๑

ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (S4) การพัฒนากาลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน
(P21) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจานวนมากขึ้น
แผนงานย่อย F13 (S4P21) ผลิ ตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นา กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
รวมถึ งนั กวิ ท ยาศาสตร์ และนวั ตกร ที่ มีทั กษะสู ง ให้ มี จานวนมากขึ้ น และตรงตามความ
ต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยนวัตกรรม
๑. กลุ่มเรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
แผนงานย่อย N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
๑. กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
๒. กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
๓. กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
๔. กลุ่มเรื่อง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
๑. แผนงานย่อย F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจานวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยนวัตกรรม
๑.๑ กลุ่มเรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
๑. เป้าหมาย
๑) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ มู ล ค่า เศรษฐกิ จ ของเศรษฐกิ จ ฐานราก โดยใช้ ผ ลงานวิ จั ย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กร
ชุมชน รายเดิมและรายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ได้จริง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนในพื้นที่ และการสร้างเครือข่าย
๒) ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) ยกระดับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้
เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่มีการใช้ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างทั่วถึง

๒
๒. ผลผลิต
องค์ความรู้ กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการเกษตร
และอุตสาหกรรม สู่การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยนวัตกรรม
๓. กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๑) การศึ ก ษาจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบชี ว นิ เ วศของพื ช สั ต ว์ และมนุ ษ ย์ (microbiome) เพื่ อ การใช้
ประโยชน์ในการฟื้นฟู รั กษาสภาพดิน และน้า การควบคุมโรคและแมลงในพืชเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสั ตว์
เศรษฐกิจ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า นาไปสู่การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เชิงองค์รวมในระบบเกษตรปลอดภัย
๒) การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในการฟื้นฟู รักษาสภาพดินและน้าเพื่อการเกษตรและการใช้ประโยชน์
ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นการควบคุ ม โรคและแมลงในพื ช เศรษฐกิ จ ในรู ป แบบ Bio-fertilization, Bio-stimulation
และ Biocontrol ตลอดจนกระบวนการพัฒนาชีวภัณฑ์เหล่านี้เพื่อนาไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม
๓) การใช้ป ระโยชน์ จุลิ น ทรี ย์ ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งสั ตว์บกและสัตว์น้า ในกระบวนการ
เลี้ยงสัตว์เพื่อลดการใช้สารปฏิชีวนะ เช่น การใช้โพรไบโอติก การใช้จุลินทรีย์รักษาคุณภาพน้า เป็นต้น
๔) การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การผลิตสารชีวโมเลกุลที่เป็นประโยชน์
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๔. ประเด็นมุ่งเน้น
๑) การวิจัยเกี่ยวกับชีวนิเวศน์ของจุลินทรีย์ในดิน การปรับปรุงชีวนิเวศของดิน ผลของชีวนิเวศของ
จุลินทรีย์ในดินต่อการเจริญของพืช ชีวนิเวศน์ของจุลินทรีย์ในพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
๒) การวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารกระตุ้นชีวภาพ สารควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช
ชีวภาพโดยจุลินทรีย์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้
๓) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสาหรับเกษตรกรรายย่อย
๔) การวิจัยและพัฒนาการขยายขนาดการผลิตเพื่อสร้างต้นแบบสาหรับอุตสาหกรรม SME
๕) การวิจั ยและพัฒนาการใช้โพรไบโอติกในสั ตว์ พรีไบโอติกในสัตว์ จุลินทรีย์รักษาคุณภาพน้า
จุลินทรีย์กาจัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ ในการผลิตสัตว์
๖) การวิจัยและพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ทางการเกษตร กรดอินทรีย์ สารลดแรงตึงผิว สารอิมัลซิไฟเออร์
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
๑) มีถิ่นพานักถาวรในประเทศ และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
๒) มีป ระสบการณ์ และศัก ยภาพในการด าเนิ น การวิ จัย รวมถึ งการบริ ห ารการวิ จั ยและ/หรื อ
การบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอ
การวิจัยที่ขอรับทุน มีความพร้อม และประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ทันทีและตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถ
ดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
๔) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย สาหรับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ)
สามารถเสนอขอรับทุนในปี ๒๕๖๖ รวมจานวนโครงการระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แล้วไม่เกิน ๓ โครงการ/แผนงาน
๕) ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่ ง
รายงานการวิจัยกับ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒

