หลักเกณฑในการพิจารณาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 20
1.

คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครขอรับทุน
1.1
มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะสงนักศึกษามาขอรับทุน
1.2
พํานักอยูในประเทศไทย และมีเวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางพอเพียง
1.3
มี ป ระสบการณ ในการวิ จั ย สู ง และมี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ จ ะคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ ม ากพอที่ จ ะสามารถให
คําปรึกษาแนะนําในการทําวิจัยแกนักศึกษาปริญญาเอกไดเปนอยางดี

2.

ผลงานวิจัยของผูสมัครของหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1
ผูสมัครตองมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติในฐานขอมูล Web of Science (SCI)TM * เทานั้น
 สําหรับอาจารยที่ปรึกษาที่ยังไมเคยไดรับทุน คปก. ตองเปนผลงานวิจัยในชวง 5 ปที่ผานมา (2012-2017) โดย
ไมรวมผลงานวิจัยที่ทําระหวางการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 สําหรับอาจารยที่ปรึกษาที่เคยไดรับทุน คปก. แลว ตองเปนผลงานวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นหลังจากการสมัครขอรับทุน
คปก. ครั้งหลังสุด และเปนผลงานในชวง 5 ปที่ผานมา (2012-2017)
2.2
ในการพิจารณา คปก. จะใหความสําคัญตอประเด็นตางๆดังตอไปนี้
 จํานวนและคุณภาพของผลงานที่ตีพิมพ ไดแก คา journal impact factor และ การตีพิมพในวารสารที่จัดอยู
ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of ScienceTM
 บทบาทและการมีสวนรวมของผูขอในการวิจัยและเขียนบทความวิจัย เชน การเปน corresponding author
และ ความสามารถของผูสมัครที่จะเปนนักวิจัยอิสระ (independent researcher)

3.

ผลงานวิจัยของผูสมัครของหลักสูตรดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ผูสมัครควรเปนผูที่ทําวิจัยอยางสม่ําเสมอ และตองเปนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เผยแพรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ
หลายรูปแบบดังตอไปนี้
3.1
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติ ในฐานขอมูลที่ สกว.ยอมรับ*
3.2
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ ในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ*
3.3
ผลงานวิ จัยที่ เสนอในที่ประชุม นานาชาติและระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ และมีการตีพิ มพร ายงานผลงานวิจั ย
(proceedings) โดย สกว. จะพิจารณาเปนกรณีๆไป
3.4
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปของหนังสือหรือตําราที่ผานกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพโดยสํานักพิมพ หรือ
หนวยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. จะพิจารณาเปนกรณีๆไป
3.5
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆที่ สกว. ยอมรับ โดยจะพิจารณาเปนกรณีๆไป (ตัวอยาง : งานสรางสรรคทาง
วรรณกรรม สถาปตยกรรม ดนตรี ศิลปการแสดง ฯลฯ)
ทั้งนี้ สกว. จะใชหลักเกณฑขอ 2.2 ประกอบในการพิจารณาดวย

4.

คุณสมบัติเฉพาะตามที่ สกว. กําหนด
4.1
อาจารยที่ปรึกษาตองมีอายุไมเกิน 62 ป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) ยกเวน นักวิทยาศาสตรดีเดน หรือกําลังรับทุนเมธี
วิจัยอาวุโส และ ศาสตราจารยวิจัยดีเดน สกว. หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาสาขาขาดแคลน หรือในกรณีที่อาจารยที่
ปรึกษามีโครงการวิจัยที่มีความจําเปนตองทําอยางเรงดวนและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งจะพิจารณาเปนกรณีไป
4.2

อาจารยที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต 57 ป ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารยที่ปรึกษาชาวตางประเทศ หรือ
อาจารยที่ปรึกษาที่ไมใชอาจารยประจําในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. ตองมีหนังสือรับรองจาก
คณบดีวาจะสามารถอยูทํางานกับมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันไดนานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และหากไดรับการตออายุราชการ ก็ขอใหสงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอไดที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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4.3

อาจารย ที่ ป รึ ก ษาที่ ยั ง อยู ระหว า งการรั บ ทุ น วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอกของ สกว. ได แ ก ทุ น วิ จั ย คปก. ต อยอด
ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม และทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของอาจารยรุนใหม จะยังไมไดรับการพิจารณา
เวนแตเปนผูมีผลงานวิจัยดีเดนเปนพิเศษหรือไดรับทุนดังกลาวตอเนื่อง โดยมีผลงานสําหรับการรับทุนครั้งกอนๆ
ครบตามเงื่อนไขและปดโครงการครั้งกอนเรียบรอยแลว

4.4

อาจารยที่ปรึกษาที่เคยไดทุน คปก. และ/หรือไดทุนวิจัยอื่นๆ ของ สกว. แลว จะตองมีผลการดําเนินการดี และไมมี
ทุน คปก. สําหรับนักศึกษาที่ไดสําเร็จปริญญาเอกไปแลวนานกวา 2 ปคางปดโครงการ ตลอดจนไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการรับทุนสําหรับทุนของ สกว. ที่ไดรับไปครบถวนแลว จึงจะไดรับการพิจารณาใหไดรับทุน กรณีนี้ให
หมายรวมถึงนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน คปก. ดวย

4.5

อาจารยที่ปรึกษาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆ ในหัวขอที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาที่เสนอมา
รับทุน และนักศึกษาสามารถใชครุภัณฑและวัสดุจากโครงการเหลานี้ในการวิจัยดวย ตัวอยางของทุนเหลานี้ คือ ทุน
เมธีวิจัยอาวุโส ทุนวุฒิเมธีวิจัย ทุนเมธีวิจัย หรือทุนวิจัยอื่นๆ จากหนวยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ หรือ สกว.

4.6

ประสบการณของอาจารยที่ปรึ กษา เชน เปน ผูมีประสบการณเปนที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธระดั บปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ไดผลสําเร็จดีมาแลว ตลอดจนการเปนหัวหนากลุมวิจัยหรือโครงการวิจัย ฯลฯ

4.7

การไดรับความรวมมือจากอาจารยหรือนักวิจัยตางประเทศ ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษารวมของนักศึกษา โดยตองมี
เอกสารยืนยันความรวมมือดังกลาวชัดเจน เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาดวย ทั้งนี้ คปก. ใหความสําคัญ ตอ
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
 อันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ
 ไดรับความรวมมืออยางจริงจังจากอาจารยหรือนักวิจัยในตางประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอดคลอง
กับหัวขอวิทยานิพนธปริญญาเอก
 รูปแบบความรวมมือกับอาจารยหรือนักวิจัยในตางประเทศ ตองเปนการรวมมือในการทําวิจัย แลกเปลี่ยน
ความรู เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในการศึกษาวิจัยในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
 อาจารยหรือนักวิจัยในตางประเทศ มีเวลาในการดูแลนักศึกษาเพียงพอ และไมเปนอาจารยที่ปรึกษารวมของ
นักศึกษาจํานวนหลายคน
 การไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางประเทศดานทุนวิจัย การชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ

หมายเหตุ
* รายละเอียดรายชื่อวารสารวิชาการและฐานขอมูลที่ คปก. ยอมรับ สําหรับการพิจารณาอาจารยที่ปรึกษาที่สมัครทุน คปก.
รุนที่ 20 มีดังนี้
 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ วารสารที่อยูในฐานขอมูล Web of Science (SCI)TM และมีคา
Journal Impact Factor เทานั้น และ คปก. ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลงานตีพิมพ ไดแก คา
Journal Impact Factor และ การจัดอยูใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of ScienceTM
 สาขาสัง คมศาสตรและมนุ ษยศาสตร ดูรายละเอีย ดได ที่ http://rgj.trf.or.th/main/accepted-journalssocial-science-humanities-th/

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอไดที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โทรศัพท 0-2278-8274 หรือ 8270
โทรสาร 0-2298-0478 E-mail : trfrgj@trf.or.th
2/2

