทเพิ่มเติม สําหรับกลุมวิจัยสาขาขาดแคลน
• นโยบาย คณะกรรมการนโยบาย คปก. เหน็วา  จากผลการใหทนุ คปก. มา 4 รุนแลวนั้น  ปรากฏ

วาสาขาวิชาที่ประเทศมีความตองการมากบางสาขามีผูไดรับทุน คปก. นอย  จึงเห็นควรใหทุน คปก.
ประเภทเพิ่มเติมสําหรับกลุมวิจัยสาขาขาดแคลน และกลุมวิจัยที่ไดทุนวิจัยขนาดใหญที่มีศักยภาพใน
การผลิตบัณฑิตปริญญาเอกพรอมกับการผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอประเทศดวย โดยเริ่มการให
ทุนประเภทเพิ่มเติมแบบใหมนี้ตั้งแตรุนที่ 5 และใหกระทําเปนการทดลองเพียงระยะหนึ่ง  โดยใหมีการก
ล่ันกรองและติดตามอยางใกลชิด เพื่อไมใหเปนการลดมาตรฐานของทุน คปก.ในภาพรวม เมื่อมีขอมูล
ชัดเจนพอสมควรแลว ก็จะไดนําผลมาปรับเปลี่ยนการดําเนินการตามเหมาะสมตอไป

• หลักการสําหรับกลุมวิจัยสาขาขาดแคลน สาขาขาดแคลน ไดแก สาขาคณิตศาสตร ฟสิกส
วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีมีผูไดทุน คปก. นอย กลุมสาขาเกษตรศาสตรดานการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและสัตวเศรษฐกิจรวมถึงสาขาสัตวแพทยศาสตร  กลุมสาขาการปรับปรุงพันธุพืชสวนและพืชไร
(เฉพาะ conventional breeding) และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  ในการขอทุนประเภทนี้ อาจารยใน
สาขาขาดแคลนจํานวนไมเกิน 3 คน ที่มีโครงการวิจัยรวมกันอาจสมัครรับทุน คปก. ประเภท “กลุมสาขา
วิจัยขาดแคลน” โดยผูสมัครแตละกลุมจะตองมีอาจารยอยางนอย 1 คน ที่เคยไดทุน คปก. ซ่ึงมีผลดําเนิน
การดี และผูสมัครอื่นก็ควรมีผลงานวิจัยที่ใกลเคียงกับมาตรฐานผูรับทุน คปก.
หมายเหตุ อาจารยในกลุมวิจัยสาขาขาดแคลนนั้นไมจําเปนตองอยูในสังกัดหรือสาขาวิชาเดียวกันแตจะ
ตองมโีครงการวจิยั (ซ่ึงจะเปนหวัขอวทิยานพินธปริญญาเอกของนกัศกึษาทนุ คปก. ในกลุม) ทีเ่กีย่วของ
สอดคลองและเสริมกัน ทั้งนี้ อาจารยและนักศึกษาในกลุมจะตองมีแผนรวมปรึกษากันอยางใกลชิด
ตลอดโครงการ

• หลักการสําหรับกลุมวิจัยท่ีใหทุนวิจัยขนาดใหญ        คณะผูวิจัยที่ไดทุนวิจัยขนาดใหญ (ตั้งแต
5 ลานบาทขึ้นไป) ซ่ึงมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกไดดวย อาจสมัครขอรับทุน คปก. ประเภท
“กลุมวิจัยที่ไดทุนวิจัยขนาดใหญ”  โดยผูสมัครแตละกลุมจะตองมีอาจารยที่เคยไดทุน คปก. ซ่ึงมีผล
ดําเนินการดีอยูดวยไมนอยกวา 1 ใน 3 และผูสมัครอื่นก็ควรมีผลงานวิจัยที่ใกลเคียงกับมาตรฐานผูรับทุน
คปก.

• วิธีการสมคัร       กลุมผูสมคัรทัง้สองกลุมขางตน จะตองสงเอกสารการสมคัรให สกว. ภายใน
เดือนกันยายน ดังนี้

-   แบบฟอรม ปก. 2.2 (ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา) ของผูสมัคร คนละ 1 ชุด  และ diskette โดยจะสง
ลวงหนา   หรือพรอมกับแบบฟอรม ปก. 4 (ขอมูลนักศึกษา) และ diskette ก็ได

- แบบฟอรม ปก. 8 สําหรับโครงการวิจัยรวมของกลุมผูสมัครสาขาขาดแคลน (ที่จะเปนหัว
ขอวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอก) หรือสําหรับโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนขนาดใหญ พรอมกับคําชี้
แจงสวนของงานวจิยัในความรบัผิดชอบของผูสมคัรขอทนุ คปก. แตละคนทีจ่ะใหเปนหวัขอวทิยานพินธ
ของนกัศกึษาของตน

- ผูสมคัรทีไ่ดรับทนุประเภทเพิม่เตมินี ้   จะตองมนีกัศกึษามาทาํสญัญารบัทนุ   คปก.   ภายในเดอืน
กนัยายน



3.  การทําสัญญารับทุน
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3.  การทําสัญญารับทุน

    3.1 เกณฑคาใชจายทุน คปก.*

   (A)  สําหรับผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาตรี (ใหไมเกิน 5 ป)
1.  คาใชจายของผูชวยวิจัย (ประมาณ)                  1,052,000 บาท

     ตัวอยาง 1.1 คาใชจายประจาํเดอืนในประเทศไทย (5 ป สําหรับผูรับทนุสาขาวทิยาศาสตร)  552,000 บาท
หมายเหตุ (ก)    สาขาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร    เดือนละ          8,000 บาท

• สาขาวิศวกรรมศาสตร และหลักสูตร ป.ตรี เกิน 4 ป  เดือนละ          9,000 บาท
(ข) ผูรับทุนผูชวยวิจัยที่ไดรับเงินเดือนประจําอยูแลว (เชน เปนขาราชการลาศึกษา) จะ

ไดรับคาใชจายประจําเดือน เฉพาะสวนที่ไดต่ํากวาอัตราในขอ (ก)
(ค) ผูรับทุนผูชวยวิจัยที่มีวุฒิปริญญาตรี เมื่อศึกษาครบ 2 ปแลว หากผลการศึกษาเปน

ที่นาพอใจ  จะไดรับคาใชจายประจําเดือนเพิ่มขึ้นเทากับผูมีวุฒิปริญญาโท
1.2  คาใชจายในการเดนิทาง การศกึษาวจิยั และการเสนอผลงานวจิยัในตางประเทศ  500,000 บาท

ไดแก คาเครื่องบินชั้นประหยัดไมเกิน 3  คร้ัง   คาเตรียมเดินทาง คร้ังแรก 20,000 บาท
คร้ังตอไป 10,000 บาท  คาใชจายในตางประเทศตามเกณฑ ก.พ.   และคาประกนัสขุภาพ

2. คาใชจายในการศึกษาวิจัย                                      400,000 บาท
 คาธรรมเนยีมการศกึษาปละ  30,000 บาท และคาใชจายในการวจิยัปละ 50,000 บาท (5 ป)
หมายเหตุ (ก)  งบประมาณคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาใชจายในการวจิยันี ้สามารถใชเสรมิกนัได

ตามความจําเปน และความเหมาะสม
(ข)    หลักสตูรทีม่คีาธรรมเนยีมการศกึษา-วจิยั เกนิปละ 80,000  บาท  ใหใชเกณฑในขอ (D)
(ค) สาขาทีต่องใชงบวจิยัสูง ควรขอทนุวจิยัองคความรูใหมในการสรางนกัวจิยัระดบั

ปริญญาเอก (วปก.) มาเสรมิ
3.  คาใชจายของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                          300,000  บาท

3.1 คาตอบแทนในการควบคุมดูแลการวิจัยของ advisee การติดตอกับอาจารยตางประเทศ
 และการรายงานความกาวหนาฯลฯ ปละ 30,000บาท  (5 ป)            150,000  บาท

3.2 คาตอบแทนงวดสุดทาย  เมื่อผูชวยวิจัยสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก มีผลงานตีพิมพ
ตามเกณฑของ สกว. แลว          50,000  บาท

3.3 คาใชจายในการเดินทางติดตออาจารยที่รวมมือดวยในตางประเทศ           100,000  บาท

หมายเหตุ ไมมีงบประมาณเพิ่มสําหรับ co-advisor   
* เกณฑคาใชจายทนุ คปก. นี ้เปนมตขิองคณะกรรมการนโยบาย คปก. ในการประชมุ วนัที ่10 กมุภาพนัธ 2541
โดยไดปรับเพิ่มเติมในขอ 1.1 ในการประชุม วันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 และขอ 1.2 ในการประชุมวันที่ 14
ตุลาคม 2545
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4. คาใชจายของอาจารยตางประเทศ            300,000  บาท
เปนคาใชจายในการเดินทางมาสอน และใหคําปรึกษาในประเทศไทย 1-3 คร้ัง และเปนคาใช

จายในการศกึษาวจิยัในตางประเทศของ advisee รวมทัง้เปนคา bench fee หรือคาใชจายอื่น ที่ สกว. ใหความ
เห็นชอบ (5 ป)

5. สํารอง                           100,000  บาท
เปนคาใชจายในการศึกษาวิจัยสําหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาวิจัยดี แตไมสําเร็จปริญญาเอก

ภายในกาํหนดสญัญา ในกรณทีีน่กัศกึษาจะสาํเรจ็ปรญิญาเอก กอ็าจขอใชงบสาํรองเปนคาตพีมิพผลงานวจิยั
หรือคาใชจายในการไปเสนอผลงานวิชาการที่ตางประเทศได

       รวมคาใชจายทั้งสิ้น      (1) + (2) + (3) + (4) + (5)      เปนเงินประมาณ   2,152,000   บาท

หมายเหตุ (ก) คาใชจายใน 1.1, 2, 3.1 สกว. จะจายเขาบัญชีของผูรับทุน งวดละ 6 เดือน
(ข) คาใชจายใน 1.2, 3.3, 4 และ 5 ผูรับทุนจะตองเสนอขอความเห็นชอบจาก สกว. กอน
(ค) คาใชจายใน 3.2 ผูรับทุนจะไดรับเมื่อทุกอยางเรียบรอยจนปดโครงการไดแลว
(ง) เนื่องจากงบประมาณตั้งไวเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะจึงจะขอโอนขามหมวดไมได เวนแต

ในกรณีที่ สกว. อนุมัติเปนพิเศษ

   (B)  สําหรับผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาโท (ใชหลักการเดียวกับขอ A แตใหไมเกิน 3 ป)
          1.  คาใชจายของผูชวยวิจัย (ประมาณ)  735,000  บาท
      ตัวอยาง   1.1  คาใชจายประจําเดือนในประเทศไทย (3 ป สําหรับสาขาวิทยาศาสตร)        360,000  บาท
หมายเหตุ   สาขาวิทยาศาสตร  สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เดือนละ             10,000  บาท

• สาขาวิศวกรรมศาสตร และหลักสูตรปริญญาตรีเกิน 4 ป เดือนละ         11,000  บาท
 1.2   คาใชจายในการเดนิทาง การศกึษาวจิยั และการเสนอผลงานวจิยัในตางประเทศ    375,000   บาท

ไดแก คาเครื่องบินชั้นประหยัดไมเกิน 2 คร้ัง คาเตรียมเดินทางครั้งแรก 20,000 บาท  
 คร้ังตอไป 10,000 บาท   คาใชจายในตางประเทศ ตามเกณฑ ก.พ. และคาประกนัสขุภาพ

2.  คาใชจายในการศึกษาวิจัย 240,000  บาท
 เปนคาธรรมเนยีมการศกึษาปละ 30,000 บาท และคาใชจายในการวจิยัปละ 50,000 บาท  (3 ป)
 3.  คาใชจายของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 240,000  บาท

