
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใหทุ้นแก่อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์ 
โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น ๑6 

 

(๑) คุณสมบัติทั่วไปของอาจารย์ที่ปรึกษาสมัครขอรบัทุน 
(๑.๑) มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจ่ะเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรทีจ่ะส่งนักศึกษามา

ขอรับทุน 
(๑.๒) พํานักอยูใ่นประเทศไทย และมีเวลาให้คําปรกึษานกัศึกษาอย่างพอเพียง 
(๑.๓) มีประสบการณใ์นการวิจัยสูง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธ์มากพอที่จะสามารถ

ให้คําปรกึษาแนะนําในการทําวจิัยแก่นักศึกษาปริญญาเอกไดเ้ป็นอย่างด ี

(๒) ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลกัสูตรทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่ทําวิจยัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา และต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รบัการ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลที่สกว. ยอมรับ* ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๐๐8-๒๐13) โดยไม่รวมผลงานวิจัยที่
ทําระหว่างการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

  ในการพิจารณา คปก. จะให้ความสําคัญต่อประเด็นต่างๆดังตอ่ไปนี้ 
(ก) จํานวนผลงานทีต่ีพิมพ ์
(ข) บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ขอในการวจิัยและเขียนบทความวิจัย (การได้เป็น corresponding 

author มีความสําคัญต่อการพจิารณา) 
(ค) ความสามารถของผู้สมัครที่จะเป็นนักวิจัยอิสระ (independent researcher) 

(๓) ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลกัสูตรด้านสังคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์
ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่ทําวิจยัอย่างสมํ่าเสมอ และต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เผยแพรใ่นรปูแบบใดรูปแบบหนึ่ง

หรือหลายรูปแบบดังต่อไปนี ้
(๓.๑) ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ* 
(๓.๒) ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ* 
(๓.๓) ผลงานวิจัยทีเ่สนอในที่ประชุมนานาชาติและระดับชาติที่ สกว. ยอมรับและมีการตีพิมพร์ายงานผลงานวิจัย 

(proceedings) โดย สกว. จะพจิารณาเป็นกรณีๆไป  
(๓.๔) ผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ในรูปของหนังสือหรือตําราที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์โดยสํานักพมิพ์ 

หรือหนว่ยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
(๓.๕) รายงานวิจัยที่วจิัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว 
(๓.๖) ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆที่ สกว. ยอมรบั โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป (ตัวอย่าง : งานสร้างสรรคท์าง

วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี ศิลปการแสดง ฯลฯ) 
ทั้งนี้ สกว. จะไม่นับงานวิจัยทีท่ําเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญาและประกาศนียบัตรใดๆ และ คปก. 

จะใช้ (๒)(ก), (๒)(ข) และ (๒)(ค) ประกอบในการพจิารณา 

(๔) มคุีณสมบัติเฉพาะตามที่ สกว. กําหนด 
(๔.๑) โดยปกติแล้วผู้สมัครต้องมอีายุไม่เกิน ๖๒ ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ยกเว้นอาจารยท์ี่ปรกึษาสาขาขาดแคลน 

หรือในกรณีทีอ่าจารยท์ี่ปรกึษามีโครงการวิจัยที่มีความจําเป็นต้องทําอย่างเรง่ด่วนและมีความสําคัญอย่างยิง่
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป 

(๔.๒) อาจารยท์ี่ปรกึษาที่มีอายุตัง้แต่ ๕๗ ปี ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารย์ที่ปรกึษาชาวต่างประเทศ และ
อาจารยท์ี่ปรกึษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสถาบันที่จะเสนอชือ่นักศึกษาเพื่อรบัทุน คปก. จะต้องมีหนงัสือ
รับรองจากคณบดีว่าจะสามารถอยูท่ํางานกับมหาวิทยาลัยไดน้านพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
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(๕) เป็นผู้ที่มีประวตัิการรับทุนจาก สกว. ที่ด ี
(๕.๑) ถ้าเป็นผู้เคยไดทุ้น คปก. และ/หรือ ทุนวิจัยอื่นๆของ สกว. แล้ว จะต้องมีผลการดําเนินการดี และไม่มีทุน 

คปก. สําหรับนกัศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาไปแล้วนานกว่า ๒ ป ีค้างปิดโครงการ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับทุนสําหรบัทุนของ สกว. ที่ได้รับไปครบถว้นแล้ว 