๓
๖) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๗) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.
เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๑) มีประเด็น/กลุ่มเรื่อง ตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
๒) มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยว หรือแผนงานวิจัย
ในกรณีเป็นแผนงานวิจัย ต้องประกอบด้วย
๒.๑) มีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย ๒ โครงการ และไม่เกิน ๖ โครงการ ที่สามารถดาเนินการ
วิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๒.๒) ชื่อโครงการวิจั ยย่ อย โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
๒.๓) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดผลได้จริง
๓) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการ
ดาเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
๔) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และเหมาะสมกับการดาเนิน งานวิจัย
โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง/แนวทางและหลักเกณฑ์ฯ ที่ วช. กาหนด
๕) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิ มต้องแสดงขอบเขต
การด าเนิ น งานระหว่า งงานเดิ ม และงานใหม่ และต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมจากหน่ ว ยงานเจ้ า ของผลงานเดิ ม
ให้นั กวิจั ยนาทรั พย์สิ นทางปั ญญาจากการวิจัย มาดาเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัย
ดังกล่าวได้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจั ยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
๖) กรณี โ ครงการวิ จั ย ที่ เ ป็ น การด าเนิ น งานในลั ก ษณะการวิ จั ย ร่ ว ม ( Co-funding) ซึ่ ง ได้ รั บ
การสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
๗) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจั ย ที่เสนอมานั้น ผ่ านความเห็ นชอบจากผู้ อานวยการแผนงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้อานวยการ
แผนงาน ระดับ อธิ การบดี อธิบ ดีห รื อ เที ย บเท่ าของภาครัฐ หรื อกรรมการผู้ จั ดการใหญ่ ห รื อเทีย บเท่า ของ
ภาคเอกชนเรี ย บร้ อยแล้ ว หากมีการร้ องเรี ย นเกี่ ยวกั บข้อ เสนอการวิจั ยดังกล่ าว วช. ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการ
สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน (กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ ที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า ๑ ปี
ให้ถือเป็นปีแรก)

๔
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๑ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔, ๔๖๑
มือถือ ๐๖๑ ๔๒๓ ๕๒๖๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ agri.research@nrct.go.th
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสาน กลุ่มเรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
๑) นางสาววรรณธิรา รณะบุตร ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๒) นางสาวอัญชลี วิชุมา
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๕
๒. แผนงานย่อย N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้ าในสาย
อาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
๒.๑ กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
๑. เป้าหมาย
๑) เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักวิจัย รุ่น
ใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ
๒) เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการระหว่าง
นักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยวิจัยของประเทศ
๓) เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนและตรงตามความต้องการของประเทศ
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒. ผลผลิต
๑) นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
๒) Proceeding ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
๓) ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ตาม ๖ กลุ่ ม สาขาองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) ได้แก่
๑) กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)
๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)
๓) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences)
๔) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and health sciences)
๕) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (Social sciences)
๖) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities)
๔. ประเด็นมุ่งเน้น
๑) การแพทย์และสุขภาพ
• วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า
• ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Product หรือ ATMP)
๒) การเกษตรและอาหาร
• Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food อุตสาหกรรมอาหาร
• สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients)
• อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food)
• อาหารชนิดใหม่ (Novel Food)
• อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง
๓) การท่องเที่ยว การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๔) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
๕) นวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) การส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs)
๖) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า

๖
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
วช. จะสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ผู้เสนอขอรับทุนต้อง
เป็นผู้บริหารจัดการการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีหน้าที่ในการติดตามการดาเนินงานของผู้รับทุน และรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ วช.
คุณสมบัตินักศึกษา
๑) มีสัญชาติไทย
๒) เป็นผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
๓) กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่นมาก่อนต้องแจ้งให้
วช. ทราบและได้รับความเห็นชอบก่อนการทาสัญญารับทุน คาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
๑) พานักอยู่ในประเทศไทย มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่สังกัด สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดี ว่าจะสามารถทางาน
กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้จนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้รับทุน คปก. และโครงการพัฒนานักวิจัย งานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอกรวมกัน
ไม่เกิน ๕ ทุน และเมื่อรวมทุน พวอ. และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แล้วไม่เกิน ๑๐ ทุน
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้อานวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ติดค้างการส่งรายงาน
การวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒
เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนัวตกรรม
๑) โครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุน ต้องเป็น หัวข้อเดียวกับวิทยานิพนธ์ โดยโครงร่ า งวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เสนอขอรับทุนกาลังศึกษาก่อนวันปิดรับข้อเสนอการวิจัย
๒) ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของ วช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยไม่เป็นผู้ที่
จบการศึกษาก่อนการทาสัญญาฯ และหลั งทาสัญญาฯ ภายใน ๖ เดือน หากตรวจพบว่าผู้รับทุนจบการศึกษา
ก่อนการทาสัญญาฯ หรือหลังทาสัญญาฯ ไม่ครบ ๖ เดือน วช. ขอยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุน
วิจัยคืน
๓) ระยะเวลาของการดาเนินการวิจัย ไม่เกิน ๒๔ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ การขอขยาย
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยต้องยื่นคาร้องต่อ
วช. ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาอย่างน้อย ๓ เดือน
๔) ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถทาการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
ต้องยื่นคาร้องต่อ วช. และต้องคืนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด ภายใน ๓ เดือน หลังจากยื่นคาร้องต่อ วช.
๕) การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) (เว็บไซต์ www.nriis.go.th) ตรงตาม
กลุ่มสาขาที่ระบุในการยื่นข้อเสนอการวิจัย โดยมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลา
ที่กาหนด และได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุนที่กาลังศึกษาอยู่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยคาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

