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ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ (S4) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน  (P21) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 

แผนงานย่อย  F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 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 ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยนวัตกรรม 
๑.๑ กลุ่มเรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

๑. เป้าหมาย 
๑) สร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ผลงานวิจัย             

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กร
ชุมชน รายเดิมและรายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากท่ีใช้ได้จริง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนในพื้นที่ และการสร้างเครือข่าย 

๒) ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) ยกระดับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้
เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่มีการใช้ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างทั่วถึง 
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๒. ผลผลิต 
องค์ความรู้ กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการเกษตร

และอุตสาหกรรม สู่การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยนวัตกรรม 
๓. กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

๑) การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบชีวนิเวศของพืช สัตว์ และมนุษย์ (microbiome) เพ่ือการใช้
ประโยชน์ในการฟ้ืนฟู รักษาสภาพดินและน้ า การควบคุมโรคและแมลงในพืชเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า น าไปสู่การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เชิงองค์รวมในระบบเกษตรปลอดภัย 

๒) การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในการฟ้ืนฟู รักษาสภาพดินและน้ าเพ่ือการเกษตรและการใช้ประโยชน์
ของจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคและแมลงในพืชเศรษฐกิจ ในรูปแบบ Bio-fertilization, Bio-stimulation          
และ Biocontrol ตลอดจนกระบวนการพัฒนาชีวภัณฑ์เหล่านี้เพื่อน าไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

๓) การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า ในกระบวนการ           
เลี้ยงสัตว์เพ่ือลดการใช้สารปฏิชีวนะ เช่น การใช้โพรไบโอติก การใช้จุลินทรีย์รักษาคุณภาพน้ า เป็นต้น 

๔) การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การผลิตสารชีวโมเลกุลที่เป็นประโยชน์
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

๔. ประเด็นมุ่งเน้น 
๑) การวิจัยเกี่ยวกับชีวนิเวศน์ของจุลินทรีย์ในดิน การปรับปรุงชีวนิเวศของดิน ผลของชีวนิเวศของ

จุลินทรีย์ในดินต่อการเจริญของพืช ชีวนิเวศน์ของจุลินทรีย์ในพืชและสัตว์เศรษฐกิจ 
๒) การวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารกระตุ้นชีวภาพ สารควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

ชีวภาพโดยจุลินทรีย์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ 
๓) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส าหรับเกษตรกรรายย่อย  
๔) การวิจัยและพัฒนาการขยายขนาดการผลิตเพื่อสร้างต้นแบบส าหรับอุตสาหกรรม SME 
๕) การวิจัยและพัฒนาการใช้โพรไบโอติกในสัตว์ พรีไบโอติกในสัตว์ จุลินทรีย์รักษาคุณภาพน้ า  

จุลินทรีย์ก าจัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ ในการผลิตสัตว์ 
๖) การวิจัยและพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ทางการเกษตร กรดอินทรีย์ สารลดแรงตึงผิว สารอิมัลซิไฟเออร์ 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
๑) มีถ่ินพ านักถาวรในประเทศ และมีหลักฐานการท างานม่ันคง 
๒) มีประสบการณ์ และศักยภาพในการด าเนินการวิจัย รวมถึงการบริหารการวิจัยและ/หรือ               

การบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอ  
การวิจัยที่ขอรับทุน มีความพร้อม และประสบการณ์ในการวิจัยที่จะด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จ 

๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ทันทีและตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถ
ด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

๔) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย ส าหรับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าแผนงาน/โครงการ            
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ) 
สามารถเสนอขอรับทุนในปี ๒๕๖๖ รวมจ านวนโครงการระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แล้วไม่เกิน ๓ โครงการ/แผนงาน 

๕) ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่ง
รายงานการวิจัยกับ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) เดิม ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  
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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 ที่สามารถด าเนินการ

วิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม  
๒.๒) ชื่อโครงการวิจัยย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการ

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย  
๒.๓) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดผลได้จริง  

๓) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการ
ด าเนินการในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและน าไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน  

๔) งบประมาณท่ีเสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และเหมาะสมกับการด าเนินงานวิจัย  
โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง/แนวทางและหลักเกณฑ์ฯ ที ่วช. ก าหนด  

๕) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิ มต้องแสดงขอบเขต   
การด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิม              
ให้นักวิจัยน าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาด าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัย
ดังกล่าวได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

๖) กรณีโครงการวิจัยที่ เป็นการด าเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับ                     
การสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว 
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ  

๗) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแผนงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้อ านวยการ
แผนงาน ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ  หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของ
ภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม  

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน (กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ ที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า ๑ ปี            

ให้ถือเป็นปีแรก) 
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สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ข้อมลูด้านวิชาการ ฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร 

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๑ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
   โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔, ๔๖๑ 
   มือถือ ๐๖๑ ๔๒๓ ๕๒๖๐ 
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์agri.research@nrct.go.th 
   ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสาน กลุ่มเรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
   ๑) นางสาววรรณธิรา รณะบุตร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
   ๒) นางสาวอัญชลี วิชุมา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