 3.1 คาตอบแทน  ปละ  30,000  บาท (3 ป)                     90,000  บาท
3.2 คาตอบแทนงวดสุดทาย                  50,000  บาท
3.3 คาใชจายในการเดินทางไปติดตออาจารยที่รวมมือดวยในตางประเทศ         100,000  บาท

4.  คาใชจายของอาจารยตางประเทศ   240,000  บาท
5.  สํารอง 100,000  บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) + (4) + (5)        เปนเงิน    1,555,000   บาท
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(C) สําหรับผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาตรี ซ่ึงเดิมศึกษาอยูในหลักสูตรปริญญาโท  ตอมาไดรับอนุมัติ
     ใหเปล่ียนสถานภาพ (upgraded) เปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และไดรับทุนผูชวยวิจัย*

1. ระยะเวลาที่จะไดรับทุน  ใหไมเกิน 5 ป หักดวยระยะเวลาที่ใชในการศึกษาปริญญาโท เชน ถา
ศึกษาปริญญาโทมาแลว 1 ป  จึงไดรับ upgrade ก็จะมีสิทธิไดรับทุน คปก. ไมเกิน 4 ป เปนตน
2. คาใชจายของผูชวยวิจัย ใชหลักการคลายขอ (A) หรือ (B) ซ่ึงปรับตามหลักการในขอ 1. โดยมี
เกณฑเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คาใชจายในการเดินทางและศึกษาวิจัยในตางประเทศดังนี้

() ถาได upgrade หลังจากศึกษามาแลวไมเกิน 1 ปคร่ึง ใหไดรับคาใชจายเทากับ
ผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาตรีในขอ A  1.2 และ 4

() ถาได upgrade หลังจากศึกษามาแลวเกินกวา 1 ปคร่ึง ใหไดรับคาใชจายเทากับ
ผูชวยวิจัยวุฒิปริญญาโทในขอ B  1.2 และ 4

   (D) เกณฑการพิจารณาปรับงบประมาณ สําหรับหลักสูตรท่ีเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา-วิจัยเกินอัตรา
ของ สกว.*

1. หลักสูตรที่เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวา 30,000 บาทตอป  ผูรับทุนสามารถโอนเงินสวนที่
เหลือไปเสริมงบวิจัยไดตามความจําเปน

2. หลักสูตรที่เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสูงกวา 30,000 บาทตอป แตไมเกิน 80,000 บาท จะตอง
ทาํความตกลงกบั สกว. กอนวา จะตองแบงเงนิคาธรรมเนยีมฯ ทีเ่กบ็เกนิ 30,000 บาท มา
สนบัสนนุการวจิยัในจาํนวนทีใ่กลเคยีงกบังบประมาณเพือ่การวจิยัทีต่ัง้ไวมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํได

3. หลักสตูรนานาชาตทิีเ่กบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสงูกวา 80,000 บาทตอป แตไมเกนิ 150,000 บาท
ตอป จะตองทาํความตกลงกบั สกว.   หาก สกว. เหน็วาเปนหลักสตูรทีม่คีวามเปนรูปธรรมชดัเจน
ซ่ึงอาจทดแทนความจําเปนใหอาจารยตางประเทศเดินทางมาใหคําปรึกษาในประเทศไทยได ก็
จะอนุญาตใหโอนงบประมาณคาใชจายของอาจารยตางประเทศ (A4 หรือ B4) มาสมทบเปนคา
ธรรมเนียมการศึกษาไดไมเกินปละ 70,000 บาท

4. กรณนีอกเหนอืจากนีม้อบใหผูอํานวยการสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัพจิารณาเปนราย  ๆ ไป
แลวนาํเสนอตอคณะกรรมการนโยบายโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษกเพือ่ทราบ หากเหมาะสม
ก็ตั้งเปนเกณฑใชตอไป

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
กุมภาพันธ 2546

* (C) ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย คปก. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2541 และ
   (D) ไดรับความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2541
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    3.2 เงื่อนไขของทุน คปก. ท่ีพึงตองทราบกอนการลงนามในสัญญารับทุน
ทุน คปก. นั้นมาจากงบประมาณแผนดินมีเปาประสงคจะผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยปริญญาเอก

มาตรฐานสากลในประเทศ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางเงื่อนไข
ตางๆ ที่จําเปนตอสัมฤทธิผลของโครงการ   จากการดําเนินการที่ผานมาปรากฏวาผูรับทุนสวนใหญไมมี
ปญหา แตมีสวนนอยที่ขอยุติทุนกอนกําหนด    โครงการฯ จึงเห็นควรชี้แจงใหอาจารยและนักศึกษาที่จะ
ทาํสญัญารบัทนุ คปก. ไดทราบเงือ่นไขสาํคญั 3 ประเดน็ ทีผู่รับทนุพงึตองทราบกอนทาํสญัญารบัทนุ คอื:

• ทนุ คปก. นัน้มวีตัถุประสงคทีจ่ะสนบัสนนุการผลติปรญิญาเอกมาตรฐานสากลขึน้ภายในประเทศ
จึงจะไมสนับสนุนใหนักศึกษาทุน คปก. เปลี่ยนไปรับทุนศึกษาตางประเทศจากแหลงทุนอื่นที่ สกว. ไม
ใหความเห็นชอบและจะไมสนับสนุนใหนักศึกษาทุน คปก. ลาออกกลางคัน นอกจากมีเหตุสุดวิสัย ท้ังนี้  
หากเกิดขึ้น นักศึกษาจะตองชดใชเงินตามขอ 15  ของสัญญารับทุน  ดังนั้น นักศึกษาท่ีไมมุงมั่นเรียนจน
สําเร็จปริญญาเอกในประเทศจึงไมควรทําสัญญารับทุน

• การศึกษาวิจัยปริญญาเอกนั้น  อาจารยและนักศึกษาจะตองทํางานรวมกันอยางใกลชิด เปนเวลา
นาน 3-5 ป  ทั้ง 2 ฝายจึงควรจะตองรูจักกันดีในดานอุปนิสัย  วิธีการทํางาน  และแนวดําเนินการวิจัย ซ่ึง
ตองการเวลาพอสมควร ในอดีตมีผูรับทุนจํานวนหนึ่งที่ตองขอยุติการศึกษากอนกําหนดเพราะมีปญหาขัด
แยงกัน ซ่ึงในกรณีนี้ นักศึกษาจะตองชดใชเงินตามขอ 15 ของสัญญารับทุน   ดังนั้นจึงใครเสนอให
อาจารยและนักศึกษาอยารีบรอนทําสัญญารับทุน คปก. โดยอาจชะลอการรับทุนออกไป 1-2 ภาคการ
ศึกษาหรือจนกวาจะมีความมั่นใจวาจะทํางานรวมกันไดจนตลอดรอดฝง

• วตัถุประสงคของทนุ คปก. นัน้ คอืการสรางนกัวจิยัมาตรฐานสากล จงึจาํเปนตองมเีงือ่นไขทีจ่ะ
ทาํใหบรรลเุปาหมายดงักลาว (ซ่ึงนกัศกึษาไดลงนามรบัทราบใน ปก. 4 แลว) คอืกาํหนดวา นกัศกึษาทนุ 
คปก. จะสาํเรจ็ปรญิญาเอกไดตองมผีลงานวจิยัตพีมิพระดบันานาชาต ิ   มิฉะนัน้ ผูรับทุน (มหาวทิยาลัย  
อาจารยท่ีปรึกษา  และนกัศึกษา) จะตองชดใชทุนคนื (ขอ 16 ในสญัญารบัทุน)  ดงันัน้ อาจารยและนกัศึกษา
ผูท่ีไมเห็นดวยกับเงือ่นไขดงักลาว หรอืคดิวาเกนิความสามารถกไ็มควรทาํสญัญารบัทุน คปก.
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3.3 การแบงคาใชจายประจํางวดทุน คปก.
1. การจายเงนิประจาํงวด เนือ่งจาก สกว. จะจายเงนิประจาํงวดเขาบญัชอีาจารยทีป่รึกษางวดละ 6 เดอืน

จึงกาํหนดวันจายเงิน  งวดที่ 1  ในวันที่ 1 มิถุนายน  และงวดที่ 2 ในวนัที ่1 ธันวาคม ของแตละป  เพือ่
ใหสอดคลองกบัปการศกึษาของหลกัสตูรสวนใหญ ถาหากหลกัสตูรใดมกีารเปด-ปดภาคเรยีนแตกตาง ไปก็
อาจตกลงกับ สกว. ไดเปนกรณีพิเศษ

2. คาใชจายประจํางวด
 2.1 งวดที่ 1 มีคาใชจายดังนี้

  2.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งป (30,000 บาท)
2.1.2 คาใชจายดานวิจัย คร่ึงป (25,000 บาท)
2.1.3 คาใชจายประจําเดือนของนักศึกษา (ถามี) สําหรับ 7 เดือน
2.1.4 คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา คร่ึงป (15,000 บาท)

หมายเหต ุ  ถาคาธรรมเนยีมการศกึษา สูงกวา 30,000 บาท แตไมเกนิ 55,000 บาท ใหเบกิรวมจาก 2.1.1 
และ 2.1.2 แตถายงัไมพอ และไมสามารถรอเงนิ งวดที ่2 (2.2.1) ได กใ็หตกลงกบั สกว. เปนกรณพีเิศษ

2.2 งวดที่ 2 มีคาใชจายดังนี้
2.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษา คร่ึงป (15,000 บาท)
2.2.2 คาใชจายดานวิจัย คร่ึงป (25,000 บาท)
2.2.3 คาใชจายประจําเดือนของนักศึกษา (ถามี) สําหรับ 6 เดือน
2.2.4 คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา คร่ึงป (15,000 บาท)

2.3 งวดที ่3 และตอ ๆ ไป    คาใชจายคลายกบังวดที ่2 ขางตน โดยในงวดกอนสดุทาย คาใช
จายประจําเดือนของนักศึกษา (ถามี) จะไดเพียง 5 เดือน และในงวดสุดทายอาจารยที่ปรึกษา จะไดคาตอบ
แทนพิเศษอีก 50,000 บาท

3. คาใชจายเกี่ยวกับตางประเทศ (งวดพิเศษ)
คาใชจายในการเดนิทางและคากนิอยูในตางประเทศของนกัศกึษา อาจารยทีป่รึกษา และอาจารย

ที่รวมมือในตางประเทศนั้นจะเบิกจายเปนงวดพิเศษเมื่อ สกว. ใหความเห็นชอบในแผนความรวมมือและ
แผนการเดินทางเรียบรอยแลว (ใชแบบฟอรมตามเอกสารแนบสัญญารับทุนหมายเลข  3 และ 4)   ทั้งนี้
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย คปก. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 เห็นควรใหนักศึกษายังคงไดรับ
เงินเดือนในประเทศไทยระหวางที่อยูในตางประเทศ เพื่อเสริมใหนักศึกษาอยูตางประเทศไดนานขึ้น

4. คาใชจายในการเรียนภาษาและสอบ TOEFL
เนื่องจากนักศึกษาทุน คปก. จะไดไปศึกษาวิจัยในสถาบันที่มีอาจารยตางประเทศรวมมือดวย

6-12 เดอืน ดงันัน้ความสามารถของนกัศกึษาดานภาษาองักฤษหรอืภาษาของประเทศตามความรวมมอืดงั
กลาวจงึมคีวามสาํคญัมาก เพื่อใหมั่นใจวานักศึกษาจะไมมีปญหาในการไปศึกษาวิจัยในตางประเทศ สกว. 
จึงเห็นควรสนับสนุนใหนักศึกษาไปเรียนภาษาหรือสอบ  TOEFL   หรือการสอบอื่นๆ    ที่มีความ
มุงหมายเดียวกัน โดยอาจเบิกคาใชจายจากงบประมาณดานการศึกษา หรือ ดานการวิจัย จากทุน คปก. ได
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3.4 ขอมูลเกี่ยวกับการทําสัญญารับทุน คปก.
เอกสารสัญญารับทุนมี 5 หนา และมีเอกสารแนบสัญญารับทุนหมายเลข 1-8
1. การกรอกขอมูลในสัญญารับทุน

