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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที ่18 

คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศกึษาที่สมัครรับทนุในรุ่นที่ 18  ตามคุณสมบตัิในข้อ 1. และเกณฑ์ในข้อ 2. ดังนี้  

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก. 
1.1 นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้ (1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (2) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรกของ

ช้ัน* (โดยมหีนังสือรับรองจากส านกัทะเบียน) หรือ (3) ผลการเรยีนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับขอ้ (1) หรือ (2) 

*ส าหรับผู้ที่ไดเ้กียรตินิยมอันดับสอง และไม่อยู่ในกลุม่ 25% แรกของช้ัน จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปจาก  
(ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (ข) รางวัล ผลงานอ่ืน และกิจกรรมที่ท ามาที่เกี่ยวข้อง  และ (ค) ผลการศึกษารายวิชา 
ในกรณีจ าเป็นอาจจะจดัให้มีการสมัภาษณด์้วย 

1.2 นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไมน่้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50  
และมผีลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังนี ้

 วารสารวิชาการระดับชาติทีผ่่านการรับรองคณุภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation index Centre, TCI)  หรือ 

 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ คปก. ยอมรับ1 

 อน่ึง สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จดัอยูใ่น Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web 
of Science (SCI) และจะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในส านักพิมพ์ตอ้งห้ามที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-
Access Publishers  (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร)  

1.3 นักศึกษาปริญญาโทท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศกึษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องมีคุณสมบตัิดงันี้ 

 ผลการเรยีนระดับปรญิญาตรีอยู่ในระดับเดียวกับผู้มีวุฒิปรญิญาตรี  (ใช้หลักเกณฑ์ในข้อ 1.1) 

 กรณผีลการเรยีนระดับปรญิญาตรไีม่ได้เกียรตินิยม จะต้องมีผลการเรียนระดับปรญิญาตรไีม่น้อยกว่า 3.00 
และมผีลงานตีพิมพ์ตามทีร่ะบุในข้อ 1.2 

 ผลการเรยีนระดับปรญิญาโท ไม่นอ้ยกว่า 3.50 

2. เกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติทุน 
2.1 มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยไดเ้ต็มเวลา ในขณะที่ไดร้ับทุน คปก. (3-5 ปี) อายุไม่เกิน 40 ปี 

2.2 นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจยัและพัฒนาดีเด่น (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร่ หรือ
สิทธิบัตร ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) อาจไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2.3 กรณผีู้สมคัรรบัทุนอยู่ในกลุ่มสาขาขาดแคลน2  คปก. จะให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ 

2.4 เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงค์หลกัเพื่อผลิตนักวจิัยและผลงานวิจัย จึงให้ความส าคญัต่อหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ี
จะท า โดยต้องมีเนื้อหาครบตามที่ คปก. ก าหนด และในการพิจารณา คปก. จะให้ความส าคัญต่อโอกาสประสบ
ความส าเร็จ ประโยชน์และความใหม่ของการวิจัย 

2.5 ในบางกรณ ี คปก. อาจมีการสมัภาษณ์นักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุน และอาจจะใหผู้้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ความเหมาะสมของนักศึกษา และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอมา 

2.6 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับทุนนั้นๆ แล้ว เช่น ทุน พสวท. และทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ (สควค.) เป็นตน้  จะไมไ่ด้รับการ
สนับสนุนใหร้ับทุน คปก. 
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2.7 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษา โครงการหรือศูนย์ความเป็นเลศิต่างๆ ซึ่งสนับสนุน
ทุนการศึกษาอยู่แล้ว จะพิจารณาให้ทุน คปก. เสรมิในส่วนท่ีแหล่งทนุอ่ืนให้ต่ ากว่าทุน คปก. 

2.8 ส าหรับนักศึกษาทีเ่ข้าเรยีนปรญิญาเอกเกิน 2 ปีแล้ว   คปก. จะให้ความส าคญัในการพิจารณาเป็นล าดับท้ายๆ 

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

หมายเหตุ 
1  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่คปก. ยอมรับ คือ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) และ ต้องมี

ค่า impact factor ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ทุนรุ่นที่ 17 เป็นต้นไป 
2 สาขาขาดแคลนได้แก ่ สาขาคณิตศาสตร ์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์ (ยกเว้นวศิวกรรมโยธา และ

วิศวกรรมเคม)ี เทคโนโลยสีาขาส าคัญแต่มผีู้ได้ทุน คปก. น้อย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และกลุม่สาขา
เกษตรศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและสัตว์เศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงสาขาสัตวแพทยศาสตร ์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์
พืชสวนและพืชไรเ่ฉพาะดา้น conventional breeding และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์และสาขาด้านพลังงาน (รวมสาขาสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงกับการใช้และการแปรรูปพลังงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


