รายละเอียดขอกําหนด และสิทธิประโยชน การขอรับทุน คปก. แบบกลุม
โจทยวิจัยแบบกลุม
1. รองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และสนับสนุน
นโยบายภาครัฐที่สําคัญ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร สกว. พ.ศ. 2560 - 2564
2. เนนการสรางผลงานวิจัยที่มีความลึกซึ้งทางวิชาการ และมีการทําวิจัยในหลากหลายมิติของโจทยวิจัย อัน
นําไปสูการใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
3. สนับสนุนงานวิจัยที่สรางขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน
ผลลัพธที่คาด (Expected output) ของงานวิจัยแบบกลุม
1. มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนได เชน มีการถายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย หรือมีการสรางธุรกิจใหมจาก
งานวิจัยเชิงลึก หรือ มีการนําไปใชหรือเผยแพรในชุมชน ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ป หลังจากการสิ้นสุด
โครงการ (นักศึกษาในกลุมสําเร็จการศึกษา)
2. นักศึกษาเกิดความรวมมือในการวิจัยในหลากหลายสาขา และสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
โดยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง
กลุมวิจัย
1. อาจารยที่ปรึกษาที่เปนหัวหนากลุมวิจัย (1 ทาน)
2. อาจารยที่ปรึกษารวมกลุม จํานวน 1 - 3 ทาน (รวมหัวหนากลุมแลวไมเกิน 4 ทาน)
• อาจารยที่ปรึกษาในกลุมวิจัย ควรมาจากหลากหลายสาขา หรือ สาขาเดียวกันแตเชี่ยวชาญคนละดาน
และไมจําเปนตองอยูในสถาบันเดียวกัน หากมีอาจารยในหลายสาขาครบตามหวงโซในการผลักดันงาน
ไปใชประโยชน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3. นักศึกษา จํานวน ไมเกิน 4 คนตอป ที่ทําวิจัยในหัวขอวิทยานิพนธภายใตโจทยวิจัยใหญ
สิทธิประโยชนและความรับผิดชอบเมื่อไดรับการอนุมัติทุนแบบกลุมจาก คปก.
• กลุมไดรับสิทธิในทุน คปก. สําหรับนักศึกษาปละ 4 ทุน ตอหนึ่งโจทยวิจัยใหญ สามารถเพิ่มโจทยวิจัย
ไดในปถัดไป ปละ 1 โจทย เพื่อรับนักศึกษาเพิ่ม โดยมีจํานวนโจทยใหญรวมไมเกิน 3 โจทยตอกลุม
• กลุมสามารถคัดเลือกนั กศึกษาได เอง และสามารถเสนอชื่อนักศึกษาไดตลอดทั้งป (คปก. จะบรรจุ
นักศึกษาลงในรอบการใหทุนที่ใกลที่สุดของ คปก.) โดยการเสนอชื่อนักศึกษาตองเปนความเห็นพองของ
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยหัวหนากลุม โดย คปก. ใหความไววางใจหัวหนากลุมในการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพที่จะสามารถเรียนจบปริญญาเอกไดในสาขานั้นๆ
• อาจารยหัวหนากลุม และอาจารยในกลุม สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักสําหรับนักศึกษา คปก. ได
ไมเกินทานละ 2 คน ตอป (นักศึกษาไมเกิน 4 คนตอกลุมวิจัย ตอป)
• กลุมวิจัยสามารถให คปก. ชวยประชาสัมพันธ งานวิจัยของกลุม และหัวขอวิทยานิพนธ เพื่อการรับ
นักศึกษา
• กลุ ม วิ จั ย มี ห น า ที่ ช ว ยให นั ก ศึ ก ษาในกลุ ม ทํ า งานวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น และผลั กดั น งานไปสู ก ารใช
ประโยชน

คุณสมบัติของหัวหนากลุม และอาจารยที่ปรึกษาในกลุม
1. สาขาวิทยาศาสตร หรือ เทคโนโลยี
• มีผลงานวิชาการเผยแพรในวารสารนานาชาติ (เพื่อแสดงศักยภาพในการสามารถผลักดันใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามระเบียบการตีพิมพผลงานของของมหาวิทยาลัย)
สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
• มีผลงานวิชาการเผยแพรในรูปแบบของการตีพิมพในวารสารวิชาการ หนังสือ ตํารา ฯลฯ
2. มีคุณสมบัติตามเกณฑอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ สกอ.
3. มีประสบการณการนํางานวิจัยไปสูการใชประโยชน หรือมีประสบการณการทํางานกับภาคการใชงาน หรือมี
ความมุงมั่นสรางผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน
4. อาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน สามารถเขารวมกลุมไดเพียง 1 กลุมเทานั้น และมีนักศึกษา คปก. รวมทั้งหมดไม
เกิน 5 ทุน ในขณะใดขณะหนึ่ง (โดยนับรวมกับนักศึกษา คปก. แบบทุนปกติดวย)
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. หัวหนากลุมวิจัยเปนผูคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับดีพอที่จะศึกษาปริญญาเอกไดสําเร็จใน
สาขาที่สมัครได
2. มีศักยภาพในการทําวิจัยในหัวขอตามที่กลุมเสนอ
การสมัคร และการพิจารณา
• อาจารยหัวหนากลุมเสนอ รายละเอียดงานวิจัย ดังนี้
1) โจทยวิจัยใหญ 1 โจทย และ แนวคิดงานวิจัย (ไมเกินหนึ่งหนา A4)
2) รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาในกลุม พรอมทั้งระบุหัวขอวิทยานิพนธภายใตหัวขอใหญนั้น ซึ่งเปน
หัวขอวิทยานิพนธปริญญาเอกของนักศึกษา ไมเกิน 4 เรื่อง (สําหรับนักศึกษา 4 คน)
3) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
• สามารถเสนอโครงการวิจัยแบบกลุม เขามายัง คปก. เพื่อรับการพิจารณาไดตลอดทั้งป
• คปก. พิจารณาการใหทุนแบบกลุม ตามเนื้อหาการทําวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัยที่มีนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องตางกัน ที่มาทํางานเชื่อมโยงกันเพื่อผลักดันงานวิจัยไปสูการใชประโยชน
• อาจารยหัวหนากลุมที่ไดรับทุน คปก. แบบกลุมแลว และประสงคจะขอรับทุน คปก. แบบกลุม ในปตอๆ
ไป คปก. จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผา นมา โดยจะตองมีผลการดําเนินงานทุน คปก. แบบกลุม
ที่ไดผลดี
งบประมาณทุน
เทากับงบประมาณของทุน คปก. ปกติ
สิทธิประโยชนของนักศึกษา
1. การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ คปก. จัด อาทิ การเขารับการอบรมดานนวัตกรรม
2. หากงานวิจัยนั้นมีแนวทางในการนําไปใชป ระโยชน นักศึกษาในกลุมวิจัยสามารถขออนุมัติ คปก. เพื่อนํ า
งบประมาณในหมวดคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ มาเสริมคาใชจายในการผลักดันงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชนได

