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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๗ 

คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศกึษาที่สมัครรับทนุในรุ่นที่ ๑๗  ตามคุณสมบตัิในข้อ ๑. และเกณฑ์ในข้อ ๒. ดังนี ้ 

๑. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก. 
๑.๑ นักศกึษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้ (๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (๒) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน ๒๕% แรกของ

ช้ัน* (โดยมหีนังสือรับรองจากส านกัทะเบียน) หรือ (๓) ผลการเรียนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับขอ้ (๑) หรือ (๒) 

*ส าหรับผู้ที่ไดเ้กียรตินิยมอันดับสอง และไม่อยู่ในกลุม่ ๒๕% แรกของช้ัน จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปจาก  
(ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร ่(ข) รางวัล ผลงานอ่ืน และกิจกรรมที่ท ามาที่เกี่ยวข้อง  และ (ค) ผลการศึกษารายวิชา 
ในกรณีจ าเป็นอาจจะจดัให้มีการสมัภาษณด์้วย 

๑.๒ นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไมน่้อยกว่า ๓.๐๐ และระดับปรญิญาโท ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐  และมีผลงานวิจัยตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารดังนี ้

 วารสารวิชาการระดับชาติทีผ่่านการรับรองคณุภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation index Centre, TCI)  หรือ 

 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ 

 อน่ึง สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จดัอยูใ่น Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web 
of Knowledge และจะไมย่อมรบัวารสารที่ตีพิมพ์ในส านักพิมพ์ต้องห้ามที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-
Access Publishers  (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร)  

๑.๓ นักศึกษาปริญญาโทท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศกึษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องมีคุณสมบตัิดงันี้ 

 ผลการเรยีนระดับปรญิญาตรีอยู่ในระดับเดียวกับผู้มีวุฒิปรญิญาตรี  (ใช้หลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑) 

 กรณผีลการเรยีนระดับปรญิญาตรไีม่ได้เกียรตินิยม จะต้องมผีลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
และมผีลงานตีพิมพ์ตามทีร่ะบุในข้อ ๑.๒ 

 ผลการเรยีนระดับปรญิญาโท ไม่นอ้ยกว่า ๓.๕๐ 

๒. เกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติทุน 
๒.๑ มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยไดเ้ต็มเวลา ในขณะที่ไดร้ับทุน คปก. (๓-๕ ปี) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 

๒.๒ นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจยัและพัฒนาดีเด่น (พิจารณาจากคณุภาพผลงานวิจัยท่ีเผยแพร ่ สิทธิบัตร 
ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๒.๓ กรณผีู้สมคัรรบัทุนอยู่ในกลุ่มสาขาขาดแคลน*  คปก. จะให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

๒.๔ เนื่องจากโครงการ คปก. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย ดังนั้น คปก. จะให้ความส าคัญต่อหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีจะท า โดยต้องมีเนื้อหาครบตามที ่คปก. ก าหนด และในการพิจารณา คปก. จะให้ความส าคัญตอ่
โอกาสประสบความส าเร็จ ประโยชน์และความใหม่ของการวิจยั 

๒.๕ ในบางกรณ ี คปก. อาจมีการสมัภาษณ์นักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุน และอาจจะใหผู้้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ความเหมาะสมของนักศึกษา และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอมา 

๒.๖ นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับทุนนั้นๆ แล้ว เช่น ทุน พสวท. และทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ (สควค.) เป็นตน้  จะไมไ่ด้รับการ
สนับสนุนใหร้ับทุน คปก. 

๒.๗ นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษา โครงการ หรือศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ซึ่งสนับสนุน
ทุนการศึกษาอยู่แล้ว   คปก. จะพิจารณาให้ทุน คปก. เสรมิในส่วนท่ีแหล่งทุนอื่นให้ต่ ากว่าทุน คปก. 



Page ๒ of ๒ 
 

 

๒.๘ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเคยได้ทุน คปก. และ/หรือได้ทุนวิจัยอื่นๆ ของ สกว. แล้ว  จะต้องมผีลการด าเนินการดี และไม่มีทุน 
คปก. ส าหรับนักศึกษาทีไ่ดส้ าเรจ็ปริญญาเอกไปแล้วนานกว่า ๒ ปคี้างปิดโครงการ ตลอดจนได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขในการ
รับทุนส าหรับทุนของ สกว. ที่ได้รบัไปครบถ้วนแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาใหไ้ดร้ับทุน กรณีนี้ให้หมายรวมถึงนักศึกษา
ที่สมัครขอรบัทุน คปก. ด้วย 

๒.๙ ในการพิจารณาให้ทุนนักศึกษา คปก. จะให้ความส าคญัต่อความชัดเจนของความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชาว
ไทยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ 

๒.๑๐ ส าหรับนักศึกษาทีเ่ข้าเรยีนปรญิญาเอกเกิน ๒ ปีแล้ว   คปก. จะให้ความส าคญัในการพิจารณาเป็นล าดับท้ายๆ 

๒.๑๑ เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงค์หลกัท่ีจะผลติดุษฏบีัณฑติที่จะไปท าหน้าท่ีเป็นนักวิจัยระดับสูง คปก. จึงจะให้ความส าคัญ
ระดับท้ายๆ กับผู้ขอรับทุนที่ท างานไม่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงและขอลาศึกษาต่อ 

๒.๑๒ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเกษยีณอายรุาชการ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเป็นชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรกึษาที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ าในสถาบันท่ีนักศึกษาไดร้ับทุนคปก. จะต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นว่า  จะสามารถ
อยู่ท างานกับมหาวิทยาลัย/สถาบนันานพอที่จะรับผดิชอบดูแลนักศกึษาจนส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

*หมายเหตุ สาขาขาดแคลนได้แก ่ สาขาคณติศาสตร ์ ฟิสิกส ์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นวิศวกรรมโยธา 
และวิศวกรรมเคม)ี เทคโนโลยสีาขาส าคัญแต่มผีู้ได้ทุน คปก. น้อย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และกลุม่สาขาเกษตรศาสตร์
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสัตว์เศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงสาขาสตัวแพทยศาสตร์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนและพืชไร่
เฉพาะด้าน conventional breeding และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ และสาขา
ด้านพลังงาน (รวมสาขาสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงกับการใช้และการแปรรูปพลังงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อได้ท่ี  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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ชั้น ๑๕ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขท่ี ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๘๒๗๐ พรือ ๘๒๗๘ หรือ ๘๒๖๗  โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๔๗๘ E-mail : trfrgj@trf.or.th 