() การกรอกขอมูลในสัญญารับทุนนั้น ขอใหกรอกเพียง เอกสารสัญญารับทุน (หนา 1-5)
เอกสารแนบหมายเลข 2 (การเปดบัญชี) พรอมแนบสําเนาหนาแรกของบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสาร
แนบหมายเลข 7 (สัญญาค้ําประกัน) พรอมแนบบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน-
บานของผูค้ําประกันมากับสัญญาทุกฉบับ โดยไมตองกรอกวันท่ีในเอกสารดังกลาว  สวนเอกสารแนบ
อ่ืน ๆ ขอใหสงคืน สกว. ทั้งหมด โดยไมตองลงนามหรือกรอกขอมูลใด ๆ

() ผูค้ําประกันนักศึกษา ควรเปนญาติหรือขาราชการระดับ C4 ขึ้นไป
() ผูที่เซ็นเปนพยานในสัญญารับทุน  ควรเปนผูบริหาร เชน คณบดี  รองคณบดี หรือ

หัวหนาภาควิชา
() สําหรับกรณทีีน่กัศกึษาซึง่ลาออกจากการทาํงานกอนวนัทีท่าํสญัญา ขอใหนาํหลักฐานการ

ลาออกให สกว. ดวย
2. ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติดานการเงิน

() การเปดบัญชี
• ขอใหใชธนาคารกรุงไทย เพื่อความสะดวกกับ สกว. ในการสงเงิน ในกรณีที่
ใช

ธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ การเบิกจายเงินจะลาชา  เนื่องจากตองใชเวลาในการสงเช็คทางไปรษณีย และจะมี
ขั้นตอนการ clearing ซ่ึงจะทําใหเงินบางสวนถูกหักออกไปเปนคาธรรมเนียมธนาคาร

• เปดบญัชอีอมทรพัยเฉพาะโครงการนี ้โดยมผูีส่ังจายไมนอยกวาสองในสามทาน  ทัง้นี้
ผูมีอํานาจสั่งจายนั้น ตองเปนอาจารยผูไดรับทุน และนักศึกษาผูไดรับทุน  สวนอีกทานหนึ่งจะเปนเจา
หนาที่การเงินของภาค/คณะ หรือเพื่อนอาจารยดวยกันก็ได  แตไมใชคูสมรสของผูรับทุน

(สําหรับผูรับทุน คปก. ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหใชขอความตอไปนี้แทน:- เปด
บัญชีออมทรัพยเฉพาะโครงการนี้โดยมีผูส่ังจายไมนอยกวาสองในสามทาน   ทั้งนี้ ผูมีอํานาจสั่งจายนั้น
ตองเปนอาจารยผูไดรับทุน 1 ทาน สวนอีก 2 ทานจะเปนเจาหนาที่การเงินของภาค/คณะ หรือเพื่อน
อาจารยดวยกันก็ได  แตไมใชคูสมรสของผูรับทุน)

-  บญัชทีีเ่ปดนัน้ จะตองไมนาํเงนิฝาก และ/หรือใชจายเงนิทนุทีไ่ดรับรวมกับโครงการอืน่
- ไมทําบัตร ATM สําหรับการเบิกจายเงินโครงการ
- ไมเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากตลอดอายุโครงการ

() ขั้นตอนการเบิกจาย
• สกว. จะจายเงนิใหกบัอาจารยผูไดรับทนุ ตามชือ่บญัชท่ีีไดระบไุวในเอกสารแนบสญัญา

หมายเลข 2  ภายใน 30 วนั หลังจากทีท่กุฝายลงนามในสญัญารบัทนุครบแลว  หลังจากนัน้อาจารยจะเปนผู
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ดาํเนนิการเบกิจายใหนกัศกึษาผูไดรับทนุ โดยมหีลักฐานการเบิกจาย ไดแก ใบเสร็จรับเงิน, ใบสําคัญรับ-
เงินหรือใบแทนใบเสร็จ ทุกครั้ง

() การเก็บใบสําคัญทางการเงิน
• อาจารยผูไดรับทุนตองจัดเก็บใบสําคัญตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน โดยเรียงตามวันที่ เบกิ

จายและตามงวดสญัญา โดยไมตองสงให สกว.    ทัง้นี ้อาจจะมผูีแทน สกว. มาตรวจสอบเปนครัง้คราว
() การโอนหมวดคาใชจาย

• สกว. อนโุลมใหโอนงบ ฯ คาใชจายดานคาธรรมเนยีมการศกึษากบังบ ฯ ดานการวจิยั
เทานั้น



4.  ระหวางการรับทุน
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4. ระหวางการรับทุน

4.1 การจายเงินงวด (ทุก 6 เดือน)
• เมือ่ทกุฝายลงนามครบแลว จะไดรับเงนิทนุภายใน 30 วนั โดยจะจายเงนิเปนงวด งวดละ 6 เดอืน

ใหกับผูรับทุนตามชื่อบัญชีที่ไดระบุในเอกสารแนบสัญญารับทุนหมายเลข 2
• ผูรับทุนจะมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดเปนผูรับผิดชอบดูแลการใชจายเงินทุน

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ คปก.
• เพื่อใหสอดคลองกับปการศึกษา ผูไดรับทุนในภาคการศึกษาตนจะเริ่มไดรับเงินอุดหนุนตั้งแตวัน

ที่ 1 มิถุนายนของแตละป และผูไดรับทุนในภาคการศึกษาปลาย จะเริ่มไดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
ของแตละป ยกเวนหลักสูตรที่มีระบบปการศึกษาแตกตางจากระบบปกติ ซ่ึงไดขอทําขอตกลงกับ
สกว. เปนกรณีพิเศษ

• ทุนงวดตอๆ ไป จะจายใหภายใน 30 วัน หลังจากที่อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผูรับทุนสงราย
งานผลการศึกษาและรายงานความกาวหนาการคนควาวิจัยพรอมกับรายงานการเงินงวดที่ผานมา 
ตามโปรแกรมแบบฟอรม ปก. 7 ซ่ึง download ไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm และราย
งานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก สกว. แลว

• การขอโอนงบประมาณระหวางงวดปกตกิบังวดพเิศษ (ไดแก งบตางประเทศและงบสาํรอง) ไม
สามารถทาํได  เนื่องจากงบประมาณแตละหมวดมีวัตถุประสงคเฉพาะ เวนแตในกรณีพิเศษซึ่ง
สกว. เห็นควรอนุมัติ

• การขอเบิกคาใชจายสําหรับผูที่จะตองศึกษาตอหลังครบกําหนดรับทุน ใหดูหัวขอ 7.3
• เนื่องจากฝายการเงินของ สกว.ตองปดงบประมาณประจําปในระหวางวันที่ 16-30 กันยายน ทุกป

และจะไมทําการเบิกจายเงินในชวงเวลานั้น จึงขอใหผูที่มีแผนจะเดินทางตางประเทศในชวงเวลา
ดังกลาวและชวงใกลเคียง รีบสงแผนการเดินทางลวงหนามากกวา 2 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความลา
ชาที่อาจจะเกิดขึ้นได

4.2  การรายงานความกาวหนาและรายงานการเงิน
• อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผูรับทุนจะตองสงรายงานผลการศึกษา รายงานความกาวหนาของ

การคนควาวิจัย และรายงานการเงินให สกว. รับทราบทุก 6 เดือน จนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดย
ใชโปรแกรมแบบฟอรม ปก. 7 ซ่ึงมีรูปแบบตามเอกสารแนบสัญญารับทุนหมายเลข 5 และ 6
อนึ่ง ในการรายงานความกาวหนาครั้งตอๆไป สามารถใช file เดิมที่เคยรายงานมาแลวได

• ในการจัดทํารายงานความกาวหนาและรายงานการเงินสงให สกว.  ขอใหดูคําอธิบายการจัดทํา
รายงานในสวนของนกัศกึษาและอาจารยทีป่รึกษาในเอกสารแนบสญัญารบัทนุหมายเลข 5 และดูคํา
อธิบายการจัดทํารายงานการเงินและการเก็บหลักฐานคาใชจายในเอกสารแนบสัญญารับทุน
หมายเลข 6   ทั้งนี้ ในการสงรายงานการเงินให สกว. นั้นไมตองสงหลักฐานการใชจายเงินไปดวย
แตขอใหเก็บไวเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
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• การรายงานความกาวหนานั้น แมจะรายงานเปนภาษาไทยได แตเพื่อใหนักศึกษาผูรับทุนมีโอกาส
ฝกเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ควรพยายามรายงานเปนภาษาอังกฤษ

4.3  การขอเบิกเงินงวดพิเศษ (งบตางประเทศ)
• การเดินทางไปตางประเทศครั้งแรกของนักศึกษาควรกระทําภายหลังจากที่สอบผานรายวิชาเรียน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว หรือสอบผานการสอบวัดคณุ
สมบตั ิ(qualifying examination) แลว  (ตามเอกสารแนบสญัญารบัทุนหมายเลข 3 หนา 3/3 ขอ 8)

• ตามขอ 5 ในสัญญารับทุนนั้น อาจารยทีป่รึกษาจะตองสงแผนความรวมมอืกบัอาจารยทีป่รึกษาใน
ตางประเทศ และแผนการเดนิทางตามแบบฟอรมในเอกสารแนบสัญญารับทุนหมายเลข 3 และ 4
ให สกว. เพื่อใหความเห็นชอบอยางนอย 2 เดือน กอนการเบิกจายงวดพิเศษสําหรับการเดินทาง
การศึกษาวิจัย และการเสนอผลงานวจิยัในตางประเทศ เพราะอาจใชเวลาในการดําเนินการขั้น
ตางๆ เชน การขอวีซาอาจตองใชเวลานานสําหรับบางประเทศ  อนึ่ง ผูเดินทางควรศึกษาหาขอมูล
จาก website ของสถานทูตประเทศที่จะเดินทางไป และเตรียมตัวแตเนิ่นๆ

• การไปตางประเทศระยะสั้น ควรทําการประกันอุบัติเหตุกอนออกเดินทาง สําหรับการไปศึกษา
วิจัยระยะยาวในตางประเทศ ควรทําการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ซ่ึงสามารถเบิกจากเงินงวด
พิเศษ (งบตางประเทศ)ได  ทั้งนี้ ควรสอบถามขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาตางประเทศ หรือหา
ขอมูลจากบริษัทประกันภายในประเทศ หรือเพื่อนนักศึกษาทุน คปก. ที่มีประสบการณ

อนึง่ ผูทีไ่ดรับทนุเสรมิจากองคกรตางประเทศ มกัจะไดรับการประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตุ
รวมอยูดวย จงึควรศกึษาจากผูแทนองคกรดงักลาวหรือผูเคยไดทนุดงักลาว (ดตูอนที ่6)

• เงนิทีเ่บกิใหกอนการเดนิทางถอืเปนเงนิทดรองจาย ซ่ึงตามปกตจิะโอนเขาบญัชกีอนการเดนิทาง
ประมาณ 2 สัปดาห เมือ่เสรจ็สิน้การเดนิทางแลว อาจารยทีป่รึกษาในฐานะผูเดนิทางเอง หรือเปนผู
รายงานแทนอาจารยที่ปรึกษาตางประเทศ หรือใหความเห็นชอบในรายงานการเดินทางของนัก
ศึกษาจะตองสงรายงานการเดินทาง ตามแบบฟอรม ปก. 10 ในภาคผนวก พรอมตนขั้วตั๋วโดยสาร
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทั้งหมด และใบแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศหรืออัตราการแลกเปลี่ยน
ขณะอยูตางประเทศ และหลักฐานอื่นๆ ในการใชจายเงิน ให สกว. เพื่อ clear เงินทดรองจาย

