
ศาสตราจารย ์ดร. ประมวล  ตัง้บริบูรณร์ตัน์

ผูอ้  านวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ทุนวิจยั ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)

ในการสมัมนานกัเรียนทุนรฐับาลกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

31 มีนาคม 2560

อยุธยา
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ความสมัพนัธร์ะหว่าง 5 หน่วยงานสนบัสนุนการวิจยัของไทย

วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร ์     การแพทย์

เทคโนโลยี       มนุษยศาสตร์ สาธารณสุข

นโยบาย

สนบัสนุน

ปฏิบติั

สวทช. สวรส.
วช./ สวทน.

สกว.

วช.  = ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

สวทน. = ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ

สวทช.  = ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

สวรส.  = สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสขุ

สกว.    =   ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 2



*** ความส าเร็จ ***

กล่อง?      เงิน?

ต าแหน่งวิชาการ

หนา้ที่ของอาจารย์

สอน วิจยั และบริการวิชาการ
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มหาวิทยาลยั

ศ.   (13,000 x 2)

รศ.   (9,900 x 2)

ผศ.   (5,600 x 2)

อาจารย์

ศ.อาวุโส (??,???x 2)

ม.เอกชน สถาบนัวิจยั

ม.ในก ากบัของรฐั

www1.mod.go.th

www50.brinkster.com
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5

นกัวิทยาศาสตรด์ีเด่น

5

ยอดหทยั  ประพนธ ์     ยงยุทธ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล



รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

นักวิทย์รุ่นใหม่ ปี 2559
ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง ดุษฎีบัณฑิต คปก. รุ่นท่ี 8

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่
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ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

7

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ตพีมิพ?์ 
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ศ.วิจยัดีเดน่ 

(เริ่ ม 2551)

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจยั 

(เมธีวิจยัอาวุโส สกว.)

ทุนองคค์วามรูใ้หม่ 

(วุฒิเมธีวิจยั)

ทุนนกัวิจยัรุน่กลาง 

(เมธีวิจยั สกว.)

ทุนนกัวิจยัรุน่ใหม่

Mentor 

ฝ่ายวิชาการ สกว. กบั 

บนัไดนกัวิจยัอาชีพ
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งบประมาณของ ฝ่ายวิชาการ สกว.

ประเภททุน
ระยะเวลา
โครงการ

(ปี)

งบประมาณ
ต่อโครงการ
(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน
หัวหน้าโครงการ

(บาท/เดือน)

ค่าท าวิจัย*
(บาท)

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (DPG) 3 9 50,000 7,200,000

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (RTA) 3 6-7.5 40,000 4,560,000-6,900,000

ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา 
(BRG) (สกว. สนับสนุนร่วมกับต้นสังกัด)

3 2.5 30,000 1,420,000

ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
(สกว. สนับสนุนร่วมกับต้นสังกัด)

3 1.5 20,000 780,000

ทุนพัฒนาศักยภาพ ฯ ของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) 
(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)

2 0.6 13,000 288,000

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุนใหม่ (TRG)
(สกว. สนับสนุนร่วมกับต้นสังกัด)

2 0.6 13,000 288,000

ค่าท าวิจัย* ได้แก่ 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 
ค่าจ้าง เป็นต้น

ฝ่ายวิชาการ สกว. 02-278-8251-60 
http://academics.trf.or.th

10

https://sawebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=7bD3C4lJKXId5uEu495KMe4NBQ-HR612OWFtwSdp_anog8JfNW3UCA..&URL=http://academics.trf.or.th


ปริญญาเอก

นักวิจยัรุ่นใหม่

วฒิุเมธีวิจยั
สกว.

เมธีวิจยั
อาวโุส สกว.

ศาสตราจารย์
วิจยัดีเด่น

เมธีวิจยั
สกว.

บนัไดอาชีพนกัวิจยั ฝ่ายวิชาการ สกว.

4,622 ทุน

258 ทุน

981 ทุน

23 ทุน

434 ทุน
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• สร้างนักวิจัยมืออาชีพ ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพสูง โดยการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน 

• สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูง และสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
และเชิงสาธารณะ 

• สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัย
และหน่วยงานวิจัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจของฝ่ายวิชาการ
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คุณสมบัติของผู้สมัครทุน ฝ่ายวิชาการ สกว.

เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ส าหรับผู้รับทุนครั้งที่ 2 ขึ้นไป ส าเร็จ
การศึกษา ป.เอก ไม่เกิน 7 ปี) มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ ISI Web of 
Science หรือ Scopus มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และไม่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องมีนักวิจัยที่ปรึกษาภายในประเทศ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) และมีค่า impact factor ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ที่ใน
วารสารที่อยู่ในฐานที่ สกว. ยอมรับ โดยต้องเป็นชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง และไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป 

1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
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คุณสมบตัิของ Mentor 

(นกัวิจยัท่ีปรึกษา หรือ พ่อ-แม่ทางวิชาการ)

- เป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาที่นกัวิจยัสมคัรขอรบัทุน  

