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หลักเกณฑในการพิจารณา “อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ” เพื่อขอรับทุน คปก. รุนที่ 21
คปก. เปดรับสมัครอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรุนที่ 21 (นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปการศึกษา 2561) โดยสมัครผานเว็บไซต
http://rgjadvisor.trf.or.th (อาจารยที่เคยไดรับทุน คปก. และ อาจารยที่ไมเคยไดรับทุน คปก. จําเปนตองสมัคร หากจะรับนักศึกษารุนที่ 21)

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครขอรับทุน
1.1
1.2
1.3

มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะสงนักศึกษามาขอรับทุน
พํานักอยูในประเทศไทย และมีเวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางพอเพียง
มีประสบการณในการวิจัย และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธมากพอที่จะสามารถใหคําปรึกษาแนะนําใน
การทําวิจัยแกนักศึกษาปริญญาเอกไดเปนอยางดี

2. ผลงานวิจัยของผูสมัครของหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
2.1 กลุมอาจารยที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบบนักวิชาการ
 มีการทําวิจัยในชวง 3 ป (2015 – 2018) ที่ผานมาอยางตอเนื่อง โดยผลงานวิจัยมีการตีพิมพในวารสารนานาชาติใน
ฐานขอมูล Web of Science (SCI)*
(ในการพิจารณาผลงานตีพิมพของผูสมัครขอทุน คปก. จะใหความสําคัญตอประเด็นตางๆ ดังนี้
o จํานวนและคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพ (คา Journal Impact Factor และ การตีพิมพในวารสารที่จัดอยูใน
Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of Science)
o บทบาทและการมีสวนรวมในการวิจัยและเขียนบทความวิจัย เชน การเปน corresponding author)
2.2 กลุมอาจารยที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ทํางานวิจัยรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 ประเภท เนนการนํา
งานไปใชประโยชน
 มีคุณสมบัตติ ามเกณฑอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ สกอ.**
 มีหัวขอวิจัย พรอมแนวคิด (concept) ของงานวิจัย ที่รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 10 ประเภท และ
สอดคลองยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
 มีประสบการณในการทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน หรือ มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ

3. ผลงานวิจัยของผูสมัครของหลักสูตรดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
 มีผลงานวิจัยเผยแพรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้
o ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ ในฐานขอมูลที่ สกว.ยอมรับ *
o ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ *
o ผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมนานาชาติและระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และมีการตีพิมพรายงานผลงานวิจัย
(proceedings) โดย สกว. จะพิจารณาเปนกรณีๆไป
o ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปของหนังสือหรือตําราที่ผานกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพโดยสํานักพิมพ
หรือหนวยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. จะพิจารณาเปนกรณีๆไป
o ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆที่ สกว. ยอมรับ โดยจะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป (ตัวอยาง : งานสรางสรรคทาง
วรรณกรรม สถาปตยกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง ฯลฯ)
(ในการพิจารณาผลงานตีพิมพของผูสมัครขอทุน คปก. จะใหความสําคัญตอจํานวนและคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพ
และบทบาทและการมีสวนรวมของผูขอในการวิจัยและเขียนบทความวิจัย เชน การเปน corresponding author)
 มีหัวขอวิจัย พรอมแนวคิด (concept) ของงานวิจัย ที่เนนการแกปญหาสําคัญ หรือการพัฒนาศักยภาพประเด็นสําคัญ
ของประเทศ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนยุทธศาสตร สกว. พ.ศ. 2560 - 2564 อุตสาหกรรม
เปาหมาย 10 ประเภท โดยมีผลงานหรือประสบการณรวมมือกับภาคชุมชนหรือผูใชงาน จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ

4. คุณสมบัติเฉพาะตามที่ สกว. กําหนด
4.1
4.2

4.3

อาจารยที่ปรึกษาตองมีอายุไมเกิน 62 ป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ยกเวน นักวิทยาศาสตรดีเดน หรือกําลังรับทุนเมธีวิจัยอาวุโส
และ ศาสตราจารยวิจัยดีเดน สกว. หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาสาขาขาดแคลน หรือมีโครงการวิจัยที่มีความจําเปนตองทํา
อยางเรงดวนและมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะพิจารณาเปนกรณีไป
อาจารยที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต 57 ป ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารยที่ปรึกษาชาวตางประเทศ หรืออาจารยที่ปรึกษา
ที่ไมใชอาจารยประจําในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. ตองมีหนังสือรับรองจากคณบดีวาจะสามารถอยู
ทํางานกับมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันไดนานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหากไดรับการ
ตออายุราชการ ก็ขอใหสงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
อาจารยที่ปรึกษาที่เคยไดทุน คปก. และ/หรือไดทุนวิจัยอื่นๆ ของ สกว. แลว จะตองมีผลการดําเนินการดี และไมมีทุน คปก.
สําหรับนักศึกษาที่ไดสําเร็จปริญญาเอกไปแลวนานกวา 2 ปคางปดโครงการ ตลอดจนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุน
สําหรับทุนของ สกว. ที่ไดรับไปครบถวนแลว จึงจะไดรับการพิจารณาใหไดรับทุน กรณีนี้ใหหมายรวมถึงนักศึกษาที่สมัคร
ขอรับทุน คปก. ดวย

หมายเหตุ
* รายละเอียดรายชื่อวารสารวิชาการและฐานขอมูลที่ คปก. ยอมรับ สําหรับการพิจารณาอาจารยที่ปรึกษาที่สมัครทุน คปก. รุนที่ 21 มีดังนี้
 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ วารสารที่อยูในฐานขอมูล Web of Science (SCI) และมีคา Journal Impact Factor
เทานั้น และ คปก. ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลงานตีพิมพ ไดแก คา Journal Impact Factor และ การจัดอยูใน Quartile 1
และ Quartile 2 ของ Web of Science
 สาขาสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ http://rgj.trf.or.th/main/accepted-journals-social-sciencehumanities-th/
** ผลงานตามเกณฑอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ สกอ. คือ มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจ ารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ. 2560 อยางนอย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอไดที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาทีย่ ังไมเคยไดรับทุน คปก. โทรศัพท 0-2278-8274, 8275 E-mail:namfon@trf.or.th, thanawan@trf.or.th
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาที่เคยไดรับทุน คปก. แลว โทรศัพท 0-2278-8270, 8278 E-mail:maliwan@trf.or.th, anussara@trf.or.th

