
 

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น ๑8 

 
1. คุณสมบัติทั่วไปของอาจารย์ที่ปรึกษาสมัครขอรับทุน 

1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะส่งนักศึกษามาขอรับทนุ 
1.2 พ านักอยู่ในประเทศไทย และมีเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างพอเพียง 
1.3 มีประสบการณ์ในการวิจัยสูง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาทีจ่ะคุมวิทยานิพนธ์มากพอที่จะสามารถให้

ค าปรึกษาแนะน าในการท าวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอกได้เป็นอย่างดี 

๒. ผลงานวิจัยของผูส้มัครของหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้สมัครควรเป็นผู้ทีท่ าวิจัยอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๕ ปีที่ผา่นมา และต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) * เท่านั้น และจะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ใน
ส านักพิมพท์ี่อยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รบัการตีพิมพ์ใน
วารสารนัน้) ในช่วง ๕ ปีทีผ่่านมา (๒๐10-๒๐15) โดยไม่รวมผลงานวิจัยที่ท าระหว่างการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  ในการพิจารณา คปก. จะให้ความส าคัญต่อประเด็นตา่งๆดังต่อไปนี ้
2.1 จ านวนและคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพ ์
2.2 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ขอในการวิจัยและเขียนบทความวิจัย (การได้เปน็ corresponding author มี

ความส าคัญต่อการพิจารณา) 
2.3 ความสามารถของผู้สมัครที่จะเป็นนักวิจยัอิสระ (independent researcher) 

๓. ผลงานวิจัยของผูส้มัครของหลักสูตรด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ผู้สมัครควรเป็นผู้ทีท่ าวิจัยอยา่งสม่ าเสมอ และต้องเป็นผลงานวจิัยที่มีคุณภาพดี เผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ

หลายรูปแบบดังต่อไปนี ้
๓.๑ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ* 
๓.๒ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ* 
๓.๓ ผลงานวิจัยที่เสนอในทีป่ระชุมนานาชาติและระดบัชาติที่ สกว. ยอมรับและมีการตีพิมพ์รายงานผลงานวิจยั 

(proceedings) โดย สกว. จะพจิารณาเปน็กรณีๆไป  
๓.๔ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือหรือต าราที่ผา่นกรรมการประเมินคุณภาพ และจดัพิมพ์โดยส านักพิมพ์ หรือ

หน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป 
๓.5 ผลงานวชิาการในลักษณะอื่นๆที่ สกว. ยอมรับ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป (ตัวอย่าง : งานสรา้งสรรค์ทาง

วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี ศิลปการแสดง ฯลฯ) 
ทั้งนี้ สกว. จะไมน่ับงานวิจัยที่ท าเป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปริญญาและประกาศนียบัตรใดๆ และ คปก. จะใช ้

๒.1, ๒.2 และ ๒.3 ประกอบในการพิจารณา 

4.        มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ สกว. ก าหนด 
๔.๑ โดยปกติแล้วผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๒ ปี (นบัถึงวันยืน่ใบสมัคร) ยกเว้นอาจารย์ทีป่รึกษาสาขาขาดแคลน หรือ

ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีโครงการวิจัยที่มีความจ าเปน็ต้องท าอย่างเร่งด่วนและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะพิจารณาเปน็กรณีไป 

๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต ่ ๕๗ ปี ขึ้นไป (นบัถึงวันยืน่ใบสมัคร) อาจารย์ทีป่รึกษาชาวต่างประเทศ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจ าในสถาบันที่จะเสนอชื่อนกัศึกษาเพื่อรับทุน คปก. จะตอ้งมีหนังสือรับรอง
จากคณบดีวา่จะสามารถอยู่ท างานกับมหาวทิยาลัยไดน้านพอทีจ่ะดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก 
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๕. เป็นผู้ที่มปีระวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี 
๕.๑ ถ้าเป็นผู้เคยไดทุ้น คปก. และ/หรือ ทุนวิจัยอื่นๆของ สกว. แล้ว จะต้องมีผลการด าเนนิการด ีและไม่มีทนุ คปก. 

ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วนานกว่า ๒ ป ีค้างปิดโครงการ ตลอดจนไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน
ส าหรับทุนของ สกว. ทีไ่ด้รับไปครบถ้วนแล้ว 

๕.๒ ผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรับทุนวจิัยหลังปริญญาเอกของ สกว. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือทุนพัฒนาศักยภาพใน
การท างานของอาจารย์รุ่นใหม่ จะยังไมไ่ด้รับการพิจารณา เวน้แต่เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเดน่เป็นพิเศษหรือได้รับทุน
ดังกล่าวต่อเนื่อง โดยมผีลงานส าหรับการรับทุนคร้ังก่อนๆครบตามเงื่อนไขแล้ว 

๖. การมีปัจจัยสนับสนนุที่จะช่วยให้ผลิตงานวิจัยระดบัปริญญาเอกที่ได้มาตรฐานสากล 
๖.๑ สกว. คาดวา่ผู้สมัครได้รับการสนับสนนุทุนวิจัยอื่นๆจากหน่วยงานสนบัสนุนทนุวิจัยอื่นๆหรือ สกว. ในหัวข้อที่

สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธข์องนักศึกษาที่จะเสนอมารับทนุ และนักศึกษาสามารถใช้ครุภัณฑ์และวัสดุจาก
โครงการเหล่านี้ในการวิจัยด้วย ตัวอย่างของทุนเหล่านี้ คือ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ทุนวุฒิเมธีวิจัย ทุนเมธีวิจัยและทุน
วิจัยอื่นๆจากหน่วยงานสนบัสนนุการวิจัยอื่นๆหรือ สกว.  

๖.๒ การได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หรือนักวิจัยต่างประเทศ หรือได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรต่างประเทศดา้น
ทุนวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธป์ริญญาเอก ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครแนบเอกสารยืนยนัการได้รบั
ความร่วมมือหรือการสนับสนนุดังกล่าวพร้อมผลที่คาดวา่จะไดร้ับในเอกสารให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาด้วย 

๖.๓ ประสบการณ์ของผู้รับทนุ เชน่ เป็นผู้มปีระสบการณ์เปน็ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่
ได้ผลส าเร็จดีมาแล้ว ตลอดจนการเป็นหัวหน้ากลุ่มวจิัยหรือโครงการวิจัย ฯลฯ 

๗. หลักเกณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา 
การปฏิบัติตามแผนและการให้ความร่วมมือกับ คปก. ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว โดย
พิจารณาผลการด าเนินการทีผ่่านมาของอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุนด้วย เช่น การสง่
รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาล่าช้า การสง่รายงานคา่ใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศล่าชา้ การไม่ส่ง
นักศึกษาไปท าวจิัยต่างประเทศ ฯลฯ 

๘. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาที่ปรากฏในเอกสารอ่ืนๆ 
ข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆที่ใช้ประกอบการพิจารณาจะหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี ้
8.1      หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวจิัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น ๑8 (สามารถ 

ดูรายละเอียดได้จาก http://rgj.trf.or.th) 
      8.2      คปก. จะให้ความส าคัญแก่สาขาขาดแคลนมากกว่าสาขาอื่น ๆ  
      8.3      การให้ข้อมูลเกีย่วกับอาจารย์ตา่งประเทศทีจ่ะเปน็อาจารย์ทีป่รึกษาร่วมของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ 
* รายละเอียดรายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลท่ี สกว. ยอมรับ ส าหรับการสมัครทุน คปก. รุ่นท่ี 18 มีดังน้ี 

 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) เท่าน้ัน 
 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ดูรายละเอียดได้ท่ี http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalsocial.asp 

นอกจากนี้ สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารท่ีจัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web of Knowledge 
และ จะไม่ยอมรับวารสารทีต่ีพิมพ์ในส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers (ในช่วงเวลาท่ี
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น) 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
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