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ประกาศรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปงบประมาณ 2563 รุนที่ 22
คปก. ประกาศรับสมัครทุน คปก. ประจําปงบประมาณ 2563 ที่มุงเนนการสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยจะประกาศรับสมัครทุน ใน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ทุน คปก.-อุตสาหกรรม จํานวน 120 ทุน :
• ลักษณะโจทยวิจัย : เปนโจทยที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเปา 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
(จํานวน 100 ทุน) และจากอุตสาหกรรมอื่นๆ (จํานวน 20 ทุน)
2. ทุน คปก.-Frontier research จํานวน 50 ทุน :
• ลักษณะโจทยวิจัย : Upstream research / Forefront research/ Cutting-edge
3. ทุน คปก.-มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และสิ่งแวดลอม จํานวน 30 ทุน :
• ลักษณะโจทยวิจัย : เปนโจทยที่ตอบสนองการพัฒนามนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปกรรมศาสตรและ
สิ่งแวดลอมจากหนวยงานตางๆ เชน กระทรวง กรม หรือ หนวยงาน หรือเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ
หัวขอสําคัญ ดังตอไปนี้
 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการแกปญหาความยากจน
 การปฏิรูปการศึกษา
 ธรรมาภิบาลและการลดคอรรัปชัน
 Climate change
 การบริหารจัดการน้ํา
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
คปก. จะพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน คปก. ปงบประมาณ 2563 (รุนที่ 22) ที่ไดรับทุน คปก. และทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รวมกันไมเกิน 5 ทุน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา และขอเสนอโครงการพรอมกัน ดังนี้
1. อาจารยที่ปรึกษา
• มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ที่สังกัด และมีอายุไมเกิน 63 ป
• ผลงานวิจัยเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธ
• สถานะและผลการดําเนินการรับทุน คปก. ที่ผานมา และทุนอื่นๆ ของ สกว.
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• อาจารย ที่ป รึกษาที่ มีอายุตั้งแต 57 ป ขึ้น ไป (นับ ถึงวัน ยื่น ใบสมัคร) อาจารยที่ป รึกษาชาว
ตางประเทศ หรืออาจารยที่ปรึกษาที่ไมใชอาจารยประจําในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อ
รับทุน คปก. ตองมีหนังสือรับรองจากคณบดีวาจะสามารถอยูทํางานกับมหาวิทยาลัย/หรือ
สถาบันไดนานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหากไดรับการ
ตออายุราชการ ก็ขอใหสงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
2. นักศึกษา
คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดีเดนที่สุด โดยพิจารณาจาก
• ผลการเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท (นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะพิจารณาผล
การเรียนระดับปริญญาตรีดวย) และลําดับเปอรเซ็นตไทลของผลการเรียนระดับปริญญาตรี
• ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือผลงานนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
• ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากคะแนน TOEFL, IELTS , CU-TEP หรือ TUGET
• ศึกษาวิจัยไดเต็มเวลา ในขณะที่ไดรับทุน คปก. (3-5 ป) และอายุไมเกิน 40 ป
• ระยะเวลาที่เขาเรียนปริญญาเอกมาแลวกอนสมัครทุน คปก.
3. ขอเสนอโครงการ ประกอบดวย 2 สวน
3.1 ขอเสนอโครงการจะตองมีความยาว 4 หนากระดาษ A4 ประกอบดวย หัวขอดังนี้
(1) ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(2) ประเภททุนที่สมัคร (อุตสาหกรรม/ Frontier research/ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร และสิ่งแวดลอม)
(3) ระบุความตองการของภาคอุตสาหกรรม/ภาคการใชงาน/ผูใชป ระโยชน เชน หนวย
งานวิจัยทั้งของภาครัฐหรือเอกชน/หนวยงานภาครัฐ กระทรวง กรม เปนตน
(4) ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
(5) คําหลัก (keyword) ของโครงการวิจัย (3-5 คํา)
(6) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (literature review)
(7) สมมุติฐานของการโครงการ
(8) วัตถุประสงคของโครงการ
(9) ระเบียบวิธีวิจัย
(10) ขอบเขตของการวิจัย
(11) ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome) และ ผลกระทบ (impact) ที่คาดวาจะไดจาก
การวิจัย
3.2 research framework ในรูปแบบของแผนภาพ mind map ความยาว 1 หนากระดาษ A4
ที่ แ สดงถึ งความเชื่ อ มโยงของงานวิ จั ย ที่ ทํ า โดยมี impact outcome output process และ
input ที่ชัดเจน
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วิธีการสมัครขอทุน
อาจารยที่ปรึกษา เสนอชื่อนักศึกษา และสงขอเสนอโครงการ เพื่อสมัครขอรับทุน คปก. พรอมกัน โดยสมัคร
ผานทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน ที่ http://rgj.trf.or.th เทานั้น โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. อาจารยที่ปรึกษา สมัครผานระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน ที่ http://rgj.trf.or.th และจะไดรับ “รหัส
อาจารยที่ปรึกษา” และขอใหอาจารยที่ปรึกษาสงขอเสนอโครงการ และ “รหัสอาจารยที่ปรึกษา” สงใหนักศึกษาใชในการ
สมัครขอรับทุนในขอ 2
2. นักศึกษา ใช “รหัสอาจารยที่ปรึกษา” และ ขอเสนอโครงการ เพื่อสมัครผานระบบการสมัครทุน คปก.
ออนไลน ที่ http://rgj.trf.or.th
ระยะเวลาการเปดรับสมัคร
เปดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 15 เมษายน 2562 ประกาศผล วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
วันเริ่มรับทุน
นักศึกษา สามารถเริ่มรับทุนไดตั้งแต ภาคตน ปการศึกษา 2562
การตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารผูสมัคร
คปก. จะพิจารณาขอมูลและเอกสารประกอบการสมัครทุน คปก.ผานระบบออนไลน หลังจากวันที่ขอมูลในระบบปด
แลว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาอนุมัติทุน หากพบภายหลังวาขอมูลที่กรอกในระบบไมตรงกับขอเท็จจริง
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