(๕.๒) ผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของ สกว. ทนุส่งเสริมนักวิจยัรุ่นใหม่ หรือทนุพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานของอาจารยร์ุ่นใหม่ จะยังไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่เปน็ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นพเิศษหรือ
ได้รับทุนดังกล่าวต่อเนื่อง โดยมีผลงานสําหรับการรับทุนครั้งก่อนๆครบตามเงื่อนไขแล้ว 

(๖) การมีปัจจัยสนบัสนุนที่จะช่วยให้ผลิตงานวจิัยระดับปริญญาเอกที่ได้มาตรฐานสากล 
(๖.๑) สกว. คาดว่าผู้สมัครได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆจากหน่วยงานสนับสนุนทนุวิจัยอื่นๆหรือ สกว. ในหวัข้อที่

สอดคล้องกับหวัข้อวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาที่จะเสนอมารับทุน และนักศึกษาสามารถใช้ครุภัณฑ์และวัสดุ
จากโครงการเหล่านี้ในการวิจัยด้วย ตัวอย่างของทุนเหล่านี้ คือ ทุนเมธีวจิยัอาวุโส ทุนวุฒิเมธีวิจัย ทุนเมธีวจิัย
และทุนวิจัยอื่นๆจากหนว่ยงานสนับสนุนการวจิัยอื่นๆหรือ สกว.  

(๖.๒) การไดร้ับความร่วมมือจากอาจารย์หรือนักวิจัยต่างประเทศ หรือได้รับการสนับสนุนจากองคก์รต่างประเทศ
ด้านทุนวิจยัในหัวข้อที่สอดคลอ้งกับหัวขอ้วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก ทั้งนีข้อให้ผู้สมัครแนบเอกสารยืนยนัการ
ได้รับความรว่มมือหรือการสนบัสนุนดังกล่าวพร้อมผลที่คาดว่าจะได้รับในเอกสารให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการพจิารณาด้วย 

(๖.๓) ประสบการณข์องผู้รับทุน เชน่ เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกที่ได้ผลสําเรจ็ดีมาแล้ว ตลอดจนการเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยหรือโครงการวิจัย ฯลฯ 

(๗) หลักเกณฑ์อื่นๆที่ใชใ้นการประกอบการพิจารณา 
(๗.๑) การปฏิบัติตามแผนและการใหค้วามร่วมมือกบั คปก. สําหรบัอาจารยท์ี่ปรกึษาที่เคยได้รับทนุ คปก. แล้ว โดย

พิจารณาผลการดําเนินการที่ผ่านมาของอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ประกอบการพจิารณาให้ทุนดว้ย เช่น การส่ง
รายงานความกา้วหน้าของนักศึกษาล่าช้า การ clear เงินทีน่ักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศล่าช้า การไม่ส่ง
นักศึกษาไปทําวจิัยต่างประเทศ ฯลฯ 

(๘) หลักเกณฑ์ที่ใชใ้นการพจิารณาที่ปรากฏในเอกสารอื่นๆ 
ข้อมลูที่สําคัญอืน่ๆที่ใช้ประกอบการพจิารณาจะหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆดงัต่อไปนี ้

(๘.๑) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจยัโครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) รุน่ ๑6 (สามารถ
ดูรายละเอียดได้จาก http://rgj.trf.or.th/download/ArrangeGrantAdvRGJ16.pdf) 

(๘.๒) คปก. จะให้ความสําคัญแก่สาขาขาดแคลนมากกว่าสาขาอื่น ๆ  
(๘.3) การให้ขอ้มูลเกีย่วกับอาจารยต์า่งประเทศที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนกัศึกษา 
 

********************************************************************************* 

หมายเหตุ 
* รายละเอียดรายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลท่ี สกว. ยอมรับ สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี ้

 สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalscience.asp 
 สาขาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalsocial.asp 

นอกจากนี้ สกว. เห็นควรสนบัสนุนการตพีิมพ์บทความในวารสารทีจ่ัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web of Knowledge และ 

จะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสํานักพิมพ์ต้องห้ามที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers (ในช่วงเวลาที่
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น) 
  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ท่ี  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ชั้น ๑๕ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขท่ี ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๘๒๗4 หรือ ๘๒๗5  โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๔๗๘ E-mail : trfrgj@trf.or.th 
download แบบฟอร์มได้ท่ี http://rgj.trf.or.th/skv1/rgj_download.asp 
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