• สกว. ไมมขีอบงัคบัวาตองใชตัว๋เครือ่งบนิของสายการบนิไทย ทัง้นี ้ขอใหใชหลักประหยดัและสะดวก
• งบประมาณสาํหรับการเดนิทางมาประเทศไทยของอาจารยทีป่รึกษาในตางประเทศ มวีตัถุประสงค

เพื่อมาชวยสอนและใหการปรึกษาดานการวิจัยแกนักศึกษาที่ไดรับทุน จึงจะไมอนุมัติการเดินทาง
ขณะที่นักศึกษายังทําการศึกษาวิจัยอยูในตางประเทศ

• หากจะมีคาใชจายเปนคา bench fee  สกว. อนุโลมใหเบิกจากงบของอาจารยตางประเทศตามขอ 7
ในเอกสารแนบสัญญาหมายเลข 3 หนา 3/3 โดยขอใหมีหนังสือแจงเรื่องคา bench fee  จาก
อาจารยตางประเทศให สกว. พิจารณาดวย

• งบประมาณสําหรับการไปศึกษาวิจัยในตางประเทศนั้นมีไวเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณการ
ศึกษาวิจัยในตางประเทศ  แตจะไมใหเพื่อไปเสนอผลงานวิจัยเทานั้น และ สกว. มีนโยบายไม
อนมุตัใิหโอนเงนิงบตางประเทศมาใชในการทาํวจิยัในประเทศ เนือ่งจากผดิวตัถุประสงคทีต่ัง้ไว
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• เนื่องจากฝายการเงินของ สกว.ตองปดงบประมาณประจําปในระหวางวันที่ 16-30 กันยายน ทุกป
และจะไมทําการเบิกจายเงินในชวงเวลานั้น จึงขอใหผูที่มีแผนจะเดินทางไปตางประเทศในชวง
เวลาดังกลาวและใกลเคียง รีบสงแผนการเดินทางลวงหนามากกวา 2 เดือนตามปกติ เพื่อหลีก
เล่ียงความลาชาที่อาจเกิดขึ้นได

4.4 การขอเบิกเงินงวดพิเศษ (งบสํารอง)
สกว. มีนโยบายใหใชงบสํารอง (100,000 บาท) เปนคาใชจายดานการศึกษาและวิจัยสําหรับนัก

ศึกษาซึ่งมีผลการศึกษาดี แตไมสําเร็จปริญญาเอกภายในกําหนดสัญญารับทุน สําหรับกรณีที่นักศึกษาสําเร็จ
ปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพนานาชาติตามเกณฑของ สกว. แลว อาจขออนุมัติเปนคาใชจายในการไป
เสนอผลงานวิชาการในตางประเทศได ถายังไมไดปดสัญญารับทุน ทั้งนี้ หากมีคาใชจายในการตีพิมพผล
งานวิจัย  ก็อาจขอเบิกจากงบสํารองนี้ได
4.5 การขอยุติการรับทุน และการชดใชทุน

• ตามสัญญารับทุนขอที่ 15 หากนักศึกษาผูรับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา คนควา วิจัย หรือตอง
พนสภาพการเปนนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และ/หรือไมผาน
การเห็นชอบของ สกว. นักศึกษาผูรับทุนจะตองชดใชเงินตามจํานวนที่ไดรับจาก สกว. ภายใน
ระยะที่ สกว. กําหนดพรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ในกรณีผิดนัดไมชําระหนี้ ดัง
กลาว

• กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาหรือนักศึกษาผูรับทุนมีความประสงคจะยกเลิกการรับทุน จะตองทํา
หนังสือแจงมายังโครงการ คปก. โดยใหเหตผุลในการขอยกเลกิการรบัทนุดวยหากเหตผุลดงักลาว
ไมไดรับความเหน็ชอบจาก สกว.  นกัศกึษาจะตองชดใชทนุ คปก. ตามจาํนวนทีไ่ดรับไป

4.6 ผลงานวิจัย
• นกัศกึษาผูรับทนุทีจ่ะสาํเรจ็ปรญิญาเอกตามเงือ่นไขของสญัญารบัทนุ คปก.   จะตองมผีลงานวจิยั

ตพีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตหิรือเทยีบเทาตามเกณฑของ สกว. (หนา 1-6)  อยางนอย 1 เร่ือง
• ในผลงานตีพิมพหลักจากวิทยานิพนธของนักศึกษาผูรับทุน  ช่ือของนักศึกษาเจาของผลงาน

ควรเปนชื่อแรกตามวิธีปฏิบัติทั่วไปในระดับนานาชาติ และมีช่ืออาจารยที่ปรึกษารวมอยูดวย
• ผลงานตีพิมพที่มีช่ือนักศึกษาผูรับทุนมากกวา 1 ช่ือ  สกว. จะถือวาผลงานนั้นเปนของเจาของ

ผลงานหลักเทานั้นในการพิจารณาผลงานสําหรับการสําเร็จปริญญาเอก
• ในการตีพิมพเผยแพรผลงานคนควาวิจัยดังกลาวนั้น อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผูรับทุน

จะตองระบุขอความวา “ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” หรือ
ขอความอื่นที่มีความหมายเชนเดียวกัน  เชน  “Financial  support  f rom the Thai land 
Research Fund through the Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (Grant No. PHD/…../…..) to 
student’s initials (or student’s name) and advisor’s init ials  (or advisor’s name) is  
acknowledged.” (ตามขอ 9 ในสญัญารบัทุน)
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• ในระหวางการศึกษา  หากมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ  หรือตีพิมพใน
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมนานาชาติ (proceedings) จากผลงานคนควาวิจัยที่เปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผูรับทุนสงสําเนาอยางนอย 1 ชุดใหแก สกว. 
โดยเร็วที่สุด

• กรรมสทิธิแ์ละ/หรือสิทธใินผลงานการคนควาและวจิยัตามสญัญารบัทนุนี ้ ใหตกเปนกรรมสทิธิแ์ละ/
หรือสิทธขิองผูใหทนุ สวนผลประโยชนซ่ึงเกดิจากการนาํผลการวจิยัและพฒันาไปใชในเชงิ
พาณชิย  ใหแบงกนัระหวางผูใหทนุกบันกัวจิยั และสถาบนัทีน่กัวจิยัสังกดั (ตามขอ 13 ในสญัญารบั
ทุน)

• หากมีผูหนึ่งผูใดใหนักศึกษาผูรับทุนลงนามในขอตกลง แสดงความยินยอมวานักศึกษาไมมี
กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธของตน และ/หรือยินยอมใหผูหนึ่งผูใดมีช่ือปรากฏ
เปนชื่อแรกในผลงานตีพิมพและผลงานอื่นๆ ทุกชิ้น ถือเปนการผิดจริยธรรม และนักศึกษาผูรับ
ทุนไมควรลงนามในขอตกลงใหความยินยอมดังกลาว

4.7 อื่น ๆ
• การปฏิบัติตามสัญญารับทุน

ผูรับทุนจะตองปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง เกณฑและขอกําหนดที่บังคับใชอยูในขณะทําสัญญา 
และที่จะประกาศบังคับใชในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบ คําสั่ง เกณฑและขอ

กําหนดดังกลาวเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของสัญญา (ตามขอ 7 ในสัญญารับทุน)
• การเปล่ียนหัวขอวิจัย

การเปลีย่นหวัขอวจิยัตางไปจากทีเ่สนอในโครงรางกอนการรบัทนุ คปก. สามารถกระทาํได  หาก
เปนไปตามกฎเกณฑของแตละมหาวทิยาลัย  ในกรณเีชนนีข้อใหแจงให สกว. ทราบดวย

• การรับทุนอื่น
นักศึกษาผูรับทุนจะตองไมรับทุน หรือเขารับทุนการศึกษาอื่นใด ในระหวางระยะเวลาที่รับทุน
ตามสัญญา เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก สกว. เสียกอน (ตามขอ 14 ในสัญญารับทุน)

• กรณีมีผูค้ําประกันรายใหม
หากผูค้ําประกันเสียชีวิตลง หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุค้ําประกัน
ตามสญัญารบัทนุนกัศกึษาผูรับทนุจะจดัใหมผูีค้าํประกนัรายใหมมาทาํสญัญาค้าํประกนัแทนตอไป
ภายใน 2 เดอืน นบัแตวนัทีผู่ค้าํประกนัเดมิตายหรอืตกเปนบคุคลลมละลาย โดยผูค้าํประกนัรายใหม
ตองค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมจนครบกําหนดอายุการค้ําประกันตามสัญญาทุกประการ 
(ตามขอ 18 ในสัญญารับทุน)



5.  ทุนวิจัยองคความรูใหมในการสรางนักวิจัย
ระดับปริญญาเอก (วปก.)
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5. ทุนวิจัยองคความรูใหมในการสรางนักวิจัยระดับปริญญาเอก (วปก.)
หลักการและเหตุผล

สกว. ไดใหทนุวจิยัองคความรูใหมในการสรางนกัวจิยัระดบัปรญิญาเอก (วปก.) ปละ 50 ทนุๆ ละไมเกนิ
300,000 บาท ตั้งแตป 2543-2544 เพื่อชวยนักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่มีความจําเปน
ตองใชเงินวิจัยเกินกวาที่ไดรับในชวงที่ประเทศมีปญหาดานงบประมาณ ตอมาคณะกรรมการนโยบาย สกว.
มีมติใหยืดการใหทุนตอไปอีกจนถึงป 2547
ผูมีสิทธิ์สมัครขอรับทุน และงบประมาณ

ผูรับทนุ คปก. ทีอ่ยูระหวางการทาํวจิยัวทิยานพินธปริญญาเอก และมคีาใชจายในการทาํวจิยัสูงกวางบ
ประมาณทีไ่ดรับโดยไมไดรับทนุอืน่มาชวยสนบัสนนุ มสิีทธิส์มคัรขอรบัทุนวจัิยองคความรูใหมในการสรางนกั
วิจัยระดบัปรญิญาเอกไดตามความจาํเปนของงานวจิยั แตไมเกนิโครงการละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)

ทั้งนี้ งบประมาณดังกลาวถือวาเปนงบประมาณเสริมคาใชจายในการทําวิจัยในประเทศของผูไดรับทุน
คปก. เทานัน้  โดยจะนาํไปใชเปนคาตอบแทนอาจารย คาจาง คาครภุณัฑราคาแพง คาเดนิทางตางประเทศ หรอื
คา bench fee ฯลฯ ไมได
หลักการในการพิจารณาใหทุน

− ทุนนี้ตองใชเพื่องานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึง่ของวทิยานพินธปริญญาเอกของผูรับทนุ คปก. โดย งาน
วจิยันัน้ควรมคีณุภาพพอทีจ่ะสามารถมผีลงานวจิยัตพีมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตไิด อยาง
นอย 2 เร่ือง (เพิ่มจากเงื่อนไขทุน คปก. 1 เร่ือง)

− เนื่องจากทุนมีจํานวนจํากัด โครงการซึ่งอาจารยที่ปรึกษายังไมมีทุนวิจัยอ่ืนสนับสนุนจะไดรับการ
พิจารณากอน

− เกณฑอ่ืนๆ ที่จะนําไปสูความสําเร็จของโครงการซึ่ง สกว. เห็นสมควร
หมายเหตุ คณะกรรมการนโยบาย คปก. ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 ไดมีมติ
ใหงดเงื่อนไขการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 เร่ืองเมื่อไดรับทุน
วปก. สําหรับวิธีการปฏิบัตินั้น จะแจงใหทราบในภายหลัง

วิธีการสมัครขอทุนวปก. (งบประมาณป 2545-2547)
ผูสมัครจะตองกรอกแบบฟอรม ปก.11/44 และ diskette (ซ่ึงอาจ download ไดจาก

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm หรือสง e-mail มาขอโปรแกรมดงักลาวที ่ trfbasic@trf.or.th หรือ trfrgj@trf.or.th)
สงให สกว. รอบแรกจะปดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ และรอบสองจะปดรับสมัครในเดือนมิถุนายน  การ
พิจารณาใหทุนอยูในดุลพินิจของฝายวิชาการ ซ่ึงจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในเวลาประมาณ 3 เดือน
ขอปฏิบัติสําหรับผูท่ีไดรับทุน วปก.

