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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทนุผู้ชว่ยวิจัยโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที ่๑๖ 

คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนกัศึกษาที่สมัครรบัทุนในรุ่นที ่๑๖ ตามคุณสมบัติในขอ้ ๑. และเกณฑ์ในข้อ ๒. ดังนี ้ 

๑. คุณสมบตัิของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจยั” คปก. 

๑.๑  สําหรบัสาขาทั่วไป 
๑.๑.๑ นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้ (๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (๒) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน ๒๕% 

แรกของชั้น* (โดยมีหนังสือรับรองจากสํานักทะเบียน) หรือ (๓) ผลการเรียนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับข้อ 
(๑) หรือ (๒) 

*สําหรับผู้ท่ีได้เกียรตินิยมอันดับสอง และไม่อยู่ในกลุ่ม ๒๕% แรกของชั้น จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปจาก 
(ก) ผลงานวิจัยและวิชาการ (ข) รางวัล ผลงานอื่น และกิจกรรมที่ทํามาท่ีเกี่ยวข้อง  และ (ค) ผลการศึกษา    
ในกรณีจําเป็นอาจจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ด้วย 

๑.๑.๒ นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐  และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังนี้ 

• วารสารวิชาการระดับชาติท่ีผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation index Centre, TCI)  หรือ 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี สกว. ยอมรับ 

 อนึ่ง สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web 
of Knowledge และจะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสํานักพิมพ์ต้องห้ามท่ีอยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-
Access Publishers  (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร)  

๑.๑.๓ นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

• ผลการเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับเดียวกับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  (ใช้หลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑.๑) 

• กรณีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ได้เกียรตินิยม จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
และมีผลงานตีพิมพ์ตามที่ระบุในข้อ ๑.๑.๒ 

• ผลการเรียนระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 

๑.๑.๔ นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนาดีเด่น (พิจารณาจากคณุภาพผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ 
สิทธิบัตร ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๑.๑.๕ มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก. (๓-๕ ปี) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 
 

๑.๒ สําหรับสาขาขาดแคลน* 
๑.๒.๑ นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้เกียรตินิยม และ/หรืออยู่ใน ๑๐% แรกของชั้น 
๑.๒.๒ นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับดีเป็นที่ยอมรับของ สกว. และมี

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ โดยต้องไม่เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ในสํานักพิมพ์ต้องห้ามท่ีอยู่ใน Beall’s 
List of Predatory, Open-Access Publishers  (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร)  

๑.๒.๓ นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องได้ เกียรตินิยม และ/หรือ
อยู่ใน ๑๐% แรกของชั้นในระดับปริญญาตรี หรือมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี
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คุณภาพ โดยต้องไม่เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ในสํานักพิมพ์ต้องห้ามท่ีอยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-
Access Publishers  (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร)  

๑.๒.๔  นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนาดีมาก (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยท่ีเผยแพร ่
สิทธิบัตร ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๑.๒.๕ มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก. (๓-๕ ปี) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 

*หมายเหตุ ๆสาขาขาดแคลนได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นวิศวกรรมโยธา 
และวิศวกรรมเคมี) เทคโนโลยีสาขาสําคัญแต่มีผู้ได้ทุน คปก. น้อย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและสัตว์เศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ด้านการปรบัปรุงพันธุ์พืชสวนและพืชไร่
เฉพาะด้าน conventional breeding และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขา
ด้านพลังงาน (รวมสาขาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการใช้และการแปรรูปพลังงาน) 

๒. เกณฑ์อื่นๆ ท่ีใช้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัตทุิน 
๒.๑ เนื่องจากโครงการ คปก. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย ดังนั้น คปก. จะให้ความสําคัญต่อ

หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีจะทํา โดยต้องมีเนื้อหาครบตามที่ คปก. กําหนด และในการพิจารณา คปก. จะให้
ความสําคัญต่อโอกาสประสบความสําเร็จ ประโยชน์และความใหม่ของการวิจัย  

๒.๒ ในบางกรณี คปก. อาจมีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุน และอาจจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินความเหมาะสมของนักศึกษา และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอมา 

๒.๔ นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับทุนนั้นๆ แล้ว เช่น ทุน พสวท.  และทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สควค.) เป็นต้น  จะไม่ได้รับ
การสนับสนุนให้รับทุน คปก. 

๒.๕ นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษา โครงการ หรือศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ซ่ึง
สนับสนุนทุนการศึกษาอยู่แล้ว   คปก. จะพิจารณาให้ทุน คปก. เสริมในส่วนที่แหล่งทุนอื่นให้ตํ่ากว่าทุน คปก.  

๒.๖ อาจารย์ท่ีปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. และ/หรือได้ทุนวิจัยอื่นๆ ของ สกว. แล้ว  จะต้องมีผลการดําเนินการดี และไม่
มีทุน คปก. สําหรับนักศึกษาท่ีได้สําเร็จปริญญาเอกไปแล้วนานกว่า ๒ ปีค้างปิดโครงการ ตลอดจนได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการรับทุนสําหรับทุนของ สกว. ท่ีได้รับไปครบถ้วนแล้ว 

๒.๗ ในการพิจารณาให้ทุนนักศึกษา  คปก. จะให้ความสําคัญต่อความชัดเจนของความร่วมมือระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา
ชาวไทยกับอาจารย์ท่ีปรึกษาชาวต่างประเทศ 

๒.๘ สําหรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนปริญญาเอกเกิน ๒ ปแีล้ว   คปก. จะให้ความสําคัญในการพิจารณาเป็นลําดับท้ายๆ 
๒.๙ เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะผลิตดุษฏีบัณฑิตท่ีจะไปทําหน้าท่ีเป็นนักวิจัยระดับสูง คปก. จึงจะให้

ความสําคัญระดับท้ายๆ กับผู้ขอรับทุนที่ทํางานไม่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงและขอลาศึกษาต่อ  
๒.๑๐ อาจารย์ท่ีปรึกษาที่เกษียณอายุราชการ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเป็นชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีไม่ใช่

อาจารย์ประจําในสถาบันที่นักศึกษาได้รับทุนคปก. จะต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นว่า  
จะสามารถอยู่ทํางานกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานพอที่จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

๒.๑๑ หากข้อมูลท่ีได้รับไม่พอเพียง คปก. จะขอข้อมูลเพิ่มจากผู้สมัคร 
 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  สํานกังานกองทนุสนับสนุนการวิจยั
ชั้น ๑๕ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ์เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ์๐-๒๒๗๘-๘๒๗๘ พรือ ๘๒๗๒ หรือ ๘๒๖๗  โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๔๗๘ E-mail : trfrgj@trf.or.th 
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