๗
๖) วช. จะแจ้งผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ เพื่อให้ สถาบัน อุดมศึกษาต้น สังกัดดาเนินการจัดทาชุดโครงการทากิจกรรมส่งเสริมและสนั บสนุน
การวิ จั ยแผนงานพั ฒนาบั ณฑิ ตศึ กษา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ในภาพรวม (โดยข้ อเสนอการวิ จั ยที่ ผ่ าน
การคัดเลือกเป็นโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาผู้รับทุน)
๗) การท าสั ญ ญาระหว่ า ง วช. กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ของ ของนั ก ศึ ก ษาผู้ รั บ ทุ น
โดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของของนักศึกษาผู้รับทุน เป็นผู้บริหารชุดโครงการตามแผนการดาเนินกิจกรรม
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ของนักศึกษาผู้รับทุน ต้องทาสัญญากับ ของนักศึกษาผู้รับทุน เป็นรายโครงการ
และมีหน้ าที่ในการกากับ ดูแล ควบคุมติดตามการดาเนินงานของของนักศึกษาผู้ รับทุน เพื่อรายงานต่อ วช.
ตามระยะเวลาที่กาหนด
๘) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บังคับบัญชา
สู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน ต้น สั ง กัด ของผู้ เ สนอขอรั บทุ น ระดั บอธิก ารบดี อธิ บดี ห รื อเทีย บเท่ าของภาครั ฐ หรื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัย
ดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
๙) ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
(๑) วิทยานิพนธ์ ซึ่งระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศว่า “ได้รับการสนับสนุนการวิจัยแผนงาน
พัฒนาบัณฑิตศึกษา จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖”
(๒) ผลงานที่ได้รั บการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือผลงาน
ที่นาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ ซึ่งต้องระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศในวารสารว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖”
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
(๓) น ารู ป ภาพหรื อ คลิ ป วี ดี โ อ พร้ อ มค าบรรยายเกี่ ย วกั บ ผลงานวิ จั ย ประมาณ ๕ บรรทั ด
ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
๑๐) การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) (เว็ บ ไซต์ http://nriis.nrct.go.th )
โดยเลือกกลุ่ มสาขาการวิจั ยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูล ให้ ครบถ้ว นตามหั วข้อที่กาหนด
และยืน ยัน การลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูร ณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่ งทุนได้รับ
ข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้
(๑) เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอรับทุนกาลังศึกษาอยู่
(๓) หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(๔) หนังสือรับรองศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นและดาเนินการวิจัย (ถ้ามี)
(๕) หนังสือแสดงการรับทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น (ถ้ามี)
๑๑) เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด
สถาบั นอุดมศึกษาต้น สังกัดของผู้ รับทุนที่กาลั งศึกษาอยู่ จะได้รับงบประมาณในการบริห าร ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนรายโครงการ โดยต้องให้ความร่วมมืออานวยความสะดวกแก่
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน และจะไม่หักเงินทุนรายโครงการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost)
ใด ๆ ทั้งสิ้น

๘
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาของการดาเนินการวิจัย ไม่เกิน ๒๔ เดือน
งบสนับสนุนโครงการวิจัย
(๑) ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ รวมถึงค่าลงทะเบียน
ร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัย ในวงเงินไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ รวมถึงค่าลงทะเบียน
ร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัย ในวงเงินไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัย ต้องเกี่ยวข้องกับการทาวิจัย อาทิ ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น โดยไม่สนับสนุนเงินเดือน
หรื อค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของนิ สิ ต/นั ก ศึก ษา และครุภั ณ ฑ์ห รือ วัส ดุบ างชนิด เช่ น เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และเครื่องบันทึกเทป เป็นต้น โดยงบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเหมาะสมกับการดาเนินงานวิจัย
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม (พอ.)
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๑๘ และ ๐๖ ๑๔๒๓ ๖๑๓๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ graduate66.nrct@nrct.go.th
ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
๑) น.ส.เกศรา เอกอุดมพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
๒) น.ส.วันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
๓) นายเบญจพล ประภัศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๙
๒.๒ กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
๑. เป้าหมาย
๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทางานวิจัย
ที่สร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต
๒) เพื่อพัฒ นานักวิจัยรุ่ นใหม่ให้มีศักยภาพในการทางานวิจัย ให้มีโอกาสทางานวิจัยร่วมกับนักวิจัย
อาวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว
๓) เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
๔) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
๒. ผลผลิต
๑) การพัฒนากาลังคน/บุคลากรด้านการวิจัย
๒) บทความทางวิชาการ (ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ)
๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ตาม ๖ กลุ่ ม สาขาองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) ได้แก่
๑) กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)
๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)
๓) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences)
๔) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and health sciences)
๕) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (Social sciences)
๖) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities)
๔. ประเด็นมุ่งเน้น
๑) การแพทย์และสุขภาพ
• วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า
• ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Product หรือ ATMP)
๒) การเกษตรและอาหาร
• Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food อุตสาหกรรมอาหาร
• สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients)
• อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food)
• อาหารชนิดใหม่ (Novel Food)
• อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง
๓) การท่องเที่ยว การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๔) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
๕) นวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) การส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs)
๖) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า