ผูที่ไดรับทุน วปก. จะตองสงรายงานทุก 6 เดือนและผลงานตีพิมพใหฝายวิชาการ  สกว. ตามเงื่อน
ไขที่กําหนดไวในสัญญารับทุน วปก.

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm
mailto:trfbasic@trf.or.th
mailto:trfrgj@trf.or.th
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6. การไปตางประเทศ
ขอใหดูหัวขอ 4.3 การขอเบิกเงินงวดพิเศษ (งบตางประเทศ) ประกอบดวย

6.1 ขอแนะนํา
• การไปศึกษาวิจัยในตางประเทศ

- การไปศึกษาวิจัยในตางประเทศเปนการทําวิจัยเสริมการศึกษาวิจัยในประเทศ จุดประสงค
คือ ใหนักศึกษามีประสบการณในการศึกษาวิจัยในตางประเทศและมีโอกาสใชหองสมุดหรือ
เครื่องมือของสถาบันที่ไปศึกษาที่ไมมีหรือหาไดยากในประเทศไทย  นักศึกษาควรวางแผนกับ
อาจารยที่ปรึกษาวาควรจะเดินทางไปในชวงเวลาใด และจะดําเนินการใดบางในระหวางที่อยูที่
นั่น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาวิจัยตามงบประมาณที่มีอยู
- นักศึกษาควรมีแผนการไปศึกษาวิจัยในตางประเทศอยางรอบคอบ ไมควรไประยะสั้นหลาย
คร้ังเกินไป เพราะจะเสียเวลาปรับตัวโดยใชเหตุ  และแตละคร้ังควรอยูไมต่ํากวา 3 เดือน  อยาง
ไรก็ดี หากตองการเดินทางไปตางประเทศมากกวา 3 คร้ัง โดยที่สามารถใชเงินใหอยูในงบที่ได
รับการจัดสรรไดและมีเหตุผลเพียงพอก็อาจทําได ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก สกว.
กอน
- คาใชจายประจําเดือนในการไปศึกษาวิจัยในตางประเทศอิงตามเกณฑผูไดทุนของ ก.พ. โดย
เปนคาอาหาร คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ซ่ึงนับวาเพียงพอ (ดูอัตราคาใชจายประจําเดือน
สําหรับประเทศตางๆ ไดจาก website ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://203.170.253.2/Students/
Expense/home.htm  ทัง้นี ้กอนไปตางประเทศควรหาขอมลูจากอาจารยและเพื่อนๆ เพราะอาจชวย
ใหใชจายอยางประหยัดไดมากขึ้น
- คาเตรียมตัวในการเดินทางไปตางประเทศครั้งแรกจํานวน 20,000 บาท และครั้งตอไป

10,000 บาท  ใชในการทาํหนงัสอืเดนิทาง   วซีา   คาเครือ่งแตงกาย และภาษสีนามบนิ ถาหากวาไม
พอ เชน มหาวิทยาลัยตางประเทศกําหนดคาประกันสุขภาพ  สกว. จะพิจารณาอนุมัติใหตาม
ความเหมาะสมเมือ่ไดรับคาํชีแ้จง
- สกว. ไมมขีอบงัคบัวาตองใชตัว๋เครือ่งบนิของสายการบนิไทย  ทัง้นี ้ ขอใหใชหลักประหยดั
และสะดวก

• ทุนเสริมจากองคกรตางประเทศ
- มอีงคกรตางประเทศหลายองคกรใหการสนบัสนนุโครงการคปก.โดยใหทนุเสรมิแกนกัศกึษา
ทนุ คปก. และบางองคกรมทีนุสนบัสนนุอาจารยทีป่รึกษาและอาจารยทีป่รึกษาตางประเทศดวย
- ในการขอทุนเสริมจากองคกรตางประเทศ ขอใหดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการใหทุนเสริม
จากแตละองคกรในหัวขอ 6.2   เนื่องจากแตละทุนมีรายละเอียดแตกตางกัน

http://203.170.253.2/Students/ /Expense/home.htm
http://203.170.253.2/Students/ /Expense/home.htm
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- สําหรับผูที่ไดรับทุนเสริม เมื่อทราบกําหนดการเดินทางที่แนนอนแลว ขอใหสงแผนการ
เดินทางให สกว. ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 2 เดือน เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางและ
อาจขอเบิกเงินทดรองจายจากทุน คปก. ในสวนที่ไมไดรับการสนับสนุนจากทุนเสริมดวย ซ่ึง
สกว. จะไดแจงใหองคกรตางประเทศผูใหทุนเตรียมการพิจารณาเบิกเงินไดทันเวลาตอไป

• การเตรียมตัวไปตางประเทศ
- สอบถามรายละเอียดการทําหนังสือเดินทางไดจากกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศ  เลขที่ 123 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ติดกับการ
ส่ือสารแหงประเทศไทย  โทร. 0-2981-7267 หรือ ดูรายละเอียดที่
http://www.mfa.go.th/web/71.php
- สอบถามรายละเอียดการทําวีซาเพื่อเขาประเทศตางๆ จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลของประเทศนั้นๆ  ซ่ึงมักจะมี websiteใหคําแนะนําในเรื่องนี้ดวย
- สําหรับการเตรียมความพรอมกอนเดินทาง  ดูคําแนะนําใน website ของสํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  หนาสารสนเทศการศึกษาตอตางประเทศ ที่
http://www.ocscedu.win2000.th.com/prepare/before.asp  

http://www.mfa.go.th/web/71.php
http://www.ocscedu.win2000.th.com/prepare/before.asp
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6.2 ทุนเสริมจากองคกรตางประเทศ
องคกรตางประเทศตอไปนี้มีขอตกลง (Memorandum of Understanding, MOU) ในการใหทุน

เสริมแกนักศึกษาทุน คปก. เพื่อศึกษาวิจัยในตางประเทศไดนานขึ้นกวาระยะเวลาที่ใชจากงบพิเศษทุน
คปก. อีก 6-12 เดือน บางองคกรมีทุนสนับสนุนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษาตางประเทศใหเดิน
ทางไปปรึกษาหารือกันดวย

1) German Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD)
ประเทศเยอรมนี

2) สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจําประเทศไทย
3) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ประเทศฝรั่งเศส
4) Association of International Education, Japan (AIEJ) ประเทศญี่ปุน
5) Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education

(STINT)  ประเทศสวีเดน
6) University of Wisconsin-Madison (UW) ประเทศสหรัฐอเมริกา
7) มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท)
8) National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา
9) National Research Council of Canada (NRC)  ประเทศแคนาดา
10)  University of Bergen (UiB) ประเทศนอรเว

หมายเหตุ
1. องคกร 2),  4) และ 7) ใหทุนเสริมแกนักศึกษาเทานั้น
2. องคกร 6) และ 9) ใหทุนวิจัยหลังปริญญาเอกดวย
3. เนื่องจากจํานวนองคกรตางประเทศที่ใหทุนเสริมนี้จะมีมากขึ้น จึงขอใหดูขอมูลปจจุบัน

และ MOU ที่ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm   ดวย



7/5/03 คูมือ คปก. 6-4

1) ทุน DAAD – Royal Golden Jubilee  ประเทศเยอรมนี

• ปละ 15 ทุน เร่ิมในป 2543 เปนเวลา 3 ป และไดมีการขยายเวลาโดยอัตโนมัติอีก 1 ป
• ทนุวจิยัมรีะยะเวลา 6-10 เดอืน

- DAAD มีนโยบายวานักศึกษาที่ไดรับทุน DAAD ควรจะมีความรูดานภาษาเยอรมันพอสมควร จึง
สนบัสนนุใหนกัศกึษาเขารับการอบรมภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัหลักสตูรเขมในประเทศเยอรมนี
เปนเวลา 2-4 เดือนกอนเริ่มการศึกษาวิจัย ซ่ึงมักจะอยูในชวงหยุดภาคฤดูรอน (กรกฎาคม-ตุลาคม) 

     โดยจะใหทุนตลอดหลักสูตร     หรืออาจเขารับการอบรมในประเทศไทยที่สถาบันเกอเธ       18/1
          ซอยเกอเธ  สาทรใต ซอย 1 (อรรถการประสิทธิ์)   กรุงเทพฯ 10120 โดยใชงบศึกษาวิจัยทุน คปก.

      กอนการเดินทางก็ได
• คาใชจายที่ DAAD สนับสนุน

- คาใชจายของนักศึกษาทุน คปก.ในเยอรมนีเปนเวลา 6-10 เดือน
- คาใชจายของอาจารยไทยในเยอรมนี 1 คร้ัง ไมเกิน 2 สัปดาห
- คาโดยสารเครื่องบินของอาจารยเยอรมันมาประเทศไทย 1 คร้ัง

• การทําแผนวิจัยและแผนการเดินทางเพื่อขอทุน DAAD-RGJ
- เมื่ออาจารยที่ไดทุน คปก. ซ่ึงมีอาจารยเยอรมันเปน Co-advisor คัดเลือกนักศึกษารับทุนผูชวยวิจัย

ไดและทําสัญญารับทุนแลว จะตองจัดทําแผนการทําวิจัย (ยาวไมเกิน 2-3 หนา) แผนการเดินทาง
ไปเยอรมนีของนักศึกษาและอาจารยไทยและการเดินทางมาประเทศไทยของอาจารยเยอรมัน 
(Research Plan and Time Schedule) ที่ลงนามโดยอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 2 ฝาย สงให สกว. พรอม
เอกสารประกอบการขอทุนตามวิธีการขอรับทุน DAAD-RGJ

• วิธีการขอรับทุน DAAD-RGJ
- นักศึกษาทุน คปก. ที่ประสงคจะขอทุน DAAD-RGJ จะตองสงเอกสาร (เปนภาษาอังกฤษ) ตัวจริง

1 ชุด สําหรับ DAAD และสําเนา 1 ชุด ให สกว. ภายในเดือนพฤศจิกายน กอนปที่จะ เดินทาง 
จํานวน 5 รายการ ดังตอไปนี้

 Application form (download จาก  http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm  หรือจาก         
http://www.daad.de )

 ประวัติ (Biography)
 แผนการทําวิจัย (ยาวไมเกิน 2-3 หนา) และแผนการเดินทางไปเยอรมันของนักศึกษา

และอาจารยไทย และอาจารยเยอรมัน (Research Plan and Time Schedule)
 จดหมายตอบรับจากอาจารยเยอรมันที่ใหความรวมมือ
 ใบปริญญาบัตรปริญญาตรี และปริญญาโทฉบับภาษาอังกฤษ (ถาสําเร็จปริญญาโท

แลว)  พรอม  transcript   ซ่ึงจะตองเปนตวัจรงิหรอืมีการรบัรองสําเนาจากราชการ
          -     สกว. จะมีหนังสือนําสงเอกสารทั้งหมดขางตนใหสถานทูตเยอรมันเพื่อสงตอให DAAD ตอไป

http://www.daad.de/


7/5/03 คูมือ คปก. 6-5

- เมื่อ DAAD ตกลงใหทุนแลว จะแจงผลการใหทุนและรายละเอียดตางๆ แกผูสมัครขอทุนโดยตรง
ทั้งนี้ ขอใหสงสําเนาแจงให สกว.ทราบดวย

หมายเหตุ
เนื่องจาก DAAD ใหทุนตามปปฏิทิน ผูที่ขอทุนขามป DAAD จะนับเปน 2 ทุน ดังนั้น จึงขอใหนัก