โดยมีผลงานวิจยัตพีิมพใ์นวารสารวิชาการนานาชาตยิอ้นหลงั 5 ปี

- มีเวลาใหค้ าปรกึษา

- เขา้ใจปัญหาในการท าวิจยั

ในประเทศไทยที่มีขอ้จ  ากดัในดา้นตา่งๆ

- เป็นแบบอยา่งที่ดีและมีจริยธรรม
ศ.ดร. วิชยั  บุญแสง

14
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Research Supervisor
(Mentor – mentee) 15
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อาจารย์บางคนเป็น “adviser” ได้ 
แต่เป็น “mentor” ไม่ได้ 

16

สมชาย วงศ์วิเศษ
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Prof.Riess

Kittiporn

Duangporn

Umaporn

Prof. Landfester

Prof. Elaissari
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ยอดหทัย เทพธรานนท์
Mentor เปรียบเสมือนตน้ไมใ้หญ่ที่ช่วยปกป้องตน้ไมเ้ล็กๆขา้งใตใ้หป้ลอดภยั

จากภยัธรรมชาติตา่งๆ แตใ่นขณะเดียวกนัก็จะเปิดทางใหต้น้ไมเ้ล็กไดร้บัแสงแดด 

น ้าฝน น ้าคา้ง อยา่งพอเหมาะ เพ่ือการหยัง่รากเจริญเตบิโตกลายเป็นตน้ไมใ้หญ่

ทดแทนที่ในอนาคต มิใช่แผ่ก่ิงกา้นปกคลมุเสียจนตน้ไมเ้ล็กขา้งล่างไม่ไดร้บัอาหาร 

หรือแสงเดือน แสงตะวนั จนแคระแกรน หรือเฉาตายไปก่อนเวลาอนัควร
18

พรสวรรคข์องท่านก็คงจะเป็นแววตา

ที่แสดงออกถึงความรกั และเมตตา  

แมภ้าษาท่ีทา่นใชด้วุ่า 

ในบางครั้งอาจดเุดือดรุนแรง 

แตแ่ววตาที่ฉายออกมา

กลบัตรงขา้มกบัส่ิงท่ีทา่นกล่าวโดยส้ินเชิง
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Mentor 



ผู้สมัครต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (SCI) และมีค่า impact factor ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และส าหรับ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ที่ในวารสารที่อยู่ในฐานที่ สกว. ยอมรับ 
และต้องเป็นชื่อแรก ชื่อท้าย หรือเป็น corresponding author มีผลรวมของ impact factor อยู่
ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา และผู้รับทุนต้องไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป 

ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเป็นนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง
ให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้รับทุนต้อง
ไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป 

3. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

4. ทุนส่งเสรมิกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

ผู้เข้าข่ายรับทุนจะต้องเป็น ศ.ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
เป็นผู้ที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูงในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธี
วิจัยอาวุโส สกว.) และไม่มีต าแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุน 

5. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
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อาจารยร์ุ่นใหม่/
นักวิจยัรุ่นใหม่

เมธีวิจยั สกว.
(รุ่นกลาง)

วฒิุเมธีวิจยั สกว.
(องคค์วามรู้ใหม่)

เมธีวิจยัอาวโุส
สกว.

ศาสตราจารยวิ์จยั
ดีเด่น

At least 3 papers in Web of Science 

IF > 5.0 for life/ biomedical sciences

IF > 2.0 for physical sciences/ engineering

In Out

At least 2 papers in Web of Science

At least 1 paper  in international journal

Web of science/ Scopus are preferred

At least 1 paper  in 

Web of science

At least 2 papers  in 

Web of science

At least 5 papers  in 

Web of science

Published high-quality/ 

high-impact research

Published high-quality/ 

high-impact research

Published high-quality/ 

high-impact research

Published high-quality/ 

high-impact research

เกณฑ์การรับเข้าและการสิ้นสุดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.

** แนะน าให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Quartile 1-3
21



22Impact Factor, H-index  ????

ผลงานตพีิมพ ์

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล



Quality of Journals
คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล
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Citation 1999-2016
คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล

(from Web of Science Database)
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วารสารไทย

วารสารไทยเพื่อไทย

ผลงานวิจยั S&T

International Standard

วารสารวิชาการ

ระดบันานาชาติ

ยอดหทัย เทพธรานนท์
29



เสวนา 

จะเกิดอะไรข้ึน? ถา้กาลิเลโอไม่ตีพิมพ์

ศ. ดร. เจตนา  นาควัชระ

ศ. นพ. วิจารณ ์ พานิช

ศ. ดร. ยอดหทยั  เทพธรานนท ์   ด าเนินรายการ

การประชุมประจ  าปี

“นกัวิจยัรุน่ใหม่ พบ เมธีวิจยัอาวุโส สกว.”
16 มกราคม 2548

โรงแรมเฟลิกซ์ รเิวอรแ์คว จ.กาญจนบุรี
30
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Chauvet Cave, France 32,000 years

ผาแต้ม อุบลราชธานี
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สังคม, ART

BEETHOVEN

MOZART

SOCRETES, PLATO, 
ARISTOTLE

REMBRANDT

สุนทราภรณ์

ว&ท

EINSTEIN
MENDEL

ARISTOTLE
GALILEO

FARADAY

ความเจริญกา้วหนา้ทาง ว และ ท เกิดจากความรูท้ี่สัง่สมกนัมา 

การที่เราท าวิจยัและคน้พบสิ่งใหม่ ก็เปรยีบเสมือนมีส่วนในการเป็น

กอ้นอิฐ กอ้นหน่ึงของปิรามิด

เทพธรานนท์
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เสนอผลงานในการประชุม

Plenary, Keynote
Invited Speaker 

Oral or Poster Presentation 

Conference Proceeding   ≠  paper 
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original work

• Not acceptable due to prior publications in

• book

• conference report 

• symposium proceedings

• technical bulletin

• Acceptable is work presented as

• (extended) abstract at meeting 
• limited data posted on personal/university/website

The product of research is a published paper.

