ส่วนที่ 5
การสาเร็จการศึกษาและเงื่อนไขหลังการจบการศึกษา
5.1 เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
สาหรับนักศึกษาที่ได้รบั ทุน พวอ. ที่พร้อมที่จะขออนุมัติสาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องคานึงถึงเงื่อนไขต่างๆ ทัง้ ของ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและตามเกณฑ์ของ พวอ. ดังนี้
(1) นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติใน
ฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ และ/หรือมีการยื่นขอจดสิทธิบัตร และ/หรือมีการจดสิทธิบัตร และ/หรือมีผลงานอื่นที่แจ้งขออนุญาติ
สกว. ก่อนการดาเนินการและมีคุณภาพเทียบเท่าผลงานข้างต้นตามที่ สกว. พิจารณาก่อนการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามเกณฑ์ของ
สกว.
(2) ผลงานที่ได้จดสิทธิบัตรในข้อ (1) จะต้องผ่านการพิจารณาจาก สกว.และประเมินคุณภาพแล้ว
(3) จะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วหรือมีแผนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่แน่นอนแล้ว
ดูรายละเอี ยดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ในการนาเสนอผลงานและผลงานที่ สกว. ยอมรับ ได้ที่ ส่วนที่ 6 ผลงานจากการ
ศึกษาวิจัยและสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา
5.2 การดาเนินการเพื่อขออนุมัตสิ าเร็จการศึกษา
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาพิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติ สามารถขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาได้ โปรดส่ ง
เอกสารเหล่านี้ให้ สกว. ก่อนยื่นเรื่องขออนุมัติสาเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด
(1) รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร และการขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามแบบฟอร์ม R20
(2) แบบฟอร์ม R24 การขออนุมัติการนาเสนอผลงานจากผู้ประกอบการ
(3) ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(4) สาเนาผลงานวิจั ยที่ได้รั บการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์พ ร้อมด้วย
ต้นฉบับ และ/หรือสาเนาเอกสารการขอจดสิทธิบัตร และ/หรือสาเนาสิทธิบัตร สาเนาร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมบทคัดย่อ
(Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
เนื่ อ งจากเงื่ อ นไขตามสั ญ ญารั บ ทุ น พวอ. กาหนดให้ นั กศึ ก ษาที่ จ ะสาเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกต้ อ งมี
ผลงานวิจัยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ซึ่งอาจแตกต่างไปจากเกณฑ์ของแต่ละสถาบันต้นสังกัด จึงเป็นไปได้ว่าบางสถาบันอาจ
อนุมัติให้นักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยยังไม่มีผลงานวิชาการตรงตามเกณฑ์ของ สกว. ซึ่ง
ในกรณีนี้สถาบันต้นสังกัด อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาจะต้องชดใช้ทุนคืน สกว. ตามที่กาหนดไว้ในสัญญารับทุนข้อ 13
เพื่ อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้ เกิด ปัญ หาที่ไ ม่ พึง ประสงค์ ดั งกล่ าว นั กศึ กษาที่ ได้ รั บทุ น พวอ. ที่ พร้ อ มจะขออนุมั ติ สาเร็ จ
การศึกษาจะต้องส่งเอกสารข้างต้นให้ สกว. พิจารณาก่อนยื่นเรื่องขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
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เมื่อได้รับเอกสารข้างต้นแล้ว หากถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สกว. จะออกใบรับรองเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย
ทราบในการพิจารณาอนุมัติสาเร็จการศึกษาต่อไป สาหรับเอกสารคาขอจดสิทธิบัตรต้องผ่านงานตรวจสอบเทียบเท่าสิทธิบัตร
และ/หรือ เทียบเท่าผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามที่ สกว. ยอมรับ
5.3 นักศึกษาที่ขออนุมัติสาเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัดแล้ว
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. จะต้องเอกสารต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด พร้อม แผ่นซีดีรอม
จานวน 2 แผ่น ให้ สกว.และผู้ร่วมให้ทุนภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อพิจารณาปิดสัญญารับทุน พวอ.
(1) รายงานการเงินงวดสุดท้าย ตามแบบฟอร์ม R13
(2) สาเนาสมุดบัญชีทุน พวอ.
(3) วิทยานิพนธ์ พร้อมบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(4) ผลงานวิจัยในช่วงที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ในรูปของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ proceeding จากการ
ประชุมวิชาการ การจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานวิจัยในรูปอื่น ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการได้รับ
รางวัลต่างๆ
(5) ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาเอกโครงการ พวอ. ตามแบบฟอร์ม R22
(6) แบบสรุปปิดโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม R23
(7) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจัยตามโครงการ ในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละต้อง
ระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ”และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของ
ผู้วิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป”
เมื่อได้รับเอกสารข้างต้นครบถ้วนแล้ว สกว. จะพิจารณาดาเนินการปิดสัญญารับทุน พวอ. และเบิกค่าตอบแทนงวด
สุดท้ายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
5.4 ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อภายหลังครบกาหนดการรับทุน
นักศึกษาที่รบั ทุน พวอ. จนครบกาหนดแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงาน
การเงินมาให้ สกว. ทราบทุก 6 เดือน จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องทาการขอขยายเวลาการรับทุนมิฉะนั้น
โครงการจะมีสถานะล่าช้า และหากนักศึกษามีความจาเป็นและมีการศึกษาเป็นทีน่ ่าพอใจ สกว. อาจพิจารณาให้ใช้งบสารองและ
งบอื่นที่ยังมีเหลือเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 3.8 การขอขยายเวลา
เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะขออนุมตั สิ าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ดาเนินการตามให้ดาเนินการตามหัวข้อที่ 5.1-5.3 ต่อไป
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ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
 กรณีที่ สกว. ไม่ได้รับเอกสารเพื่อปิดสัญญารับทุน พวอ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ ภายใน 2 เดือนนับจาก
วันที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือภายในกาหนดเวลาที่ สกว. ได้มีหนังสือแจ้ง
สกว. จะงดพิจารณาการขอทุน พวอ. รุ่นต่อๆ ไปของอาจารย์ที่ปรึกษา
 กรณีที่วันที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นวั นเดียวกันกับวันที่
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะใช้วันที่ สกว. ออกหนังสือรับรองผลงานตีพิมพ์เป็นเกณฑ์แทน
 เนื่องจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีระบบบันทึกข้อมูลวันสิ้นสุดการวิจัย ในกรณีของทุน
พวอ. นั้น ได้อนุโลมให้ใช้วันที่ สกว. ได้รับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เป็นวันบันทึกข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น เมื่อ
นักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว จะต้องรีบดาเนินการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นซีดีรอมให้ สกว. มิฉะนั้น โครงการจะมีสถานะล่าช้าและมีผลต่อการพิจารณาผลการดาเนินการของ
นักวิจัย