ศึกษาทุน คปก. ขอใชทุน DAAD ใหอยูในปเดียวกัน หากจําเปนก็ขอใชทุน คปก. ในสวนที่ขามปปฏิทิน
• การขอวีซา

สอบถามรายละเอียดไดจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน    เลขที่ 9  ถนน
สาทรใต  กรุงเทพฯ  10120  โทรศัพท  0-2287-9000  E-mail: info@german-embassy.or.th

2) ทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

mailto:info@german.embassy.or.th
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• สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจําประเทศไทยไดทําขอตกลง (MOU) กับสกว.    ในการให
ทุน (Fellowship) แกนักศึกษาที่ไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกซึ่งจะไปทําวิจัยในประเทศฝรั่งเศส
โดยระยะที่ 1 พ.ศ. 2542-2545 ปละ 10 ทุน และระยะที่ 2  พ.ศ. 2546-2548 ปละ 15 ทุน  โดยจะใหทุน
ละไมเกิน 870 ยูโร (ประมาณ 34,800 บาท) ตอเดือน เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ การใหทุนจะเปน
ไปตามนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศส

• การใหทุนเสริมของสถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสจะทําใหนักศึกษาทุน คปก. สามารถทําการศึกษาวิจัย
ในประเทศฝรั่งเศสไดนานขึ้นจากงบของทุน คปก.อีก 6 เดือน

• มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในฝรั่งเศสจะหยุดเปนระยะเวลานานในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม     นัก
ศึกษาจึงไมควรไปทําการวิจัยในชวงเวลาดังกลาว

• ขั้นตอนของการใหทุน Fellowship ของสถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส
สกว. จะสงรายชื่ออาจารยและนักศึกษาทุน คปก. ซ่ึงมีอาจารยฝร่ังเศสเปนอาจารยที่ปรึกษารวม

ใหแกสถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสในราวเดือนพฤษภาคม ซ่ึงสถานทูตฯ จะพิจารณาวาจะสนับสนุน
โครงการใดบาง และแจงชื่อผูไดรับทุนในแตละปใหผูนั้นและ สกว. ทราบ ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะโอนเงิน
ทุนให สกว. เปนผูเบิกจายใหผูรับทุน หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสถานทูตฯ แลว โดยผูไดรับทุนใน
แตละป จะตองเบิกใชเงินทุน Fellowship นี้ภายในเดือนธันวาคมของปถัดไป
• ผูสมคัรขอรบัทนุควรตดิตอขอรายละเอยีดเรือ่งทนุจาก คณุดวงพร จกัราปยะนนัท สถานเอกอคัรราชทตูฝร่ังเศส

(โทร. 0-2287-1592-8 โทรสาร 0-2287-1019 E-mail: Duangporn.JAKRAPIYANUN@diplomatic.gouv.fr)
ซ่ึงอาจไปเยี่ยมผูสมัครโดยตรง อันจะเปนประโยชนในการพิจารณาใหทุน

• การขอวีซา
สอบถามรายละเอียดไดจากแผนกวีซา สถานทูตฝร่ังเศส  เลขที่ 29 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ

10120 โทรศัพท 0-2287-2585-7   หรือดูรายละเอียดจาก website ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) บริการและการดูแลจัดการศึกษาที่
http://www.ocscedu.win2000.th.com/service/student_beforelink_6.asp  

3) ทุน Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ประเทศฝรั่งเศส

http://www.ocscedu.win2000.th.com/service/student_beforelink_6.asp
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• ขอตกลงมีผล 3 ป (2543-2545) และอาจทําขอตกลงตอไปไดอีก 3 ป
• CNRS สนับสนุนโครงการวิจัยที่นักวิจัย สกว. และนักวิจัย CNRS มีความสนใจและทําวิจัยรวมกัน
• การขอวีซา

สอบถามรายละเอียดไดจากแผนกวีซา สถานทูตฝร่ังเศส  เลขที่ 29 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ
10120 โทรศัพท 0-2287-2585-7   หรือดูรายละเอียดจาก website ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) บริการและการดูแลจัดการศึกษาที่
http://www.ocscedu.win2000.th.com/service/student_beforelink_6.asp

http://www.ocscedu.win2000.th.com/service/student_beforelink_6.asp
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4) ทุน Association of International Education, Japan (AIEJ) ประเทศญี่ปุน

• ปละ 20 ทุน  เปนเวลา 3 ป (2543-2545) และตอไปไดอีก 3 ป (2546-2548) โดยอัตโนมัติ
• ใหเปนคาใชจายประจําเดือนของนักศึกษาในญี่ปุนเดือนละ 80,000 เยน เปนเวลา 6-12 เดือน โดยAIEJ

ยอมใหรับทนุอืน่ไดอีกไมเกนิ 80,001 เยน  นอกจากนี ้ยงัใหคาใชจายเมือ่แรกไปถงึญีปุ่นอกี 25,000 เยน
• เปนทนุทีม่าจากงบประมาณของกระทรวงศกึษาธกิารและวฒันธรรมของญีปุ่น ซ่ึงใหแกผูทีม่สีถานภาพ

เปน “นกัศกึษา” เทานัน้   ผูสมคัรจงึตองมใีบรบัรองจากมหาวทิยาลัยในประเทศไทยวาเปนนกัศกึษา และ
ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุนวาเปน “Student” หรือ “Research Student” ที่นั่น (มิใช
“Researcher”) สงใหมหาวิทยาลัยของญี่ปุน พรอมใบสมัครดวย

• ผูไดรับทุนจะตองไมไปกอนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดรับทุนซึ่งเปนวันเริ่มตนปงบประมาณของญี่ปุน
และเมื่อเดินทางไปญี่ปุนเมื่อใดก็จะไดรับทุนจนครบตามกําหนดและไมเกิน 12 เดือน

• วิธีการสมัคร
1. อาจารยและนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนจะตองติดตออาจารยญ่ีปุนเพื่อขอรับใบสมัครทุน AIEJ จาก

มหาวิทยาลัยญ่ีปุน และดําเนินการสงใบสมัครดังกลาวผานมหาวิทยาลัยญ่ีปุนให AIEJ ตาม
ระเบียบการสมัครขอรับทุนนี้

2. อาจารยและนักศึกษาสงแบบฟอรมแจงความประสงคที่จ ะขอทุน  AIEJ (download ไดจาก
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm) ให สกว.ภายในเดือนตุลาคม เพื่อแจงชื่อให AIEJ ทราบวาเปน
นักศึกษาทุน คปก.

3. ผลการใหทุน AIEJ จะแจงไปที่มหาวิทยาลัยญ่ีปุน จึงขอใหผูที่ไดรับทุนสงสําเนาแจงให สกว. 
ทราบดวย

• การขอวีซา
สอบถามรายละเอียดไดจาก แผนกวีซา สถานกงสุลญ่ีปุน  ช้ัน 9 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศก

(สุขุมวิท 21)  กรุงเทพฯ  10110  โทรศัพท  0-2258-9915 หรือดูรายละเอียดจาก website ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)   บริการและการดูแลจัดการศึกษาที่
http://www.ocscedu.win2000.th.com/service/student_beforelink_8.asp

http://www.ocscedu.win2000.th.com/service/student_beforelink_6.asp
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5) ทุน Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher
Education (STINT) ประเทศสวีเดน

• มีทั้งหมด 9 ทุน ใน 3 ป สําหรับทุกสาขาวิชา เร่ิมตั้งแตป 2544  เพื่อใหไปทําวิจัยในสวีเดนสําหรับ
วิทยานิพนธปริญญาเอกเปนเวลาไมเกิน 12 เดือน

• คาใชจายที่ STINT สนับสนุน
- คาธรรมเนียมการศึกษาวิจัยซ่ึงจะจายใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง
- คาใชจายเปนคาครองชีพ คาเดินทางภายในสวีเดน คาหนังสือและคาการประกันตางๆ ของนัก

ศึกษาทุน คปก.  เดือนละ 10,000 โครน
- คาใชจายของอาจารยไทยในสวีเดนในระหวางการวิจัยและเมื่อการวิจัยในสวีเดนสิ้นสุดลง คร้ังละ

ไมเกิน 2 สัปดาห
- คาโดยสารเครื่องบินของอาจารยสวีเดนมาไทยในระหวางการวิจัยและเมื่อการวิจัยในสวีเดน     ส้ิน

สุดลง
• วิธีการขอรับทุน STINT

- นักศึกษาทุน คปก. ที่ประสงคจะขอทุน STINT จะตองสงเอกสาร (เปนภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 1 ชุด
สําหรับ STINT และสําเนา 1 ชุดให สกว. ภายในเดือนมีนาคม เพือ่รวบรวมเสนอตอ STINT ภายใน
เดือนเมษายนของแตละป สําหรับปการศึกษาใหมของสวีเดนที่จะเริ่มในเดือนสิงหาคม  จํานวน 6
รายการ ดังตอไปนี้
1. แบบฟอรม STINT ทีก่รอกแลว (download แบบฟอรมไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm)
2. วุฒิบัตรการศึกษาสูงสุดและ transcript ระดับอุดมศึกษา
3. รายละเอียดแผนการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ซ่ึงอาจารยไทยรับรอง
4. เอกสารยืนยันจากอาจารยสวีเดนในมหาวิทยาลัยในการใหคําปรึกษาการวิจัย
5. กําหนดเวลาการวิจัยในสวีเดนซึ่งอาจารยทั้งสองฝายใหความเห็นชอบและกําหนดเวลาการเดิน

ทางโดยประมาณสําหรับอาจารยทั้งสองฝาย
6. คะแนนทดสอบ TOEFL (computer based) อยางต่ํา 213 หรือเทียบเทา

หมายเหตุ
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหรับทุน STINT จะตองสงแผนการเดินทาง

ให สกว. ทราบกอนการเดินทางอยางนอย 3 เดือน  เนื่องจาก STINT ตองใชเวลาในการเตรียมการ จึงได
ขอให สกว. แจงกําหนดการเดินทางของผูรับทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน
• การขอวีซา

สอบถามรายละเอียดไดจาก สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ช้ัน 20 อาคารแปซิฟกเพลส
เลขที่ 140  ถนนสุขุมวิท ระหวางซอย 4 และ 6    กรุงเทพฯ  10110    โทรศัพท  0-2263-7200
E-mail: ambassaden.bangkok@foreign.ministry.se

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
mailto:ambassaden.bangkok@foreign.ministry.se
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6) ทุน University of Wisconsin-Madison (UW) ประเทศสหรัฐอเมริกา

. ทุนเสริมสําหรับนักศึกษาทุน คปก.

• มี 12 ทุนในเวลา 5 ป (2544-2548)
• การใหทุนจะพิจารณาเปนรายๆ ไปและจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทั้งสองฝาย
• นักศึกษาไปทําการวิจัยไดถึง 1 ป แตไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาเพื่อรับเครดิตได
• การสนับสนุนจาก UW

- คาใชจายในการวิจัยและคาประกันสุขภาพสําหรับนักศึกษาที่ไปทําการวิจัย
- คาโดยสารเครื่องบินสําหรับอาจารยจาก UW มาประเทศไทยเปนเวลา 1 สัปดาห
- คาใชจายสําหรับอาจารยไทยไป UW เปนเวลา 1 สัปดาห

• ในการขอทุน  ใหกรอกใบสมัครUW (S) ซ่ึง download ไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
แลวสงให คปก.  โดยอาจสงใบสมัครเมื่อใดก็ได

. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกสําหรับบุคคลท่ัวไป
UW และ สกว. รวมกันใหทุนเพื่อไปทําวิจัยในดานที่จะเปนประโยชนตอประเทศ ณ UW เปน

เวลา 1 ป
- ผูสนใจควรศึกษา UW จาก http://www.wisc.edu/ และติดตออาจารย UW ที่จะใหคําแนะนํา

ระหวางทําการวิจัยที่ UW ในเรื่องที่มีความสนใจ
- เนื่องจากจํานวนทุนวิจัยหลังปริญญาเอกนี้ในแตละปอาจเปลี่ยนแปลงได ขอใหดูขอมูลปจจุบัน

และขั้นตอนการสมัครขอรับทุนไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
• การขอวีซา

- สถานที่  สถานกงสุลอเมริกัน   เลขที่ 95  ถนนวิทยุ  กรุงเทพฯ  10330
- download ใบคํารองขอวีซาและคําแนะนําไดจาก http://www.usa.or.th/embassy/consul.htm

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
http://www.wisc.edu/
http://www.usa.or.th/embassy/consul.htm
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7) ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) – สกว.