๒. แผนงานย่อย N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร  
๒.๑ กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
 ๑. เป้าหมาย  
 ๑) เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนนักวิจัย    รุ่น
ใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ 
 ๒) เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการระหว่าง
นักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยวิจัยของประเทศ 
 ๓) เพ่ือสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนและตรงตามความต้องการของประเทศ 
รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๒. ผลผลิต 

๑) นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
 ๒) Proceeding ระดับชาติ หรือ นานาชาติ 
 ๓) ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ หรือ นานาชาติ  
 ๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 
 สนับสนุนทุนวิจัยตาม ๖ กลุ่มสาขาองค์การเ พ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(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 
  • วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
  • 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) การส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม ( Innovation-driven 
Enterprises: IDEs) 
 ๖) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
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คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
วช. จะสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ผู้เสนอขอรับทุนต้อง

เป็นผู้บริหารจัดการการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีหน้าที่ในการติดตามการด าเนินงานของผู้รับทุน และรายงานผลการด าเนินงาน ต่อ วช. 

คุณสมบัตินักศึกษา 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) เป็นผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย  
๓) กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอ่ืนมาก่อนต้องแจ้งให้ 

วช. ทราบและได้รับความเห็นชอบก่อนการท าสัญญารับทุน ค าตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๑) พ านักอยู่ในประเทศไทย มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่สังกัด ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือรับทุน ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดีว่าจะสามารถท างาน
กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้จนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้รับทุน คปก. และโครงการพัฒนานักวิจัย งานวิจัยเพ่ือ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอกรวมกัน            
ไม่เกิน ๕ ทุน และเมื่อรวมทุน พวอ. และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แล้วไม่เกิน ๑๐ ทุน 

๓) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้อ านวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ติดค้างการส่งรายงาน
การวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒   
 

เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนัวตกรรม  
 ๑) โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องเป็นหัวข้อเดียวกับวิทยานิพนธ์ โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์         
ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เสนอขอรับทุนก าลังศึกษาก่อนวันปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

๒) ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ วช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  โดยไม่เป็นผู้ที่
จบการศึกษาก่อนการท าสัญญาฯ และหลังท าสัญญาฯ ภายใน ๖ เดือน หากตรวจพบว่าผู้รับทุนจบการศึกษา
ก่อนการท าสัญญาฯ หรือหลังท าสัญญาฯ ไม่ครบ ๖ เดือน วช. ขอยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุน
วิจัยคืน 
 ๓) ระยะเวลาของการด าเนินการวิจัย ไม่เกิน ๒๔ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ การขอขยาย
ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยต้องยื่นค าร้องต่อ 
วช. ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาอย่างน้อย ๓ เดือน 
 ๔) ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 
ต้องยื่นค าร้องต่อ วช. และต้องคืนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด ภายใน ๓ เดือน หลังจากยื่นค าร้องต่อ วช. 
 ๕) การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) (เว็บไซต์ www.nriis.go.th) ตรงตาม
กลุ่มสาขาที่ระบุในการยื่นข้อเสนอการวิจัย โดยมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลา          
ที่ก าหนด และได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุนที่ก าลังศึกษาอยู่  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยค าตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
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 ๖) วช. จะแจ้งผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดด าเนินการจัดท าชุดโครงการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน         
การวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในภาพรวม (โดยข้อเสนอการวิจัยที่ผ่าน          
การคัดเลือกเป็นโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาผู้รับทุน) 
 ๗) การท าสัญญาระหว่ าง  วช .  กับสถาบัน อุดมศึกษาต้นสั งกัดของของนักศึกษาผู้ รับทุน  
โดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของของนักศึกษาผู้รับทุน เป็นผู้บริหารชุดโครงการตามแผนการด าเนินกิจกรรม  
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาผู้รับทุน ต้องท าสัญญากับของนักศึกษาผู้รับทุนเป็นรายโครงการ 
และมีหน้าที่ในการก ากับดูแล ควบคุมติดตามการด าเนินงานของของนักศึกษาผู้รับทุน เพ่ือรายงานต่อ วช.           
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๘) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัย
ดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม 
 ๙) ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
     (๑) วิทยานิพนธ์ ซึ่งระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศว่า “ได้รับการสนับสนุนการวิจัยแผนงาน
พัฒนาบัณฑิตศึกษา จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖” 
     (๒) ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือผลงาน               
ที่น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ ซึ่งต้องระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศในวารสารว่า “ได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖” 
อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
     (๓) น ารูปภาพหรือคลิปวีดีโอ พร้อมค าบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัย ประมาณ ๕ บรรทัด 
ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
 ๑๐) การส่งข้อเสนอการวิจัย 

ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) (เ ว็ บ ไซต์  http://nriis.nrct.go.th )  
โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด  
และยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์  (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับ
ข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้ 