ประพนธ์ วิไลรัตน์
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ยอดหทัย เทพธรานนท์
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ภาพจาก: ศ.ดร.อนุรกัษ์ ปัญญานุวฒัน์ 
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The Thailand Research Fund (TRF) 

Established in 1992 by the Research 

Endowment Act of 1992 as an organization under 

the Prime Minister’s Office

กองทุนสนบัสนุนการวิจยั เป็นนิตบุิคคล 

ด าเนินการภายใตค้ณะกรรมการนโยบายฯ

Main duty:
Support the creation of knowledge to help 

tackling societal problems at both local and 

national levels 
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ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
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สกว.

- สนับสนุนทุนวิจยั

- บริหารงานวิจยั

- จดัหาการร่วมทุนวิจยั

- ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน

ผยแพร่และน าผลงานวิจยั 

ไปใชป้ระโยชน์

วิจยัและพฒันา

- เชิงประเด็น - เชิงนโยบาย

- เชิงพ้ืนท่ี - ทอ้งถ่ิน

- ปัญหาเรง่ด่วน

วิจยัพ้ืนฐาน

การพฒันาก าลงัคน

- ปริญญาโท: ทุน MAG - ปริญญาเอก: ทุน คปก.     - เกษตรกรยุคใหม่

- อาชีพนักวิจยั: นักวิจยัรุ่นใหม่         เมธีวิจยั         วุฒิเมธีวิจยั          เมธีวิจยัอาวุโส          ศ.วิจยัดีเด่น

โดยร่วมมือกบัสถาบนัวิจยั / มหาวิทยาลยั

บทบาทของ สกว.



TRF : A Catalyst for Changes

Mission:

 To support grants for research and development to create knowledge, 

policy, innovation, and intellectual property

 To foster professional researchers and develop research community

 To support national research system development

 To encourage the utilization of research results

 To strengthen the local community

41
สรา้งสรรคปั์ญญา เพือ่พฒันาประเทศ



• No intramural research activities

• Coverage all area of the country 

– All disciplines: Sciences, Humanities and  

Social Science 

– All dimensions of research: 

Basic, Applied, Translation, and Community 
• 50% of the budget goes to basic research 

• 40% of proposals granted 

TRF Funding Implementation 

42



1. ทุนวิจยัเชิงวิชาการ (academic research)

เป้าหมาย : ผลงานตพีิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ

2. ทุนวิจยัและพฒันา (R&D)

เป้าหมาย : น าผลไปใชป้ระโยชน์

- เชิงนโยบาย - เชิงสาธารณะ

- เชิงพาณิชย ์

3.  ทุนวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน (Community Based Research-CBR) /

เพ่ือพ้ืนท่ี (Area-based research - ABC)

เป้าหมาย : เพื่อสรา้งความเขม้แข็งของทอ้งถ่ิน/คนในพ้ืนที่

ประเภทของทุน
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How we grows?: Annual Budget

1992   (First year implementation) 

200 million THB (7 million USD)
1,000 million THB (40 million USD) endowment

2015

Approximately 2,200 million THB
(74 million USD; 

5 % of Thailand R&D budget)   

(excluding endowment) 

45
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เผยแพร่

(ตพีิมพ์ หนงัสือ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ)

ผลงานวิจยั

โครงสรา้งพ้ืนฐาน

ส าหรบัการวิจยั

โครงการวิจยั

ทุนวิจยั
อาจารย ์/ นศ. 

(ผูช่้วย/เพื่อนวิจยั)
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อาจารยค์มุ Lab ปี 1
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คปก. คือ โครงการของรัฐที่ให้ ระดับปริญญาเอก เพื่อผลิต ระดับ
ปริญญาเอกและ ในมหาวิทยาลัยไทย บริหารจัดการโดย สกว.

คปก. ระยะที่ 1: วิสัยทัศน*์ 25 ปี: Vision 2020

ระยะที่ 1.1 (2540-2549) ผลิต   5,000 คน ผลงานวิจัย   5,000 เรื่อง

ระยะที่ 1.2 (2550-2559) ผลิต 20,000 คน ผลงานวิจัย 20,000 เรื่อง

คปก. มีเป้าหมายที่จะให้มีนักวิจัย 10% ของความต้องการของประเทศ

• พ.ศ. 2539 (นักวิจัย 2 คน ในประชากร 10,000 คน / หลักสูตร ป.เอก 148 หลักสูตร )
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มาตรการคุณภาพ 3 ด้าน 
(1) คุณภาพอาจารย์ 
(2) คุณภาพ นศ. 
(3) คุณภาพผลงานวิจัย 

คปก. มีระบบบริหารจัดการที่น าไปสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ
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กิจกรรมเสริมคุณภาพ: 
 กิจกรรมปฐมนิเทศ
 RGJ PhD Congress
 RGJ Seminar Series
 Site Visits/คปก. สัญจร/คลินิก 

คปก.
 กิจกรรมรู้รักรากเรา
 ชมรมนักเรียนทุน คปก.