5.5 เงื่อนไขหลังจบการศึกษา
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจะต้องทางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่
ปฏิบตั ิตามนี้ หรือปฏิบตั ิเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งน้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับทุน จะต้องชดใช้เป็นเงินแก่ สกว. ตามดุลพินิจฝ่าย
เดียวของ สกว. แต่ไม่เกิน 2 เท่าของทุนการศึกษาวิจัยที่ได้รบั ไปซึ่งจะลดลงตามสัดส่วนของเวลาที่ได้ทางานในประเทศไทยแล้ว
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีผิดนัดไม่ชาระหนี้ดังกล่าว
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แผนภาพการดาเนินการขออนุมัตสิ าเร็จการศึกษา
นักศึกษาพิจารณาเงื่อนไขการขออนุมัติสาเร็จการศึกษาดังนี้
(1) นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.
ยอมรับ และ/หรือมีการยื่นขอจดสิทธิบัตร และ/หรือมีการจดสิทธิบัตร และ/หรือมีผลงานอื่นที่แจ้งขออนุญาต สกว. ก่อนการ
ดาเนินการและมีคุณภาพเทียบเท่าผลงานข้างต้นตามที่ สกว. พิจารณาก่อนการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามเกณฑ์ของ สกว.
(2) ผลงานที่ได้จดสิทธิบัตรในข้อ (1) จะต้องผ่านการพิจารณาจาก สกว.และประเมินคุณภาพแล้ว
(3) จะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วหรือมีแผนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่แน่นอนแล้ว
พร้อมแล้ว
ส่งเอกสารเหล่านี้ให้ สกว. ก่อนยื่นเรื่องขออนุมัติสาเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด
(1) รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร และการขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม แบบฟอร์ม R20
(2) การขออนุมัติการนาเสนอผลงานจากผู้ประกอบการตาม แบบฟอร์ม R24
(3) ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(4) สาเนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์พร้อมด้วยต้นฉบับ และ/หรือสาเนา
เอกสารการขอจดสิทธิบัตร และ/หรือสาเนาสิทธิบัตร สาเนาร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สกว. อนุมัติและออกออกใบรับรองให้
นักศึกษาขออนุมัติสาเร็จการศึกษากับสถาบันต้นสังกัด
ภายใน 2 เดือน

นักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. จะต้องเอกสารต่อไปนี้ อย่างละ 2 ชุด พร้อม แผ่นซีดีรอม จานวน 2 แผ่น ให้ สกว.และบริษัทผู้ร่วมให้ทุน
(1) รายงานการเงินงวดสุดท้าย ตามแบบฟอร์ม R13
(2) สาเนาสมุดบัญชีทุน พวอ.
(3) วิทยานิพนธ์ พร้อมบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(4) ผลงานวิจัยในช่วงที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ในรูปของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ proceeding จากการประชุมวิชาการ
การจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานวิจัยในรูปอื่น ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการได้รับรางวัลต่างๆ
(5) ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาเอกโครงการ พวอ. ตามแบบฟอร์ม R22
(6) แบบสรุปปิดโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม R23
(7) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษา

สกว. จะพิจารณาดาเนินการปิดสัญญารับทุน และเบิกค่าตอบแทนงวดสุดท้ายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
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