๑๐
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
๑) เป็น ผู้ที่ทางาน (ทั้งแบบชั่ว คราวหรือถาวร) ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภายในประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่สมัคร โดยเป็นนักวิจัยที่มิใช่อาจารย์
๒) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสาเร็จวุฒิบัตรแพทย์หรือทันตแพทย์
เฉพาะทาง (Board Certificate) มาแล้ว ไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๒๒)
๓) มีประวัติและผลงานตีพิมพ์หรือสิทธิบัตร อย่างน้อย ๒ บทความ ดังต่อไปนี้
๑. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scopus อย่างน้อย ๒ บทความ
๒. สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
ในวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล TCI กลุ่ ม ๑ อย่ า งน้ อ ย ๑ บทความ หรื อ มี สิ ท ธิ บั ต รที่ จ ดทะเบี ย น
ในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ บทความ
๔) มีนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) ช่วยชี้แนะในการทาวิจัยของโครงการ
เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
๑) เป็นโครงการวิจัยที่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่สาคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล และ
นาไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ โดยต้องมีการสารวจสถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ้างอิง
เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน อีกทั้งเป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้
เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ากับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นการบุกเบิกพรมแดนความรู้ใหม่
หรือมุ่งหาข้อสรุปที่ต่างออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็นการวิจัย
ที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง
๒) มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสามารถแสดงว่า
การวิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง
๓) เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบัน
ต้น สั ง กั ด ของผู้ เ สนอขอรั บ ทุ น จะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น งบประมาณ และอ านวยความสะดวกแก่
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งนี้ วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
สู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน ต้น สั ง กัด ของผู้ เ สนอขอรั บทุ น ระดั บอธิก ารบดี อธิ บดี ห รื อเทีย บเท่ าของภาครั ฐ หรื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว โดยรับรองว่าเป็นตามขอบเขตการสนับสนุน
ทุนวิจัยและนวัตกรรมนี้ หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน โดย วช. จะรับพิจารณาเฉพาะเอกสารในระบบ
NRIIS ที่มีร ายละเอีย ดครบถ้ว น และ สถาบันต้นสั งกัดของผู้ เสนอขอรับทุน ทาการรับรองข้อเสนอการวิจัย
และภายในเวลาที่กาหนด
๔) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจั ยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขต
การดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัย
นาทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาดาเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
เรียกเงินทุนวิจัยคืน

๑๑
๕) การประเมินข้อเสนอการวิจัยและกลไกในการติดตามประเมินผล
๑. การประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดของข้อเสนอการวิจัย
เพื่อประเมิน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิ ต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
โดยคณะกรรมการประเมินข้อเสนอการวิจัย และใช้ผู้ตรวจสอบ (reviewer) จากภายนอกร่วมด้วย ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดาเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย
โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีการดาเนินในรูปแบบต่อไปนี้
- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และ
นาเสนอผลงาน ทุก ๖ เดือน
- ตรวจเยี่ ย มโครงการ เพื่ อ รั บ ทราบสภาพการท างาน ปั ญ หาอุ ป สรรค เพื่ อ ให้ ข้ อ แนะน าและ
หามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
- จั ด ประชุ มทางวิ ช าการเพื่ อให้ หั ว หน้ าโครงการวิ จั ยผู้ รั บ ทุ น น าเสนอผลงาน เมื่ อ ด าเนิ นงาน
ไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร
๖) ผลงานที่ได้จากโครงการ
ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย ๒ บทความ นอกเหนือจากรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
๑. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย ๑ บทความ
ในฐานะ First Author หรือ Corresponding Author ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science
หรือในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 – Q2
๒. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย ๑ บทความ
ในฐานะ First author หรื อ Corresponding author ในวารสารที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล Scopus และอยู่ ใ น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ อีกอย่างน้อย ๑ บทความ
๗) การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เว็ บ ไซต์ https://www.nriis.go.th
โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กาหนด และ
ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอ
โครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้
(๑) หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน ๕ ปีที่ผ่านมา
(๒) ข้อเสนอในรูปแบบ Word และ PDF
(๓) จดหมายรับรองการเป็น นักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor) ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย
และต่างประเทศ
(๔) เอกสารยืนยันการเป็น “พนักงานประจา” หรือหากเป็นพนักงานประจาที่มีการต่อสัญญาเป็น
รายปีขอให้ส่งเอกสารยืนยันจากต้นสังกัดว่ามีแผนการจ้างครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนที่เสนอขอ
(๕) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
๘) การทาสัญญารับทุน
สั ญ ญารั บ ทุ น เป็ น การร่ ว มลงนาม ๒ ฝ่ า ย คื อ ผู้ ให้ ทุ น (ส านั ก งานการวิ จั ยแห่ งชาติ ) และผู้ รั บ ทุ น
(หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน)