ประเมิน

ประเมิน
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ปีงบประมาณ

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (เร่ือง)

จ านวนนักศึกษาท่ีจบปริญญาเอก (คน)

รุ่น 16รุ่น 11 - 15

รุ่น 1 - 10

รุ่น 17

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษา คปก. *

ตีพิมพ์นานาชาติ 1 เรื่อง

ตีพิมพ์ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือย่ืนจดสิทธิบัตร
เรื่องที่ 2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ/ชาติ (เป็นภาษาไทยก็ได้)

รุ่น 11 -15

เกณฑ์ทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ต้องไม่มีรายชื่ออยู่ในส านักพิมพ์ต้องห้ามที่อยู่ใน Beall’s List of 
Predatory, Open-Access Publishers และ คปก. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ Q1 และ Q2

รุ่น 16 

ตีพิมพ์นานาชาติ 2 เร่ือง

เกณฑ์เหมือนรุ่นที่ 16 แต่เพิ่มเติมเงื่อนไขการยอมรับสิทธิบัตรดังนี้ “….หรือยื่นจดสิทธบิัตรและ
สิทธิบัตรดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากกรรมการที่ คปก. จัดตั้งขึ้น”

รุ่น 17 เป็นต้นไป

*เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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C.Kaewsaneha
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มหาวทิยาลัยไทย อาจารย์ที่ปรึกษา คปก. 
(1,903 คน) 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ต่างประเทศ (3,858 คน)

นักศึกษา คปก. (4,503 คน) 

สถาบันวจิัย/ 
มหาวทิยาลัยต่างประเทศ

ดุษฎีบัณฑิต คปก. 
(2,942 คน)

การด าเนินงานและผลการด าเนินงานโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539 - 2559)

~ 200-300 ทุนต่อปี

ไปท าวิจัยต่างประเทศ 6-12 เดือน

ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ/ สิทธิบัตรก่อนส าเร็จการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560

110 patents
7,181 

international 
publications
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Achievement on 
international collaborations

Location of universities admitted RGJ-Ph.D. students to do the research
55



Research interactions with 
overseas institutions

as of September 2016

RGJ international collaborators

Total number of international collaborators = 3,858 from 1200 universities
Total number of collaborating projects = 4,455

USA 1205 Switzerland 28 India 5

Japan 650 Italy     26 Malaysia 6

UK 388 Belgium 23 Hungary 4

Australia 322 Spain                                     23 Brazil 3

Germany 235 Finland 16 Indonesia 2

France 262 Norway 15 Mexico 2

Canada 141 Israel 14 Bulgaria                                           2

The Netherlands 58 Ireland 13 Croatia                     2

Austria 56 Hong Kong 10 Iceland 2

Sweden 48 Czech Republic                     9 Philippines 1

Singapore 46 Portugal 8 Argentina                                          1

China 41 South Africa 8 Myanmar                                            1

Denmark 40 Vietnam 7 Romania                                            1

South Korea 37 Greece 7 Slovak Republic                                    1

Taiwan 36 Russia 7 Slovenia 1

New Zealand 31 Poland 7 Turkey 1

56



อาจารย์ที่ปรึกษาไทย (13%)
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
 ค่าตอบแทน

อาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ (10%)
 ค่าใช้จ่ายในการมาให้ค าปรึกษาในประเทศไทย
 ค่า bench fees (ถ้ามี)

นักศึกษา (77%)
 ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาวิจัย  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 16)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทุน  ~2 ลบ. 
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หมายเหตุ
*    วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
**   วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาปริญญาตรีเกิน 4 ปี

อัตราค่าใช้จ่ายทุน คปก. อัตราค่าใช้จ่ายทุน คปก. 
รายการ วุฒิปริญญาโท รับทุน 3 ปี วุฒิปริญญาตรี รับทุน 5 ปี

1. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 12,000*/13,000** บาท/เดือน 2 ปีแรก 10,000*/11,000**บาท/เดือน
3 ปีหลัง 12,000*/13,000** บาท/เดือน

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 60,000 บาท/ปี 60,000 บาท/ปี

3. ค่าวิจัย 50,000 บาท/ปี 50,000 บาท/ปี

4. ค่าตอบแทน อ.ที่ปรึกษาไทย 30,000 บาท/ปี 30,000 บาท/ปี
5. ค่าตอบแทน อ.ที่ปรึกษาไทย

เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
50,000 บาท 50,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศของนักศึกษา 500,000 บาท 500,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศของ 

อ.ทีป่รึกษาไทย
100,000 บาท 100,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายของ อ.ทีป่รึกษา
ต่างประเทศ

200,000 บาท 200,000 บาท

9. งบส ารอง 100,000 บาท 100,000 บาท

งบประมาณรวมต่อ 1 ทุน 1,802,000*/ 1,838,000** บาท 2,322,000*/2,382,000** บาท
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RGJ International co-funding models 
for Thai students

Model 1Model 1

• RGJ support:

• Preparation expense

• Airfare

• Monthly allowance

• Co-funding support:

• Additional monthly 
allowance

Model 2Model 2

• RGJ support:

• Preparation expense

• Airfare

• Monthly allowance

• Co-funding support:

• Health insurance

• Student accommodation

• Travel cost and 
accommodation for Thai 
advisor

The co-funding programs allow RGJ-Ph.D. students to do research abroad longer.
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Co-funding model 1

Country Collaborating organization
Number of 

grantee

Japan
The Association of International Education, 
Japan (AIEJ) (currently changed to JASSO)

57
(2000 –2006)

UK Newton Fund
51

(2014-2019)

Germany
The German Academic Exchange 
Service (DAAD)

79
(2006-present)

France French Embassy in Thailand 
106

(2009-present)

Sweden
The Swedish Foundation for International 
Cooperation in Research and Higher 
Education (STINT) 

9
(2000-2005)

Canada
The National Research Council of Canada 
(NRC)

2
(2001 - 2006)
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Co-funding model 2

Country Collaborating organization Number of grantee

USA Case Western Reserve University
2

(2009-2013)

The East-West Center (EWC), The 
University of Hawai‘i at Mānoa (UHM)

12
(2016-2021)

Iowa State University (ISU)
5

(2016-2019)

The University of Wisconsin-Madison 
(UW)

24
(2009-2013)

University of California, Davis 
(UC, Davis)

7
(2008-2011)

The University of Georgia, Athens
9

(2009-present)

Fulbright
21

(2002-present)

France
The Centre National de la 
Recherche Scientifique

17
(2007-2010)

Norway University of Bergen
1

(2002-2006)
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RGJ International co-funding models 
for CLMV students (+ 2)

Country Collaborating organization
Number of 

grantee

Thailand and 
France

• Thailand International Development
Cooperation Agency (TICA)

• TRF
• French Embassy in Thailand

9
(2007-2018)

Thailand and 
Sweden

• TICA
• TRF
• Uppsala University: International 

Science Program (ISP)
• The Swedish International Development 

Cooperation Agency (Sida)

1
(2015-2020)
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RGJ International co-funding model 3

CLMV 
Government

CLMV Candidate

Sponsored by TICA

1. Monthly allowance
2. Accommodation

3. International travel   

expenses

4. Book and educational 

materials

5. Thesis preparation

6. Moving and settle    

down payment

7. Expenses for data  

collection and uniforms

Sponsored by TRF

1. Tuition fee and  

research expenses

2. Remuneration to   

thesis advisor

3. Travel expense for 

Thai advisor to  

France/Sweden

Sponsored by FE or 
ISP-Sida

1. Monthly allowance 

2. Health insurance

3. Exemption of tuition fee

4. Exemption of duties on visa

5. Airfares to France/Sweden

2 years in Thai university
1 year in French/Swedish institution

FE : French Embassy in Thailand 
ISP-Sida : International Science Program (Uppsala University) and 

The Swedish International Development Cooperation Agency

CLMV Ph.D. 
graduate

63



พ.ศ. 2554 : ก่อตั้งชมรมนักเรียนทุน คปก. 
พ.ศ. 2556 : นักวิจัย 12.9 คน ต่อประชากร 10,000 คน / พ.ศ. 2559 : หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ คปก.  472 หลักสูตร

สถานภาพการท างานของดุษฎีบัณฑิต คปก.สถานภาพการท างานของดุษฎีบัณฑิต คปก.

สาขา จ านวน (คน)

อาจารย์ภาครัฐ 1,357

อาจารย์ภาคเอกชน 117

นักวิจัย/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 515

นักวิจัย/เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน 276

นักวิจัยหลังปริญญาเอกในต่างประเทศ 206

อาจารย์ต่างประเทศ 4

นักวิจัยอิสระ 12

งานส่วนตัว 36

งานชั่วคราว 15

NGO 1

กลับไปท างานประเทศของตน 6

เพ่ิงส าเร็จการศึกษา 208

ไม่มีข้อมูล 189

รวม 2,942

64

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560

อาจารย์ภาครัฐ
46%

นักวิจัย/
เจ้าหน้าที่

หน่วยงานเอกชน
9%

นักวิจัย/
เจ้าหน้าที่

หน่วยงานรัฐ
18%

อาจารย์
ภาคเอกชน

4%

ไม่มีข้อมูล
6%

อื่นๆ
3%

เพ่ิงส าเร็จ
การศึกษา

7%

นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกใน
ต่างประเทศ

7% ศาสตราจารย์ 
1 ท่าน
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การปฐมนิเทศนักศึกษา คปก. 

• เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาที่รับทุนรับทราบ

ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุน 

การเบิกจ่ายเงิน เกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ 

• มีกิจกรรมสร้าง ดุษฎี คปก. ที่พึงประสงค์ และ 

การแบ่งปันประสบการณ์การท าวิจัย

จุดประสงค์
30-31 ต.ค. 2558

1 ก.ย. 2559



• ผู้เข้าร่วมประชุม 576 คน (ชาวต่างประเทศ 31 คน)
• Plenary 4 เรื่อง เสวนาพิเศษ 5 เรื่อง การบรรยายพิเศษทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 33 เรื่อง
• การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา (แบบปากเปล่า 111 เรื่อง/แบบโปสเตอร์ 108 เรื่อง) 66

การประชุมวิชาการ คปก. ครั้งที่ 17 (RGJ-Ph.D. Congress 17) 8-11 มิ.ย. 2559



• ด้านต่างประเทศและวิชาการ
RGJ Congress

• ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ / 

67

แถลงข่าว - ผลงานเด่นแถลงข่าว - ผลงานเด่น

ประเมิน
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Oct 24-27, 2015



ยุทธศาสตร์ คปก. ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579)

RGJ Strategy: Phase II (2017-2036)

70

ด าเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2559)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
คปก. โลกาภิวัตน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
คปก. อาเซียน + 6

ยุทธศาสตร์ที่ 3
คปก. เพื่อหน่วยงานของรัฐ

ให้ทุนนักศึกษาไทยเพื่อผลิต
บุคลากรระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อ
การ เปลี่ ยนแปลงของ โลก 
และ/หรือสาขาที่ยังขาดแคลน

ให้ทุนนักศึกษาอาเซียนเพื่อ
ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก
ใ ห้ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ภู มิ ภ า ค
อาเซียน ซึ่งจะสามารถพัฒนา
อ ง ค์ ค ว าม รู้ ต ร ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของอาเซียน

ให้ทุนนักศึกษาไทยเพื่อผลิต
บุคลากรระดับปริญญาเอก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่
มหาวิทยาลัย

จ านวน 7,500 คน จ านวน 1,390 คน จ านวน 3,500 คน

รวม 21,300 ล้านบาท รวม 3,680 ล้านบาท รวม 9,400 ล้านบาท  

20 ปี  รวมทั้งสิ้น 34,380 ล้านบาท
72



73



ภาคเหนือ
“Climate Change”
28 – 29 เม.ย. 2559

ภาคเหนือ
“Climate Change”
28 – 29 เม.ย. 2559

ภาคใต้
“Advanced Materials”

28 – 29 ก.ค. 2559

ภาคใต้
“Advanced Materials”

28 – 29 ก.ค. 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“Food and Agriculture Outlook”

9 – 10 ส.ค. 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“Food and Agriculture Outlook”

9 – 10 ส.ค. 2559

“คปก. ปรับยุทธศาสตร์งานวิจัยปรญิญาเอกตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0”
คปก. สัญจร และ RGJ Seminar Series)คปก. สัญจร และ RGJ Seminar Series)
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ทุน คปก. + ทุนวิจัยและพัฒนา
จาก ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3) สกว.

ทุนแบบ
ใหม่

75

หมายเหตุ 1อาจารย์และนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ คปก. สามารถรับทุน คปก. ได้ตามปกติ แม้ว่าข้อเสนอโครงการวิจัยจะไม่ผ่านการประเมิน
2นักวิจัยฝ่ายไทยและจีนต้องร่วมกันเขียนข้อเสนอโครงการ และต้องยื่นข้อเสนอโครงการฉบับเดียวกันในการสมคัรทุนแต่ละฝ่าย 
โครงการที่ไม่ได้สง่ข้อเสนอทั้งสองฝ่าย จะไม่ได้รับการพิจารณา



รายการ งบประมาณ

วุฒิปริญญาโท รับทุน 3 ปี วุฒิปริญญาตรี รับทุน 5 ปี

1. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 12,000*/13,000** บาท/เดือน 2 ปีแรก 10,000*/11,000**บาท/เดือน
3 ปีหลัง 12,000*/13,000** บาท/เดือน

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 60,000 บาท/ปี 60,000 บาท/ปี

3. ค่าวิจัย 50,000 บาท/ปี 50,000 บาท/ปี

4. ค่าตอบแทน อ.ที่ปรึกษาไทย 30,000 บาท/ปี 30,000 บาท/ปี

5. ค่าตอบแทน อ.ที่ปรึกษาไทย
เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา

50,000 บาท 50,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศของนักศึกษา 500,000 บาท 500,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศของ 
อ.ที่ปรึกษาไทย

100,000 บาท 100,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายของ อ.ที่ปรึกษาต่างประเทศ 200,000 บาท 200,000 บาท

9. งบส ารอง 100,000 บาท 100,000 บาท

งบประมาณรวม 1,802,000*/ 1,838,000** บาท 2,322,000*/2,382,000** บาท

หมายเหตุ *    วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
**   วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาปริญญาตรีเกิน 4 ปี

งบประมาณการร่วมให้ทุน คปก. กับ หน่วยงานภาครัฐ 
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ความร่วมมือหน่วยงานวิจัยภาครัฐ

ผลผลิต

ก าหนดโจทย์วิจัย

มหาวิทยาลัย

อ.ที่ปรึกษา
หลัก

อ.ที่ปรึกษา
ต่างประเทศ

อ.ที่ปรึกษา
ร่วม/

ผู้เช่ียวชาญ

นักศึกษา/
บุคลากร

หน่วยงานวิจัย

ภาครัฐฯ

77

ผลงานตีพิมพ/์ผลงานวิจัย

นักวิจัยระดับ ป.เอก ทีม่ีคุณภาพ
บัณฑิตศึกษาเข้มแข็ง

หน่วยงานวิจัยภาครัฐฯ เข้มแข็ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ



กระทรวง หน่วยงาน/กรม
.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (1) 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (1)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) (6) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (4+6)

สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

หน่วยงานวิจัยภาครัฐที่มีความร่วมมือ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร
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22 กุมภาพันธ์ 2560

University of Health SciencesNational University of Lao
Souphanouvong University

สกว. จับมือ NAFRI ดันงานวิจัยไทยสู่ลาว ยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร และการศึกษา ด้วยทุน คปก.
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การให้ทุนระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้
การสนับสนุน

• เงินเดือนและค่าท่ีพัก
• ค่าเดินทาง ไป- กลับ ประเทศบ้านเกิด
• ค่าจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์
• ค่าหนังสือและอุปกรณ์
• ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม

วิชาการ
• ค่าประกันสุขภาพ
• ค่าใช้จ่ายในช่วงขยายระยะเวลารับทุน

รายการค่าใช้จ่าย สกว.

1. หมวดค่าใช้จ่ายนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวิจัย 130,000/ปี

2. หมวดค่าใช้จ่ายส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 30,000/ปี + 50,000

3. งวดพิเศษ

ค่าเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ที่

ปรึกษา 100,000

4. ค่าใช้จ่ายงบส ารอง 200,000

งบประมาณรวม (3 ปี) 830,000
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การรับสมัคร คัดเลือก และการพิจารณา ก่อนรับทุน

อาจารย์ที่ปรึกษา (1)
ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.

อาจารย์ที่ปรึกษา (2)
ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว

ทุน คปก. รุ่นที่ 20

เปิดรับสมัครอาจารย์ 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60

ประกาศผลอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ คปก. 1 พ.ค.60

คัดเลือกอาจารย์ที่เสนอชื่อนักศึกษา 
เพื่อสมัครขอรับทุน  

รอบ 1 : 1 พ.ค. 60 – 30 มิ.ย. 60
รอบ 2 : 1 พ.ย. 60 – 31 ธ.ค. 60

ประกาศผลทุนนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 20
รอบ 1 : ประกาศผลวันที่ 1 พ.ย. 60
รอบ 2 : ประกาศผลวันที่ 1 มี.ค. 61
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ประเมิน

ประเมิน



เพิ่ม
ความเข้มแข็งของ

ระบบวิจัย
และ

ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ

ประเทศ

ผลงานวิจัย และการสร้างความ
เข้มแข็งให้กลุ่มวิจัย

ผลงานวิจัย และการสร้างความ
เข้มแข็งให้กลุ่มวิจัย

บุคลากรระดับ ป.เอก ที่มีคุณภาพสูง
และมีต้นทุนการผลิตต่ า

บุคลากรระดับ ป.เอก ที่มีคุณภาพสูง
และมีต้นทุนการผลิตต่ า

ความเข้มแข็งของระบบ
บัณฑิตศึกษาของประเทศ
ความเข้มแข็งของระบบ
บัณฑิตศึกษาของประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
กับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
กับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ

รูปแบบการบริหารที่น าไปสู่คุณภาพ
และความเป็นเลิศ

รูปแบบการบริหารที่น าไปสู่คุณภาพ
และความเป็นเลิศ

ประเทศไทยได้อะไรบ้างจาก คปก.ประเทศไทยได้อะไรบ้างจาก คปก.

คปก.คปก.

• คปก. ได้ให้ผลผลิตและก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ 5 ด้าน 

คปก.เครือข่ายวิจัย
นานาชาติ

IRN

คปก.-อุตสาหกรรม
พวอ.
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โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

วัตถุประสงค์

สร้างเครือข่าย
นักวจิัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน                   
ทัง้ในและ
ต่างประเทศ

เพิ่มความร่วมมือ 
มหาวทิยาลัย 

และอุตสาหกรรม

สร้างงานวิจัย/
เทคโนโลยี
ใหม่ให้

อุตสาหกรรม

ผลิตนักวิจัย
ระดับปริญญา
โท-เอก โจทย์
อุตสาหกรรม

เป้าหมาย
1. ทุนระดับปริญญาโท 11,400 คน
2. ทุนระดับปริญญาเอก 10,500 คน
3. ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรม 1,050 โครงการ
4. เครือข่ายนักวิจัย 400 เครือข่าย

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

83

ได้รับการอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี มิถุนายน 2555
วงเงินงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ระยะเวลา 15 ปี



ทุนระดบัปริญญาโทและเอก

ผู้ประกอบการร่วมสนับสนุน (ปริญญาโท)
 ระดับปริญญาโท (ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท)
 40,000  60,000  100,000

ผู้ประกอบการร่วมสนับสนุน (ปริญญาเอก)
 ระดับปริญญาเอก (ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท)
 60,000  100,000  200,000

ผู้ประกอบการร่วมสนับสนุน 50%

Advisor
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ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักศึกษา

ค่าบ ารุงการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

ค่าเดนิทางไปต่างประเทศ ***

ค่าใช้จ่ายผู้เชียวชาญชาวต่างชาติ ***

งบฯ ส ารอง

 ระดบัปริญญาโท **

 เริ่มตน้ประมาณ 500,000 บ. ตอ่ทุน

 ระดบัปริญญาเอก **

 ฐานวุฒิปริญญาโท

เริ่มตน้ประมาณ  1,900,000 บ. ตอ่ทุน

 ฐานวุฒิปริญญาตรี

เริ่มตน้ประมาณ  2,500,000 บ. ตอ่ทุน

หมายเหตุ

** งบประมาณในแตล่ะโครงการอาจแตกตา่งกนัตาม

จ านวนเงินสมทบจากผูป้ระกอบการและระยะเวลา

ในการรบัทุน

*** เฉพาะทุนระดบัปริญญาเอก
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ทุน IRF มูลค่าทุน  / 2 ปี ค่าวจิัย (บ.) ค่าตอบแทนนักวจิยั ค่าตอบแทน Mentor

Postmaster 1,060,000 200,000 / ปี 25,000 / ด. 30,000 / ปี

Postdoc 1,800,000 330,000 / ปี 45,000 / ด. 30,000 / ปี



สกว. กับการสนับสนุน
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
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โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ด้วยการวิจัยและพัฒนา (450 ล้านบาทต่อปี)

อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จ านวน 10 คลัสเตอร์ การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม
จะสามารถเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณ ร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่

Source:BOI,2015 88



เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย
Demand driven research problems

• โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านกระบวนการสังเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

Matching fund from private sector

• ผู้ประกอบการต้องร่วมทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 (In cash + In kind) เพ่ือให้มี Commitment

Triple helix models

• จัดสรรทุนวิจัยไปท่ีนักวิจัยจากภาครัฐท่ีด าเนินงานวิจัยตามโจทย์ท่ีมาจากภาคเอกชน มีโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

Peer reviewed by experts

• เป็นโครงการท่ีผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงท่ีช่วยให้ค าแนะน าเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

Budget

• ไม่จ ากัดวงเงินงบประมาณ (ขึ้นกับปริมาณงานและผลลัพธ์)
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รูปแบบการท างานของ สกว. อุตสาหกรรม

โจทย์วิจัย
ข้อเสนอ

โครงการวิจัย
ด าเนิน

งานวิจัย

งานวิจัยเสร็จ
สิ้น

งานวิจัย

ต่อยอด 
(Translational 

Research) 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี New Business

โจทย์วิจัยตามความต้องการ
ของเอกชน เอกชนร่วมลงทุนร้อยละ 20 ของ

งบประมาณโครงการ

มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอ
โครงการ

การจัดการต้นทาง

การจัดการปลายทางติดตามและประเมินผล

การวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และลดการ
น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและการบริการเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
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วิญญาณของการวิจยัอยูท่ี่ไหน?

ยงยุทธ ยุทธวงศ์

•ไม่ไดอ้ยูท่ี่ท  าใหไ้ดป้ริญญา 

•ไม่ไดอ้ยูท่ี่การได ้papers หรือ สิทธิบตัร 
•ไม่ไดอ้ยูท่ี่การไดผ้ลประโยชนต์อบแทน 
•ไม่ไดอ้ยูท่ี่การไดช่ื้อเสียง
ถึงแมท้ั้งหมดน้ี ถา้ไดก็้ดี

น่าจะอยูท่ี่

• การไดถ้ามและตอบค าถามท่ีเราอยากรู ้

ไดค้วามรูใ้หม่

• การไดท้ าประโยชนก์บัสงัคม
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• Never work in isolation 
(work with an appropriate mentor)

• Join a journal/theme group

• Attend as many as seminars as possible

• Attend conferences (local and overseas)

• Become an expert in your field

ประพนธ์ วิไลรัตน์
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ยงยุทธ ยุทธวงศ์
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- To know your important role as a researcher

- To carefully select your research topic

- To effectively use all the research tools
available

- To work harder than you can

- To enjoy your successful achievement

อมเรศ ภูมรัิตน 96



ศกัรนิทร ์ ภมูริตัน
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ก าหนดการเปิดรับสมัครทุนของ สกว.
ฝ่าย ประเภททุน ผู้สมัคร ก าหนดรับสมัคร ประกาศผล การติดต่อ/รับข้อมูล

วิชาการ ทุนวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่/อาจารย์รุ่นใหม่ พ.ค. – ก.ค. 60 หลังปิดรับสมัคร 5 
เดือน http://academic.trf.or.th

คปก. ทุน ป.เอก
อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 1 พ.ค. 60

http://rgj.trf.or.thอาจารย์ที่ปรึกษาเก่า+นักศึกษา รอบ 1 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60
รอบ 2 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60

1 พ.ย. 60
1 มี.ค. 61

พวอ.

ทุน ป.โท/เอก
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 – 15 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59

http://rri.trf.or.th

ข้อเสนอโครงการ 1 ธ.ค. 59 -31 ม.ค. 60 ทยอยแจ้งผล

ทุน Postmaster/Postdoc นักวิจัยที่ยังไม่ท างานประจ า 1 ธ.ค. 59 -31 ม.ค. 60 ทยอยแจ้งผล

ทุนวิจัยเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรม

คณะนักวิจัยไม่น้อยกว่า 3 คน 1 ธ.ค. 59 -31 ม.ค. 60 ทยอยแจ้งผล

อุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S Curve)

นักวิจัย/คณะนักวิจัย ติดตามทางเวบไซต์ ติดตามทางเวบไซต์ http://industry.trf.or.th