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) และ สกว. รวมกันใหทุน Fulbright-TRF Thai Junior
Research Scholarships แกนักศึกษาทุน คปก. ที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกินปละ 5 ทุน เพื่อใหไป
ทําการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเปนเวลาอยางนอย 1 ป โดย สกว. จะใหคาเดินทางและคา
ใชจายประจําเดือน 6 เดือนแรก และมูลนิธิฯ จะใหการดูแลรวมทั้งคาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหวางที่
อยูในสหรัฐอเมริกา และจะพยายามหาทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาอีก 6 เดือน

นักศึกษาทุน คปก. ที่จะสมัครขอรับทุนนี้จะตองเปนอาจารยมหาวิทยาลัย มีผลการสอบ
TOEFL อยางนอย 550 คะแนน มีใบรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาอเมริกันวาจะใหคําปรึกษาในการวิจัย และมี
แผนการไปทําวิจัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 2 ฝายเห็นชอบแลว

มูลนิธิฯ จะประกาศรับสมัครประมาณเดือนตุลาคมในแตละป สําหรับผูที่จะเดินทางไปศึกษา
วิจัยในสหรัฐอเมริกาอยางนอย 1 ป ตั้งแตเดือนตุลาคมของปตอไป ดูรายละเอียดการสมัครขอทุนที่
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm

สําหรับการขอวีซา  ดูหัวขอ 6)

8) ทุน National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกามีทุนสนับสนุนเพิ่มเติมดานความรวมมือระหวาง
ประเทศใหแกนักวิจัยอเมริกันที่ไดรับทุนวิจัยจาก NSF    อาจารยที่ไดรับทุน คปก. และมี collaborator ที่ได
รับทุน NSF อยูแลว อาจขอใหอาจารยอเมริกันดังกลาวขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนี้จาก Division of
International Programs, NSF เพื่อใชทุนสนับสนุนเพิ่มเติมสวนหนึ่งใหนักศึกษาทุน คปก. สามารถทําการ
ศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาไดนานขึ้นกวาระยะเวลาที่ใชทุน คปก. อีก 6 เดือน

สําหรับการขอวีซา  ดูหัวขอ 6)

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm
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9) ทุน National Research Council of Canada (NRC) ประเทศแคนาดา

สภาวิจัยแหงชาติของแคนาดา (National Research Council of Canada, NRC) เปนหนวยงาน
ของรัฐบาล ซ่ึงมีพันธกิจเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรของชาติ มีสถาบันวิจัย
16 แหงและศูนยเทคโนโลยีอีก 3 แหง

NRC และ สกว. มีขอตกลงความรวมมือเปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป 2544 ถึง 2548 จึงเปน
โอกาสดีสําหรับอาจารยและนักศึกษา คปก.ที่จะใชประโยชนจากขอตกลงนี้

ผูสนใจสามารถหาขอมูลของ NRC ไดที่ http://www.nrc.ca ขอมูลของสถาบันวิจัย ศูนย
เทคโนโลยีและนักวิจัยของสถาบัน/ศูนยไดที่โฮมเพจของสถาบัน/ศูนยตาง ๆ ที่ http://www.nrc.ca/
และขอมลูนกัวจิยัของสถาบนั/ศนูยตางๆ ที ่ http://www.nrc.ca/expertise และ NRC expertise database ที่
http://ec101.cisti.nrc.ca/EXPSEARCH/EXPERT/SF

สถาบัน/ศูนยตาง ๆ มีดังนี้
NRC Research Institutes
1. NRC Biotechnology Research Institute (Montreal)
2. NRC’s  Herzberg Institute of Astrophysics (Victoria and Penticton)
3. NRC Industrial Materials Institute (Boucherville)
4. NRC Institute for Aerospace Research (Ottawa)
5. NRC Institute for Biodiagnostics (Winnipeg)
6. NRC Institute for Biological Sciences (Ottawa)
7. NRC Institute for Chemical Process and Environmental Technology (Ottawa)
8. NRC Institute for Information Technology (Ottawa)
9. NRC Institute for Marine Biosciences (Halifax)
10. NRC Institute for Marine Dynamics (St. John’s)
11. NRC Institute for Microstructural Sciences (Ottawa)
12. NRC Institute for National Measurement Standards (Ottawa)
13. NRC Institute for Research in Construction (Ottawa)
14. NRC Integrated Manufacturing Technologies Institute (London, Vancouver)
15. NRC Plant Biotechnology Institute (Saskatoon)
16. NRC’s Steacie Institute for Molecular Sciences (Ottawa)
NRC Technology Centres
1. NRC Canadian Hydraulics Centre (Ottawa)
2. NRC Centre for Surface Transportation Technology (Ottawa, Vancouver, Chicago)
3. NRC Thermal Technology Centre (Ottawa)

http://www.nrc.ca/
http://www.nrc.ca/
http://www.nrc.ca/expertise
http://ec101.cisti.nrc.ca/EXPSEARCH/EXPERT/SF


7/5/03 คูมือ คปก. 6-13

ทุน Ph.D. Student
- มีปละ 10 ทุน  ระยะเวลา 6-12 เดือน  โดย NRC และ สกว. รวมกันใหทุนเดือนละ 2,250

เหรียญแคนาดา
- ผูสนใจอาจตดิตอกบันกัวจิยัของ NRC ในสถาบนั/ศนูยตาง ๆ ทีม่คีวามสนใจรวมกนัไดทาง e-mail

กอนทีจ่ะตกลงกนัเพือ่ใหนกัศกึษา คปก. ขอทนุเพือ่ไปทาํการวจิยัที ่NRC
- ในการขอทุน ใหกรอกใบสมัคร NRC(S) ซ่ึง download ไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm

แลวสงให คปก. โดยอาจสงใบสมัครเมื่อใดก็ได

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ในขอตกลงนี้มีทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 2 ประเภทคือ
• Visiting Fellowships

NRC ใหทุนปละ 5 ทุน ทุนละ 37,520 เหรียญแคนาดาตอป มีแนวทางการสมัครดังนี้
- ติดตอนักวิจัย NRC ที่จะใหคําแนะนําระหวางทําการวิจัยที่สถาบัน/ศูนยในเรื่องที่มีความสนใจ
- อาจสมัครไดกอนสําเร็จปริญญาเอก 6 เดือน
- กรอกใบสมัคร (Form 200) ซ่ึง download ไดจาก  http://www.nserc.ca  ตามคําแนะนําที่ระบุไว
- สงใบสมัคร 2 ชุด ให สกว.เพื่อให NRC  พิจารณาความสมบูรณกอนสงให Natural Sciences

and   Engineering Research Council of  Canada (NSERC) ตัดสิน อาจยื่นใบสมัครเมื่อใดก็ได
• Postdoctoral Fellowships (NRC-TRF Training)

สกว. คัดเลือกผูที่เหมาะสมเพื่อไปทําวิจัยในดานที่เปนประโยชนตอประเทศ ณ สถาบันวิจัย
ของ NRC เปนเวลา 1 ป  มีปละ 5 ทุน โดย NRC และ สกว. รวมกันใหทุนปละ 30,404 เหรียญแค
นาดา มีแนวทางการสมัคร ดังนี้
- ติดตอนักวิจัย NRC ที่จะใหคําแนะนําระหวางทําการวิจัยที่สถาบัน/ศูนยในเรื่องที่มีความสนใจ
- กรอกใบสมัคร NRC(PD) ซ่ึง download ไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
- สงใบสมัครไปยังฝายวิชาการ  สกว. คร้ังที่ 1 ภายใน 31 มกราคม  คร้ังที่ 2 ภายใน 31 กรกฎาคม

ของแตละป
• การขอวีซา

สอบถามรายละเอียดไดจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ช้ัน 15 อาคารอับดุลราฮิม  เลขที่
990 ถนนพระรามที่ 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 0-2636-2560

http://www.nserc.ca/
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10) ทุน University of Bergen (UiB) ประเทศนอรเว

• มี 12 ทุนในเวลา 5 ป (2546-2550)
• การใหทุนจะพิจารณาใหทุนเปนรายๆ ไปและจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยทั้งสองฝาย
• นักศึกษาไปทําการวิจัยไดถึง 1 ป แตไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาเพื่อรับเครดิตได
• การสนับสนุนจาก UiB

- คาใชจายในการวิจัยและคาประกันสุขภาพสําหรับนักศึกษาที่ไปทําการวิจัย
- คาโดยสารเครื่องบินสําหรับอาจารยจาก UiB มาประเทศไทยเปนเวลา 1 สัปดาห
- คาใชจายสําหรับอาจารยไทยไป UiB เปนเวลา 1 สัปดาห

• ในการขอทุน ใหกรอกใบสมัคร UiB ซ่ึง download ไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm แลว
สงให คปก. โดยอาจสงใบสมัครเมื่อใดก็ได
• การขอวีซา

- สถานที่   สถานเอกอัครราชทูตนอรเว ช้ัน 18 อาคารสมัชชาวานิช 2  เลขที่ 91  ถนนสุขุมวิท
ซอย 33  กรุงเทพ ฯ  10110  โทรศัพท 0-2302-6415

- ดูคําแนะนําการขอวีซาไดจาก http://www.emb-norway.or.th

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
http://www.emb-norway.or.th/
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6.3 ขอเสนอตอฝายหรืองานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย

สกว.ขอเสนอตอฝายหรืองานวเิทศสมัพนัธของมหาวทิยาลัยทีม่ขีอตกลงความรวมมอื(MOU)
กบัมหาวทิยาลัยตางประเทศซึง่อาจารยทีป่รึกษาตางประเทศสงักดัอยู เพือ่อํานวยความสะดวกตอผูทีไ่ดรับ
ทนุ คปก. ดงันี้

- นักศึกษาปริญญาเอกไทย ไปตางประเทศ 6-12 เดือน
ควรแจง International officer ในมหาวิทยาลัยคูสัญญาวาเปน Exchange student ตาม MOU ซ่ึง
ควรไดยกเวนคาหนวยกิตและมีสิทธิ์อยูหอพักมหาวิทยาลัย ฯลฯ

- อาจารยท่ีปรึกษาไทย ไปตางประเทศ 1-2 สัปดาห
ควรแจงคูสัญญาวาเปน Exchange professor ตาม MOU ซ่ึงอาจไดพักที่ guest house ของ
มหาวิทยาลัย และการชวยเหลือพิเศษ ฯลฯ

- อาจารยท่ีปรึกษาตางประเทศ มาสอนในไทย 1-2 สัปดาห
ควรถือวาเปน Exchange professor ตาม MOU และชวยใหไดอยูที่บานพักรับรอง หรือการ
สนับสนุนอื่น ตามสิทธิ์ที่พึงไดรับ



7.  เมือ่สาํเรจ็ปรญิญาเอก   ครบกาํหนดการรบัทนุ
หรือสิ้นสุดการรับทุน
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7.  เมื่อสําเร็จปริญญาเอก ครบกําหนดการรับทุน หรือสิ้นสุดการรับทุน

7.1 ผูท่ีจะสําเร็จปริญญาเอก
เนือ่งจากเงือ่นไขตามสญัญารบัทนุ คปก. กาํหนดใหนกัศกึษาทนุ คปก. ทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษาขัน้

ปริญญาเอกตองมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติตามเกณฑ สกว.(ดูหนา 1-6) ซ่ึง
อาจแตกตางไปจากเกณฑของแตละมหาวิทยาลัย จึงเปนไปไดวาบางมหาวทิยาลยัอาจอนมุตัใิหนกัศกึษาทนุ
คปก. สําเรจ็การศกึษาปรญิญาเอกโดยยงัไมมผีลงานวชิาการตรงตามเกณฑของ สกว. ซ่ึงในกรณีเชนนี้ผูรับทุน
จะตองชดใชทุนคืน สกว. ตามที่กําหนดไวในสัญญารับทุนขอ 16

จึงขอใหนักศึกษาทุน คปก. ที่พรอมจะขออนุมัติสําเร็จการศึกษากรอกขอมูลในรายงานการตีพิมพ
ผลงานวิจัยและการขอสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก ตามแบบฟอรม ปก. 14 ในภาคผนวก (หรือตาม
เอกสารแนบสัญญารับทุนหมายเลข 8) สงให สกว. พิจารณา กอนยื่นเรื่องขออนุมัติสําเร็จการศึกษา พรอมทั้ง
reprint หรือสําเนาผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ
พรอมดวยตนฉบับผลงานวิจัย (manuscript)  หากถูกตอง สกว. ก็จะออกใบรับรองเพื่อสงใหมหาวิทยาลัย
ทราบในการพิจารณาอนุมัติสําเร็จการศึกษาตอไป

7.2 ผูท่ีสําเร็จปริญญาเอกภายในกําหนดการรับทุน
ขอใหสงเอกสารตอไปนี้ให สกว. ภายในเวลา 2 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาปริญญาเอก

เพื่อพิจารณาปดสัญญารับทุน คปก.
1. รายงานความกาวหนาและรายงานการเงินงวดสุดทายพรอม diskette
2. วิทยานิพนธปริญญาเอกพรอม diskette
3. บทคัดยอ (abstract) ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พรอม diskette
4. ผลงานวิจัยในชวงที่ศึกษาปริญญาเอก ในรูปของการตีพิมพในวารสารวิชาการ (reprint) หรือ

proceedings จากการประชุมวิชาการ  การจดสิทธิบัตร  หรือผลงานวิจัยในรูปอื่น  ทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ  ตลอดจนการไดรับรางวัลตางๆ

5. ปก. 15  แบบสอบถามขอมลูบณัฑติปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก   (download    ไดจาก
      http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm )   พรอมดวย diskette
ทั้งนี้  เมื่อไดรับเอกสารขางตนครบถวนแลว  สกว. จะพิจารณาดําเนินการเบิกคาตอบแทนงวดสุด

ทายใหแกอาจารยที่ปรึกษาและปดสัญญารับทุน คปก. ตอไป
• การตีพิมพเผยแพรผลงานคนควาวิจัย อาจารยที่ปรึกษาและผูชวยวิจัยจะตองระบุ     ขอความวา

“ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” หรือขอความอื่นที่มีความหมาย
เหมือนกัน  เชน  “Financial support from the Thailand Research Fund through the Royal
Golden Jubilee Ph.D. Program (Grant No. PHD/…../….) to student’s initials (or student’s
name) and advisor’s initials (or advisor’s name) is acknowledged.”



7/5/03 คูมือ คปก. 7- 2

• นอกเหนอืจากการตพีมิพในวารสารนานาชาตซ่ึิงอาจเปนวารสารทีต่พีมิพในประเทศไทยบางฉบบั
แลว อาจเปนการตีพิมพผลงานในวารสารที่นักวิชาการในสาขาที่ศึกษายอมรับ หรือการจด
สิทธิบัตรหรือการสรางสิง่ประดษิฐที ่สกว. ยอมรบัวาเทยีบกนัได

7.3 ผูท่ีจะตองศึกษาตอภายหลังครบกําหนดการรับทุน
นกัศกึษาทีรั่บทนุ คปก. จนครบกาํหนดแลวแตยงัไมสําเรจ็การศกึษาจะตองสงรายงานความกาวหนา

ในการศึกษาวิจัยและรายงานการเงินตามแบบฟอรม ปก. 7 มาให สกว. ทราบทุก 6 เดือน จนกวาจะสําเร็จการ
ศึกษา   (ตามที่กําหนดในสัญญารับทุน คปก. ขอ 8)

อนึ่ง ระหวางการศึกษาวิจัยหลังครบกําหนดรับทุน คปก. นั้น หากนักศึกษามีความจําเปนและมีผล
การศึกษาวิจัยกาวหนาเปนที่นาพอใจ   สกว.  อาจพิจารณาใหใชงบสํารองและงบอื่นที่ยังมีเหลือเพื่อเปนคา
ธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายดานการวิจัยที่จําเปนได โดยนักศึกษาจะตองสงแบบฟอรมเพื่อขออนุมัติใช
ทุน คปก. ที่ยังเหลือหลังครบกําหนดสัญญา (ตามแบบฟอรม ปก. 16 ในภาคผนวก) มาให สกว. พิจารณา
พรอมกับรายงานความความกาวหนาและรายงานการเงินงวดลาสุด
หมายเหตุ     เนื่องจากหลังครบกําหนดรับทุน คปก. จะไมมีคาใชจายประจําเดือนสําหรับนักศึกษา นักศึกษา
จึงอาจทํางานผูชวยสอนหรืองาน part-time อ่ืนไดตามความจําเปน

เมือ่นกัศกึษาจะสาํเรจ็ปรญิญาเอก ขอใหดาํเนนิการตามหวัขอ 7.1 และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ขอ
ใหดําเนินการตามหัวขอ 7.2 ตอไป

7.4 การยุติหรือยกเลิกการศึกษา
 กรณีที่นักศึกษาผูไดรับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา คนควา วิจัย หรือตองพนสภาพการเปน

นกัศกึษาปรญิญาเอกตามสญัญาโดยไมมเีหตผุลอันสมควร และ/หรือไมผานการเหน็ชอบของผูใหทนุนกัศกึษาผู
ไดรับทนุจะตองชดใชเงนิตามจาํนวนทีไ่ดรับจากผูใหทนุภายในระยะเวลาทีผู่ใหทนุกาํหนดพรอมทัง้ดอกเบีย้ใน
อัตรารอยละ 15 ตอปในกรณีผิดนัดไมชําระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขในขอ 15 ของสัญญารับทุน



8. ภาคผนวก
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8. ภาคผนวก
8.1 แบบฟอรม

ปก. 2.1* แบบสอบถามสําหรับหัวหนาภาควิชาหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
ปก. 2.2* แบบสอบถามสําหรับอาจารยที่ประสงคจะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

นักศึกษาปริญญาเอกในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ปก. 4* แบบสอบถามขอมูลของนักศึกษาที่สมัครขอทุนผูชวยวิจัยโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก
ปก. 5 สําหรับอาจารยที่ปรึกษาอายุตั้งแต 57 ป และผูที่ไมใชอาจารยประจําในสถาบันที่

ไดรับทุน คปก.
ปก. 6 สําหรับอาจารยที่ปรึกษาผูไดรับทุนที่เปนชาวตางประเทศ
ปก. 7* รายงานความกาวหนาและรายงานการเงิน
ปก. 8 เพื่อสมัครขอทุน คปก. ประเภทเพิ่มเติมสําหรับกลุมสาขาขาดแคลน
ปก. 10 รายงานการเดินทางตางประเทศ
ปก. 11* เพื่อสมัครขอทุนวิจัยองคความรูใหมในการสรางนักวิจัยระดับปริญญาเอก (วปก.)
ปก. 14 รายงานการตีพิมพผลงานวิจัยและการขอสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก
ปก. 15* แบบสอบถามขอมูลบัณฑิตปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ปก. 16 ขออนุมัติใชทุน คปก. ที่ยังเหลืออยูหลังครบกําหนดสัญญา

หมายเหตุ 1)  แบบฟอรมทั้งหมดนี้สามารถ download ไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.htm
2) แบบฟอรมที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส
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8.2 สัญญารับทุน
เอกสารแนบสัญญา
หมายเลข 1 คาใชจายทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
หมายเลข 2 แนวทางการปฏิบัติทางการเงิน  บัญชีและพัสดุ:  การเปดบัญชีโครงการ
หมายเลข 3 แผนความรวมมือกับอาจารยที่ปรึกษาในตางประเทศ
หมายเลข 4 แผนการเดินทาง และการขอเบิกเงินทดรองจายในการเดินทางระหวางประเทศ
หมายเลข 5 รายงานผลการศึกษาและความกาวหนาในรอบ 6 เดือน
หมายเลข 6 รูปแบบบัญชีรับ-จาย เงินทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
หมายเลข 7 สัญญาค้ําประกัน
หมายเลข 8 รายงานการตีพิมพผลงานวิจัยและการขอสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก (ปก. 14)

หมายเหตุ ขอใหนําสัญญารับทุนและเอกสารแนบสัญญาฉบับของผูรับทุนมารวมไวในคูมือนี้
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8.3 แบบฟอรมสําหรับขอทุนเสริมจากองคกรตางประเทศ
DAAD  Application  Form (download ไดจาก website ของ DAAD ที่ http://www.daad.de หรือ 

websiteของ คปก. ดานลาง)
Proposal  for  Study  and  Research  Plan in  Japan  for  Applying   AIEJ  Scholarship
Form  STINT Application  for  the  STINT  Foundation  Scholarship
Form UW (S) Application  for  Research  Training
Form UW (PD) Application  for  Research  Collaboration
Form  NRC (S) Application  for  NRC-TRF  Studentship
Form  NRC (PD) Application  for  NRC-TRF  Postdoctoral  Fellowship
Form UiB Application  for  Research  Training

แบบฟอรม DAAD, STINT, UW, NRC และ UiB สามารถ download ไดจาก 
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm

8.4 วงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail loop)    
• วงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสรวม

RGJ Network: rgjnetwork@rgjnetwork.ku.ac.th

• วงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของอาจารยที่ปรึกษา
Agricultural Sciences : aggie@rgjnetwork.ku.ac.th
Biological Sciences : biosc@rgjnetwork.ku.ac.th
Engineering and Environmental Sciences : engsc@rgjnetwork.ku.ac.th
Humanities and Social Sciences : sochum@rgjnetwork.ku.ac.th
Physical Sciences : physc@rgjnetwork.ku.ac.th

• วงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา
RGJ Ph.D. Students 41 group: stdrgj1@rgjnetwork.ku.ac.th
RGJ Ph.D. Students 42 group: stdrgj2@rgjnetwork.ku.ac.th
RGJ Ph.D. Students 43 group: stdrgj3@rgjnetwork.ku.ac.th
RGJ Ph.D. Students 44 group: stdrgj4@rgjnetwork.ku.ac.th
RGJ Ph.D. Students 45 group: stdrgj5@rgjnetwork.ku.ac.th
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โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ช้ัน 15  อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร
เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท:  0-2298-0452   โทรสาร:  0-2298-0478
หมายเลขตอ
ผูอํานวยการ               111
รองผูอํานวยการ          155
ติดตอเร่ืองทั่วไป          143
การสมัครขอรับทุน       163, 146
สัญญารับทุน              163
รายงานความกาวหนา   150, 123, 124
ตางประเทศ               150, 163, 113, 146
สําเร็จการศึกษา          158, 123, 124
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส     193
E-mail: trfrgj@trf.or.th
Homepage:http://rgj.trf.or.th, http://rgjnetwork.ku.ac.th

Royal Golden Jubilee Ph.D. Program
Thailand Research Fund
SM Tower Building, 15th Floor
979 Phaholyothin Road, Phayathai,
Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66-2298-0452  Fax: +66-2298-0478

การเปล่ียนแปลงที่อยูและตองการแจงขอมูลใหม
แจงทาง E-mail ไปที่ คปก.

mailto:trfrgj@trf.or.th
http://rgj.trf.or.th/
http://rgjnetwork.ku.ac.th/
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