๑๒
๙) เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด
สถาบันต้นสังกัดจะต้องร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่
มีผู้วิจัยเสนอขอ ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ
ทั้งสิ้น
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ เดือน
งบสนับสนุนโครงการวิจัย
เป็ นการร่ วมทุนกันระหว่าง วช. และสถาบันต้นสั งกัดของผู้รับทุน โดยแต่ละหน่ วยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรวมทั้งโครงการไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน
๒๔ เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (พล.)
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๑๒, ๔๑๓ และ ๐๖ ๑๔๒๓ ๖๔๗๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.y@nrct.go.th
ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
๑) น.ส.กนิษฐา ผจญดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
๒) น.ส.มินตรา กอตระกูลสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓) นายเอกกฤษณ์ ขุนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๓
๒.๓ กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
๑. เป้าหมาย
๑) สร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นาทางวิชาการระดับนานาชาติที่จะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
๒) สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
๓) ผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร
๔) ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถน าไปพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ เชิ ง สาธารณะ หรื อ
เชิงนโยบาย
๕) สร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
๒. ผลผลิต
๑) การพัฒนากาลังคน/บุคลากรด้านการวิจัย
๒) บทความทางวิชาการ (ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ)
๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ตาม ๖ กลุ่ ม สาขาองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) ได้แก่
๑) กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)
๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)
๓) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences)
๔) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and health sciences)
๕) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (Social sciences)
๖) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities)
๔. ประเด็นมุ่งเน้น
๑) การแพทย์และสุขภาพ
• วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า
• ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Product หรือ ATMP)
๒) การเกษตรและอาหาร
• Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food อุตสาหกรรมอาหาร
• สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients)
• อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food)
• อาหารชนิดใหม่ (Novel Food)
• อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง
๓) การท่องเที่ยว การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๔) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
๕) นวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) การส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs)
6) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า

๑๔
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
๑) เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า มี ผ ลงานด้ า นการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ
และทางานประจาสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
๒) เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา นับถึงวันที่สมัคร
(ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๒๒) ดังต่อไปนี้
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ต้องเป็นผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ของ Web of Science อย่างน้อย ๔ บทความ
(First author หรือ Corresponding author)
 มีค่า h-index ในฐาน Web of Science ไม่น้อยกว่า ๓
 มีผลงานถูกอ้างอิงในฐาน Web of Science ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้ง (exclude self-citation)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่างเข้มแข็ง หรือ
อยู่ ในฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่ มที่ ๑ โดยผู้ เสนอขอรับทุนเป็ น
First author หรื อ เป็ น Corresponding author (นั ก วิ จัย ผู้ รั บหน้ าที่ ติ ด ต่อ ) ทั้ง นี้ ผลงาน
ตีพิมพ์ทั้ง ๒ เรื่อง ต้องไม่ใช่ผลงานจากการทาวิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุน
๓) หากข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรวมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอขอรับทุนต้องเคยรับทุนพัฒนา
นักวิจัย หรือทุนที่สูงกว่าของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือทุนวิจัยระดับแผนงานวิจัย (Research Program) ของ วช.
อย่ า งน้ อ ย ๑ ครั้ ง และต้ อ งมี ผ ลงานในว ารสารวิ ช าการระดั บ นานาช าติ ใ นช่ ว ง ๕ ปี ที่ ผ่ า นมา
ซึ่งมีผลรวมของ impact factor ไม่น้อยกว่า ๕.๐ สาหรับสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ และไม่น้อยกว่า
๒.๐ สาหรับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนมีผลงานอยู่ในสาขาวิชา
ที่ บ ทความมี ค่ า impact factor น้ อ ยหรื อ บทความนั้ น อยู่ น อกฐานข้ อ มู ล Science Citation Index (SCI)
ซึ่ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถหาค่ า impact factor ได้ ท าให้ ผ ลรวมของ impact factor ไม่ ถึ ง เกณฑ์ ข้ า งต้ น
วช. จะพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุน
หากข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรวมเกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอขอรับทุนต้องเคยรับทุน
พัฒนานักวิจัย หรือทุนที่สูงกว่าของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือทุนวิจัยระดับชุดโครงการของ วช. อย่างน้อย ๑ ครั้ง
และข้อเสนอการวิจั ย ต้องมีศักยภาพในการต่อยอดนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะพิจารณาโดย
คณะกรรมการประเมินข้อเสนอการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๔) ไม่ดารงตาแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปตั้งแต่ยื่นข้อเสนอการวิจัย ตลอดระยะเวลาการรับทุน
และมีเวลาทาวิจัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๕) หากมีความจาเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับ ทุนนั้นเป็น
การเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้าซ้อนกัน
๖) ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการพิ จ ารณาความเหมาะสมของนั ก วิ จั ย โดยจะตรวจสอบการรั บ ทุ น และ
ความสามารถในการทาวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องไม่ ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ และกรณีติดค้างงานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยจัดทาหนังสือ
รับรองศักยภาพตนเอง
๗) สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้

