หลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรทุนผูชวยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 19
คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครรับทุนในรุนที่ 19 ตามคุณสมบัติในขอ 1. และเกณฑในขอ 2 และ 3 ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผูชวยวิจัย” คปก.
1.1

นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะตองได (1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (2) เกียรตินิยมอันดับสองและอยูใน 25% แรกของ
ชั้น* (โดยมีหนังสือรับรองจากสํานักทะเบียน) หรือ (3) ผลการเรียนเทียบเทาหรืออยูในระดับเดียวกับขอ (1) หรือ (2)
*สําหรับผูที่ไดเกียรตินิยมอันดับสอง และไมอยูในกลุม 25% แรกของชั้น จะพิจารณาเปนรายๆ ไปจาก
(ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร (ข) รางวัล ผลงานอื่น และกิจกรรมที่ทํามาที่เกี่ยวของ และ (ค) ผลการศึกษารายวิชา
ในกรณีจําเปนอาจจะจัดใหมีการสัมภาษณดวย

1.2

นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะตองมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 3.00 และระดับปริญญาโท ไมนอยกวา 3.50
และมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารดังนี้
• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ คปก. ยอมรับ1
อนึ่ง สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารที่จัดอยูใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web
of Science (SCI) และจะไมยอมรับวารสารที่ตีพิมพในสํานักพิมพตองหามที่อยูใน Beall’s List of Predatory, OpenAccess Publishers (ในชวงเวลาที่ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสาร) หรือ
• วารสารวิชาการที่มีคุณภาพอยางนอยเทียบเทากับวารสารระดับชาติที่ผานการรับรองคุณภาพของศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation index Centre, TCI) กลุมที่ 1

1.3

นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
•

ผลการเรียนระดับปริญญาตรีอยูในระดับเดียวกับผูมีวุฒิปริญญาตรี (ใชหลักเกณฑในขอ 1.1)

•

กรณีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไมไดเกียรตินิยม จะตองมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 3.00
และมีผลงานตีพิมพตามที่ระบุในขอ 1.2

•

ผลการเรียนระดับปริญญาโท ไมนอยกวา 3.50

2. โครงการวิจัย/หัวขอวิทยานิพนธที่เสนอขอทุน คปก.

ตามที่ คปก. ไดรับอนุมัตโิ ดยหลักการและอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559
ใหดําเนินการในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579) ได โดยการใหทุนจะตองเปนสาขาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.
2558-2577) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศทั้ง 10
ประเภท และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนั้น
2.1 คปก. จะใหความสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยหรือหัวขอวิทยานิพนธที่เสนอขอทุนในสาขาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศทั้ง 10 ประเภท และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี สาขาขาดแคลนที่มีผรู ับทุนนอย2
สาขาที่มาจากผลการวิจัยเชิงยุทธศาสตรของ สกว.3 และสาขาทีอ่ าจกําหนดขึ้นในภายหลัง เปนลําดับตนๆ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของผูส มัคร ขอใหกรอกขอมูลใหครบถวนตามกําหนดไวในใบสมัคร
2.2

เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย จึงใหความสําคัญตอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
ที่จะทํา โดยตองมีเนื้อหาครบตามที่ คปก. กําหนด และในการพิจารณาจัดสรรทุน คปก. จะใหความสําคัญตอโอกาส
ประสบความสําเร็จ ประโยชนและความใหมของการวิจัย
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3. เกณฑอื่นๆ ที่ใชเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติทุน
3.1
3.2

มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลา ในขณะที่ไดรับทุน คปก. (3-5 ป) อายุไมเกิน 40 ป
นักศึกษาที่มีประสบการณวิจัยและผลงานวิจัยและพัฒนาดีเดน (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร หรือ
สิทธิบัตร ฯลฯ และการมีสวนรวมของนักศึกษา) อาจไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3.3 ในบางกรณี คปก. อาจมีการสัมภาษณนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาใหทุน และอาจจะใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน
ความเหมาะสมของนักศึกษา และเคาโครงวิทยานิพนธที่เสนอมา
3.4 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นที่มีวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับทุนนั้นๆ แลว เชน ทุน พสวท. และทุน
โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (สควค.) เปนตน จะไมไดรับการ
สนับสนุนใหรับทุน คปก.
3.5 นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษา โครงการหรือศูนยความเปนเลิศตางๆ ซึ่งสนับสนุน
ทุนการศึกษาอยูแลว จะพิจารณาใหทุน คปก. เสริมในสวนที่แหลงทุนอื่นใหต่ํากวาทุน คปก.
3.6 สําหรับนักศึกษาที่เขาเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปแลว คปก. จะใหความสําคัญในการพิจารณาเปนลําดับทายๆ
3.7 เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงคหลักที่จะผลิตดุษฏีบัณฑิตที่จะไปทําหนาที่เปนนักวิจัยระดับสูง คปก. จึงจะใหความสําคัญ
ระดับทายๆ กับผูขอรับทุนที่ทํางานไมเกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงและขอลาศึกษาตอ
3.8 การไดรับความรวมมือจากอาจารยหรือนักวิจัยตางประเทศ ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษารวมของนักศึกษา โดยตองมี
เอกสารยืนยันความรวมมือดังกลาวชัดเจน เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาดวย ทั้งนี้ คปก. ใหความสําคัญตอ
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
 อันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ
 การไดรับความรวมมืออยางจริงจังจากอาจารยหรือนักวิจัยในตางประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอดคลอง
กับหัวขอวิทยานิพนธปริญญาเอก
 รูปแบบความรวมมือกับอาจารยหรือนักวิจัยในตางประเทศ ตองเปนการรวมมือในการทําวิจัย แลกเปลี่ยนความรู
เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในการศึกษาวิจัยในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
 อาจารยหรือนักวิจัยในตางประเทศ มีเวลาในการดูแลนักศึกษาเพียงพอ และไมเปนอาจารยที่ปรึกษารวมของ
นักศึกษาจํานวนหลายคน
 การไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางประเทศดานทุนวิจัย การชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ
หมายเหตุ
1
วารสารวิชาการระดับนานาชาติประเภท Research Article หรือ Short Communication ที่มี Impact Factor และ
อยูในฐานขอมูลที่ คปก. ยอมรับ
2
สาขาขาดแคลน อาทิ สาขาฟสิกส วิศวกรรมศาสตร (ยกเวนวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี) สาขาวิทยาศาสตรการ
อาหาร เกษตรศาสตร คณิตศาสตรบางสาขา และเทคโนโลยีสาขาสําคัญแตมีผูไดทุน คปก. นอย รวมถึงสาขา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
ประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Research Issues, SRI) ของ สกว. 12 ประเด็น ไดแก













ประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ํา ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดลอม
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการแกปญหาความยากจน
การสรางสรรคการเรียนรูและปฏิรูปการศึกษา
ธรรมาภิบาลและการลดคอรัปชั่น
ผลประโยชนแหงชาติและความมั่นคงทางทะเล
คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และระเบียบวินัยของคนไทย
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
องคความรูใหมและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
พลังงานและพลังงานทางเลือก
การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง
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