หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20
คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครรับทุนในรุ่นที่ 20 ตามคุณสมบัติในข้อ 1. และเกณฑ์ในข้อ 2 และ 3 ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก.
1.1

นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้ (1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (2) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรกของ
ชั้น* (โดยมีหนังสือรับรองจากสานักทะเบียน) หรือ (3) ผลการเรียนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับข้อ (1) หรือ (2)
*สาหรับผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง และไม่อยู่ในกลุ่ม 25% แรกของชั้น จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปจาก
(ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (ข) รางวัล ผลงานอื่น และกิจกรรมที่ทามาที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ผลการศึกษารายวิชา
ในกรณีจาเป็นอาจจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ด้วย

1.2

นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50
และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังนี้
 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ คปก. ยอมรับ1
อนึ่ง สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web
of Science (SCI) และจะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสานักพิมพ์ต้องห้ามที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory, OpenAccess Publishers (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร) หรือ
 วารสารวิชาการในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) หรือ วารสารวิชาการที่มีคุณภาพอย่างน้อย
เทียบเท่ากับวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation index Centre, TCI) กลุ่มที่ 1

1.3

นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


ผลการเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับเดียวกับผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ใช้หลักเกณฑ์ในข้อ 1.1)



กรณีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ได้เกียรตินิยม จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00
และมีผลงานตีพิมพ์ตามที่ระบุในข้อ 1.2



ผลการเรียนระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50

2. โครงการวิจัย/หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอทุน คปก.
ตามที่ คปก. ได้รับอนุมัตโิ ดยหลักการและอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ให้ดาเนินการในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579) ได้ โดยการให้ทุนจะต้องเป็นสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2558-2577) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง 10
ประเภท และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนั้น
2.1 คปก. จะให้ความสาคัญในการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอทุนในสาขาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง 10 ประเภท และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สาขาขาดแคลนที่มผี รู้ ับทุนน้อย2
และสาขาที่อาจกาหนดขึ้นในภายหลัง เป็นลาดับต้นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูส้ มัคร ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตาม
กาหนดไว้ในใบสมัคร
2.2

เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย จึงให้ความสาคัญต่อหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ที่จะทา โดยต้องมีเนื้อหาครบตามที่ คปก. กาหนด และในการพิจารณาจัดสรรทุน คปก. จะให้ความสาคัญต่อโอกาส
ประสบความสาเร็จ ประโยชน์และความใหม่ของการวิจัย
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3. เกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติทุน
3.1
3.2

มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก. (3-5 ปี) อายุไม่เกิน 40 ปี
นักศึกษาที่มีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนาดีเด่น (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร่ หรือ
สิทธิบัตร ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.3 คปก. จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของนักศึกษา และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เสนอมา และ ในบางกรณีอาจ
มีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุน
3.4 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับทุนนั้นๆ แล้ว เช่น ทุน พสวท. และทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สควค.) เป็นต้น จะไม่ได้รับการ
สนับสนุนให้รับทุน คปก.
3.5 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษา โครงการหรือศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ซึ่งสนับสนุน
ทุนการศึกษาอยู่แล้ว จะพิจารณาให้ทุน คปก. เสริมในส่วนที่แหล่งทุนอื่นให้ต่ากว่าทุน คปก.
3.6 สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปีแล้ว คปก. จะให้ความสาคัญในการพิจารณาเป็นลาดับท้ายๆ
3.7 เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตดุษฏีบัณฑิตที่จะไปทาหน้าที่เป็นนักวิจัยระดับสูง คปก. จึงจะให้ความสาคัญ
ระดับท้ายๆ กับผู้ขอรับทุนที่ทางานไม่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงและขอลาศึกษาต่อ
3.8 การได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หรือนักวิจัยต่างประเทศ ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษา โดยต้องมี
เอกสารยืนยันความร่วมมือดังกล่าวชัดเจน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คปก. ให้ความสาคัญต่อ
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 อันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ
 การได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากอาจารย์หรือนักวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอดคล้อง
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
 รูปแบบความร่วมมือกับอาจารย์หรือนักวิจัยในต่างประเทศ ต้องเป็นการร่วมมือในการทาวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 อาจารย์ หรือนักวิจัยในต่างประเทศ มีเวลาในการดูแลนักศึกษาเพียงพอ และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของ
นักศึกษาจานวนหลายคน
 การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศด้านทุนวิจัย การช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
หมายเหตุ
1
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประเภท Research Article หรือ Short Communication ที่มี Impact Factor และ
อยู่ในฐานข้อมูลที่ คปก. ยอมรับ
2
สาขาขาดแคลน อาทิ สาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี) สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์บางสาขา และเทคโนโลยีสาขาสาคัญแต่มีผู้ได้ทุน คปก. น้อย รวมถึงสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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