๑๕
เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
๑) เป็นโครงการวิจัยที่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่สาคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล และ
นาไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ โดยต้องมีการสารวจสถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ้างอิง
เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน อีกทั้งเป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้
เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ากับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นการบุกเบิกพรมแดนความรู้
ใหม่ หรือมุ่งหาข้อสรุปที่ต่างออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็นการวิจัย
ที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง
๒) มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสามารถแสดงว่า
การวิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง
๓) เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบัน
ต้น สั ง กั ด ของผู้ เ สนอขอรั บ ทุ น จะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น งบประมาณ และอ านวยความสะดวกแก่
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งนี้ วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็ นชอบจากผู้บังคับบัญชา
สู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน ต้น สั ง กัด ของผู้ เ สนอขอรั บทุ น ระดั บอธิก ารบดี อธิ บดี ห รื อเทีย บเท่ าของภาครั ฐ หรื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว โดยรับรองว่าเป็นตามขอบเขตการสนับสนุน
ทุนวิจัยและนวัตกรรมนี้ หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกั บข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน โดย วช. จะรับพิจารณาเฉพาะเอกสารในระบบ
NRIIS ที่มีร ายละเอีย ดครบถ้ว น และ สถาบันต้นสั งกัดของผู้ เสนอขอรับทุน ทาการรับรองข้อเสนอการวิจัย
และภายในเวลาที่กาหนด
๔) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขต
การดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ ต้องมีห นังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัย
นาทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาดาเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
เรียกเงินทุนวิจัยคืน
๕) การประเมินข้อเสนอการวิจัยและกลไกในการติดตามประเมินผล
๑. การประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดของข้อเสนอการวิจัย
เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย
คณะกรรมการประเมินข้อเสนอการวิจัยและใช้ผู้ตรวจสอบ (reviewer) จากภายนอกร่วมด้วย ผู้เสนอโครงการ
ที่ ฝ่ า ยการประเมิ น ในเบื้ อ งต้ น อาจได้ รั บ เชิ ญ ให้ ม าน าเสนอโครงการแบบบรรยายต่ อ คณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดาเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิ จัย
โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีการดาเนินในรูปแบบต่อไปนี้
- หั ว หน้ า โครงการวิจั ย ผู้ รั บทุ น รายงานความก้า วหน้า การดาเนิ นงานโครงการวิ จัย ด้ว ย
เอกสาร และนาเสนอผลงาน ทุก ๖ เดือน
- ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทางาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนาและ
หามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา

๑๖
- จั ดประชุมทางวิชาการเพื่อให้ หั วหน้าโครงการวิจัยผู้ รับทุนนาเสนอผลงาน เมื่อดาเนินงาน
ไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร
๖) ผลงานที่ได้จากโครงการ
งบประมาณโครงการเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง วช. และสถาบันต้นสังกัด ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแต่ล ะหน่ว ยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัย
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการนอกเหนือจากรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ อย่างน้อย ๑ บทความต่องบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในฐานะ First Author หรือ Corresponding
Author โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของ Web of Science มีค่า impact factor ที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่างเข้มแข็ง
โดย วช. เห็ น ควรสนั บ สนุ น การตีพิ มพ์ใ นวารสารที่จัด อยู่ในควอไทล์ ที่ ๑ - ๓ ของ Web of Science หรื อ
ควอไทล์ที่ ๑ – ๒ ของฐานข้อมูล Scopus สาหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ วช. ยอมรับ (ตามเอกสารแนบ) หรือผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการประเมินโดย วช.
๒. งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแต่ล ะหน่ว ยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัย
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผู้รับ ทุน จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการนอกเหนือจากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย ๑ บทความต่องบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในฐานะ First Author หรือ Corresponding
Author โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของ Web of Science มีค่า impact factor ที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่างเข้มแข็ง
โดย วช. เห็ น ควรสนั บ สนุ น การตีพิ มพ์ใ นวารสารที่จัด อยู่ในควอไทล์ ที่ ๑ - ๓ ของ Web of Science หรื อ
ควอไทล์ที่ ๑ – ๒ ของฐานข้อมูล Scopus สาหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ วช. ยอมรับ (ตามเอกสารแนบ) หรือผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการประเมินโดย วช.
๓. งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแต่ล ะหน่ว ยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัย
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ ๒.
และผลงานต้องสามารถนาไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ สิทธิบัตรที่ได้เลขที่คาขอ
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว หรือ Licensing agreement หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Products)/ กระบวนการ
(Processes) ห รื อเ ค รื่ อ งชี้ แ นะ แ นว ทา ง ปฏิ บั ติ ( Guidelines) / ข้ อ เส นอ แ นะ เ ชิ ง นโ ย บา ย ห รื อ
เกิ ด Startup unit หรื อ ผลงานวิ จั ย ในรู ป แบบอื่ น ที่ มี ผ ลกระทบสู ง ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ในเชิ ง นโยบาย
สาธารณะ พาณิชย์ หรือชุมชนและพื้นที่
นอกจากนี้ ผลงานที่สามารถนาไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ได้จริง จะเทียบเท่ากับผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๑ บทความ โดย วช. จะพิจารณาเห็นชอบให้เป็นผลงานสิ้นสุดโครงการได้
เป็นกรณีไป
ทั้งนี้ สถาบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพิ่มทุนในส่วนของตนให้สูงกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม และ
อาจจะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอก
๗) การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เว็ บ ไซต์ https://www.nriis.go.th

