หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19
1.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครขอรับทุน
1.1
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะส่งนักศึกษามาขอรับทุน
1.2
พานักอยู่ในประเทศไทย และมีเวลาให้คาปรึกษานักศึกษาอย่างพอเพียง
1.3
มี ป ระสบการณ์ ในการวิ จั ย สู ง และมี ความเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ จ ะคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ม ากพอที่ จ ะสามารถให้
คาปรึกษาแนะนาในการทาวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอกได้เป็นอย่างดี

2.

ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1
ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI)* เท่านั้น
และจะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสานักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers
(ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น)
 สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ต้องเป็นผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2011-2016) โดย
ไม่รวมผลงานวิจัยที่ทาระหว่างการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว ต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นหลังจากการสมัครขอรับทุน
คปก. ครั้งหลังสุด และเป็นผลงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2011-2016)
2.2
ในการพิจารณา คปก. จะให้ความสาคัญต่อประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
 จานวนและคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพ์ ได้แก่ ค่า journal impact factor และ การตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่
ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ ISI Web of Science
 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ขอในการวิจัยและเขียนบทความวิจัย เช่น การเป็น corresponding author
และ ความสามารถของผู้สมัครที่จะเป็นนักวิจัยอิสระ (independent researcher)

3.

ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่ทาวิจัยอย่างสม่าเสมอ และต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
หลายรูปแบบดังต่อไปนี้
3.1
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ*
3.2
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ*
3.2
ผลงานวิ จัยที่ เสนอในที่ประชุม นานาชาติและระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และมีการตีพิ มพ์รายงานผลงานวิจั ย
(proceedings) โดย สกว. จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
3.4
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือ หรือตาราที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ หรือ
หน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
3.5
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆที่ สกว. ยอมรับ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป (ตัวอย่าง : งานสร้างสรรค์ทาง
วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี ศิลปการแสดง ฯลฯ)
ทั้งนี้ สกว. จะใช้หลักเกณฑ์ข้อ 2.2 ประกอบในการพิจารณาด้วย

4.

คุณสมบัติเฉพาะตามที่ สกว. กาหนด
4.1
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ยกเว้น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น หรือกาลังรับทุนเมธี
วิจัยอาวุโส และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาขาดแคลน หรือในกรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษามีโครงการวิจัยที่มีความจาเป็นต้องทาอย่างเร่งด่วนและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป
4.2

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. ต้องมีหนังสือรับรองจาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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คณบดีว่าจะสามารถอยู่ทางานกับมหาวิทยาลัย /หรือสถาบัน ได้นานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสาเร็จ การศึกษา
ระดับปริญญาเอก และหากได้รับการต่ออายุราชการ ก็ขอให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
4.3

อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ ยั ง อยู่ ระหว่ า งการรั บ ทุ น วิ จั ย หลั ง ปริญ ญาเอกของ สกว. ได้ แก่ ทุ น วิ จั ย คปก. ต่ อยอด
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานของอาจารย์รุ่นใหม่ จะยังไม่ได้รับการพิจารณา
เว้นแต่เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นพิเศษหรือได้รับทุนดังกล่าวต่อเนื่อง โดยมีผลงานสาหรับการรับทุนครั้งก่อนๆ
ครบตามเงื่อนไขและปิดโครงการครั้งก่อนเรียบร้อยแล้ว

4.4

อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. และ/หรือได้ทุนวิจัยอื่นๆ ของ สกว. แล้ว จะต้องมีผลการดาเนินการดี และไม่มี
ทุน คปก. สาหรับนักศึกษาที่ได้สาเร็จปริญญาเอกไปแล้วนานกว่า 2 ปีค้างปิดโครงการ ตลอดจนได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการรับทุนสาหรับทุนของ สกว. ที่ได้รับไปครบถ้วนแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณาให้ได้ รับทุน กรณีนี้ให้
หมายรวมถึงนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน คปก. ด้วย

4.5

อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆ ในหัวข้อที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เสนอมา
รับทุน และนักศึกษาสามารถใช้ครุภัณฑ์และวัสดุจากโครงการเหล่านี้ในการวิจัยด้วย ตัวอย่างของทุนเหล่านี้ คือ ทุน
เมธีวิจัยอาวุโส ทุนวุฒิเมธีวิจัย ทุนเมธีวิจัย หรือทุนวิจัยอื่นๆ จากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ หรือ สกว.

4.6

ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น เป็น ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ระดั บปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ได้ผลสาเร็จดีมาแล้ว ตลอดจนการเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยหรือโครงการวิจัย ฯลฯ

4.7

การได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หรือนักวิจัยต่างประเทศ ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษา โดยต้องมี
เอกสารยืนยันความร่วมมือดังกล่าวชัดเจน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คปก. ให้ความสาคัญ ต่อ
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากอาจารย์หรือนักวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอดคล้อง
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
 รูปแบบความร่วมมือกับอาจารย์หรือนักวิจัยในต่างประเทศ ต้องเป็นการร่วมมือในการทาวิจัย แลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 อาจารย์หรือนักวิจัยในต่างประเทศ มีเวลาในการดูแลนักศึกษาเพียงพอ และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของ
นักศึกษาจานวนหลายคน
 การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศด้านทุนวิจัย การช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ

หมายเหตุ
* รายละเอียดรายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลที่ คปก. ยอมรับ สาหรับการสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 19 มีดังนี้
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) และมีค่า
Journal Impact Factor เท่านั้น
นอกจากนี้ สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ
ISI Web of Science และ จะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสานักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s List of
Predatory, Open-Access Publishers (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น)
 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalsocial.asp
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