๑๗
โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กาหนด และ
ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอ
โครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้
(๑) หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน ๕ ปีที่ผ่านมา
(๒) ข้อเสนอในรูปแบบ Word และ PDF
(๓) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
๘) การทาสัญญารับทุน
สั ญ ญารั บ ทุ น เป็ น การร่ ว มลงนาม ๒ ฝ่ า ย คื อ ผู้ ให้ ทุ น (ส านั ก งานการวิ จั ยแห่ งชาติ ) และผู้ รั บ ทุ น
(หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน)
๙) เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด
สถาบันต้นสังกัดจะต้องร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่
มีผู้วิจัยเสนอขอ ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ
ทั้งสิ้น
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๖ เดือน
งบสนับสนุนโครงการวิจัย
เป็ นการร่วมทุนกันระหว่าง วช. และสถาบันต้นสังกัดของผู้รับทุน โดยแต่ละหน่ วยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรวมทั้งโครงการไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน
๓๖ เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ขึ้นกับงบประมาณรวมทั้งโครงการ)
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (พล.)
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๑๒, ๔๑๓ และ ๐๖ ๕๙๕๐ ๙๘๔๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.m@nrct.go.th
ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
๑) นางสาวสุมนา คุณาธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๒) นางสาวนริสา ตุวินันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓) นางสาววริศรา แสงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔) นางสาวธนพร พรสุทธิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๘
๒.๔ กลุ่มเรื่อง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
๑. เป้าหมาย
สนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
๑) ผลิตและบูรณาการองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ และสามารถนาไป
พัฒนาต่อยอดหรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และ
ด้านชุมชนและพื้นที่
๒) สร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยให้แก่สถาบันต้นสังกัดและประเทศ
๓) สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างกลุ่มวิจัย
ที่เข้มแข็ง
๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติ และ/หรือในระดับนานาชาติ อันรวมถึง
ความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการ
๒. ผลผลิต
๑) ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีค่า impact factor สูง และ/หรือ ผลงานวิจัยที่นาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ นวัตกรรมใหม่ทางวิชาการ
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการต้นแบบ
๒) การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และ
ด้ า นชุ ม ชนและพื้ น ที่ หรื อ การสร้ า งผลกระทบต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ โดยระบุ ว่ า ผลงานมี ศั ก ยภาพ
ในการนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะนาไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมี
การนาผลงานไปใช้แล้ว
๓) ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติและระดับชาติ จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ บทความ ซึ่งเป็น
วารสารในควอไทล์ที่ ๑ และ ๒ รวมถึงการจดสิทธิบัตร และผลิตบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น
นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย หรื อนั ก ศึ ก ษาตั้ งแต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี จ นถึ ง ปริ ญ ญาเอก จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕ คน
๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ตาม ๖ กลุ่ ม สาขาองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) ได้แก่
๑) กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)
๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)
๓) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences)
๔) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and health sciences)
๕) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (Social sciences)
๖) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities)
๔. ประเด็นมุ่งเน้น
๑) การแพทย์และสุขภาพ
• วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า
• ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Product หรือ ATMP)
๒) การเกษตรและอาหาร
• Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food อุตสาหกรรมอาหาร
• สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients)

๑๙
• อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food)
• อาหารชนิดใหม่ (Novel Food)
• อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง
๓) การท่องเที่ยว การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๔) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
๕) นวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) การส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs)
๖) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
๑) เป็นศาสตราจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว และปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย
๒) ไม่จากัดอายุ และสัญชาติ
๓) เป็ น ผู้ ที่ มี ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สามารถสร้ า งผลกระทบต่ อ วงการวิ ช าการและ/หรื อ สั ง คม
มีผ ลงานด้านการวิจัย ในสาขาที่เชี่ย วชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ ที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่ องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ควร
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธี
วิ จั ย อาวุ โ ส) ทุ น นั ก วิ จั ย แกนน า ของส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น และนักเทคโนโลยีดีเด่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยในระดับ
แนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง
๔) เป็ น ผู้ มี ศั ก ยภาพในการเชื่ อ มโยงและต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์
ในภาคการผลิต ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
พาณิชย์ และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ
และด้านชุมชนและพื้นที่
๕) เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านของจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะตามแนวทาง
เรื่องจริยธรรมของนักวิจัยที่สานักงานการวิจัยแห่งชาติได้กาหนดไว้
๖) ไม่ มี ต าแหน่ ง บริ ห ารตั้ ง แต่ ร ะดั บ คณบดี ขึ้ น ไป และไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งรั บ ทุ น วิ จั ย หลั ก อื่ น ๆ อาทิ
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) โครงการวิจัยขนาดใหญ่ของ วช. หรือ สวทช. เพื่อให้มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับ
งานวิจัยในโครงการอย่างเต็มที่ ยกเว้นในกรณีอยู่ระหว่างใกล้เสร็จสิ้นโครงการ และสามารถดาเนินโครงการ
ดังกล่าวแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ประกาศผลทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
๗) มีประสบการณ์ในด้านบัณฑิตศึกษา สามารถสร้างกลุ่มวิจัย และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
๘) สามารถดาเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนได้ตลอดระยะเวลา ๓ ปี
เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
๑) เป็นการบูรณาการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่จะทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบ
ทางวิชาการสูง และ Translational Research เพื่อการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลักดัน
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในด้านต่างๆ โดยการดาเนินการคู่ขนานกันไป นาไปสู่การสร้างผลกระทบต่อ
สังคมและประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ

๒๐
๒) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขต
การดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัย
นาทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาดาเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
เรียกเงินทุนวิจัยคืน
๓) ผลงานจากทุนวิจัยประเภทนี้ ได้แก่
๑. ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง (Q1-Q2) ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูง และ/หรือ ผลงานวิจัยที่นาไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ นวัตกรรม
ใหม่ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการต้นแบบ
๒. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ
และด้านชุมชนและพื้นที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร จะน าไปใช้ ใ นเรื่ อ งใด ผู้ ใ ช้ เ ป็ น ใคร และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด
เมื่อมีการนาผลงานไปใช้แล้ว
๔) กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
การประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อจั ดสรรทุนดาเนินการโดย “คณะกรรมการ” และใช้ “ผู้ ตรวจสอบ
ข้อเสนอการวิจัย” (reviewers) ภายนอกร่วมด้วย เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอการวิจัย เพื่อประเมินความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตลอดจนความสาคัญของ
โครงการความเร่งด่วน และความจาเป็ นของโครงการวิจัยกับการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีความ
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงความเชื่อมโยงและความเป็ นไปได้ที่จะนาไปสู่ การใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ
ผู้ เ สนอโครงการที่ผ่ านการประเมิน ในเบื้ องต้น อาจได้ รับ เชิ ญให้ ม าน าเสนอโครงการแบบบรรยาย
ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ
ทั้ ง นี้ ผลการพิ จ ารณาเป็ น ประการใด ให้ ถื อ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด ผู้ ยื่ น ขอทุ น และ/หรื อ สถาบั น ต้ น สั ง กั ด
จะอุทธรณ์มิได้
๕) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดาเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย วช. ขอให้มีการดาเนินการในรูปแบบต่อไปนี้
- หั ว หน้ าโครงการวิจั ย ผู้ รั บ ทุ น จะต้ องรายงานความก้า วหน้า การด าเนิน งานโครงการวิจั ย ทุ ก
๖ เดือน และนาเสนอผลงานแบบบรรยายตามระยะเวลาที่ วช. กาหนด
- วช. อาจมีการตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามโอกาสอันควร
- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน จะต้องจัดประชุมประจาปี เพื่อนาเสนอผลงานของโครงการในรอบปี
๖) การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เว็ บ ไซต์ https://www.nriis.go.th
โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กาหนด และ
ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอ
โครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้
(๑) คลิปวิดีโอ (video clip) อธิบายข้อเสนอการวิจัย ซึ่งมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที
(๒) ข้อเสนอในรูปแบบ Word และ PDF
(๓) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

๒๑
๗) เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด
สถาบั น ต้ น สั ง กัดของผู้ เสนอขอรั บ ทุนจะต้อ งให้ ความร่ว มมือ อานวยความสะดวกแก่โ ครงการวิจั ย
ที่ได้รับทุนและจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๖ เดือน
งบสนับสนุนโครงการวิจัย
ทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ” มีงบประมาณโครงการละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๓ ปี
โดยแบ่งเป็น
๑) หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน)
๒) หมวดค่าจ้าง
๓) หมวดค่าวัสดุ
๔) หมวดค่าใช้สอย
๕) หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ
๖) หมวดค่าครุภัณฑ์ (ไม่เกิน ๒๐% ของวงเงินงบประมาณที่ไม่รวมหมวดที่ ๗)
๗) หมวดงบประมาณส าหรั บ Translational Research เพื่ อการต่อยอดงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์
จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เช่น ค่าใช้จ่ายสาหรับ feasibility study, field test, pilot/ prototype
development, business development เป็นต้น)
หมายเหตุ
- งบประมาณในหมวดที่ ๑-๖ รวมกั น ไม่ เ กิ น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรวมทุ ก หมวดแล้ ว ไม่ เ กิ น
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ส าหรั บ หมวดที่ ๕-๖ วช. จะเบิ ก จ่ า ยให้ แ ก่ โ ครงการ หลั ง จากผู้ รั บ ทุ น เสนอแผนงานและได้ รั บ
การอนุมัติจาก วช. แล้ว และงบประมาณหมวดที่ ๗ จะสามารถเสนอค่าใช้จ่ายได้ทุกหมวดที่จาเป็น ยกเว้นหมวด
ค่าตอบแทน
- หากข้อเสนอการวิจัยมีงบประมาณสมทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ อย่างน้อย ๒๐ % ของงบประมาณที่ วช. สนับสนุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างทีมวิจัยและหน่วยงานต่าง ๆ
- งบประมาณในหมวดที่ ๗ Translational Research จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นคราวๆ
ตามความจ าเป็น ที่ต้องใช้จ่ายจริง เมื่อหัว หน้าโครงการวิจัยผู้ รับทุนเสนอวัตถุประสงค์ แผนการดาเนินงาน
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (พล.)
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๑๒, ๔๑๓ และ ๐๖ ๑๔๒๓ ๖๔๗๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.s@nrct.go.th
ผู้รับผิดชอบทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
น.ส.กนิษฐา ผจญดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