  (๑) เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  (๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู้ขอรับทุนก าลังศึกษาอยู่ 
  (๓) หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (๔) หนังสือรับรองศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีอยู่ระหว่างการรับทุนอ่ืนและด าเนินการวิจัย (ถ้ามี) 
  (๕) หนังสือแสดงการรับทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) 

๑๑) เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุนที่ก าลังศึกษาอยู่ จะได้รับงบประมาณในการบริหาร ไม่เกิน  
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนรายโครงการ โดยต้องให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกแก่
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน และจะไม่หักเงินทุนรายโครงการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) 
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

http://thai-explore.net/
http://nriis.nrct.go.th/


๘ 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลาของการด าเนินการวิจัย ไม่เกิน ๒๔ เดือน  

 

งบสนับสนุนโครงการวิจัย  
(๑) ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
 - ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ รวมถึงค่าลงทะเบียน

ร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย ในวงเงินไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
 - ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ รวมถึงค่าลงทะเบียน

ร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย ในวงเงินไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท  

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย ต้องเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย อาทิ ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล    
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น โดยไม่สนับสนุนเงินเดือน
หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต/นักศึกษา และครุภัณฑ์หรือวัสดุบางชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และเครื่องบันทึกเทป เป็นต้น โดยงบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเหมาะสมกับการด าเนินงานวิจัย 
 
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ข้อมูลด้านวิชาการ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม (พอ.)  

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓  
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

   โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๑๘  และ ๐๖ ๑๔๒๓ ๖๑๓๖ 
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ graduate66.nrct@nrct.go.th 
   ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
   ๑) น.ส.เกศรา เอกอุดมพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
   ๒) น.ส.วันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
   ๓) นายเบญจพล ประภัศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

๒.๒ กลุ่มเรื่อง ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
๑. เป้าหมาย 
๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การท างานวิจัย 

ที่สร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต 
๒) เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการท างานวิจัย ให้มีโอกาสท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัย

อาวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว 
๓) เพ่ือสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
๔) เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 
๒. ผลผลิต 
๑) การพัฒนาก าลังคน/บุคลากรด้านการวิจัย 
๒) บทความทางวิชาการ (ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) 
๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 

 สนับสนุนทุนวิจัยตาม ๖ กลุ่มสาขาองค์การเ พ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(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 
  • วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
  • 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) การส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม ( Innovation-driven 
Enterprises: IDEs) 
 ๖) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
 
 
 



๑๐ 
 

 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
๑) เป็นผู้ที่ท างาน (ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร) ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภายในประเทศ  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่สมัคร โดยเป็นนักวิจัยที่มิใช่อาจารย์ 
๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จวุฒิบัตรแพทย์หรือทันตแพทย์

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. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องเป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ อย่างน้อย ๑ บทความ หรือมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ บทความ 

๔) มีนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) ช่วยชี้แนะในการท าวิจัยของโครงการ 
 

เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 
          ๑) เป็นโครงการวิจัยที่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่ส าคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล และ
น าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ โดยต้องมีการส ารวจสถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ้างอิง
เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน อีกทั้งเป็นการวิจัยเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้
เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ ากับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นการบุกเบิกพรมแดนความรู้ใหม่ 
หรือมุ่งหาข้อสรุปที่ต่างออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพ่ือยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็นการวิจัย               
ที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
  ๒) มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสามารถแสดงว่า  
การวิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง 

๓)  เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน  โดยสถาบัน   
ต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณ และอ านวยความสะดวกแก่
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งนี้ วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว โดยรับรองว่าเป็นตามขอบเขตการสนับสนุน
ทุนวิจัยและนวัตกรรมนี้ หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  
การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน โดย วช. จะรับพิจารณาเฉพาะเอกสารในระบบ 
NRIIS ที่มีรายละเอียดครบถ้วน และ สถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน ท าการรับรองข้อเสนอการวิจัย         
และภายในเวลาที่ก าหนด 

๔) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขต  
การด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัย         
น าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาด าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
เรียกเงินทุนวิจัยคืน 

 
 



๑๑ 
 

 

๕) การประเมินข้อเสนอการวิจัยและกลไกในการติดตามประเมินผล 
๑. การประเมินข้อเสนอการวิจัยเพ่ือการจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดของข้อเสนอการวิจัย  

เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ         
โดยคณะกรรมการประเมินข้อเสนอการวิจัย และใช้ผู้ตรวจสอบ (reviewer) จากภายนอกร่วมด้วย ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานกับเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย         
โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีการด าเนินในรูปแบบต่อไปนี้ 

- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และ
น าเสนอผลงาน ทุก ๖ เดือน 

- ตรวจเยี่ยมโครงการ เพ่ือรับทราบสภาพการท างาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน าและ 
หามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา 

- จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ รับทุนน าเสนอผลงาน เมื่อด าเนินงาน 
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 หรือ Corresponding author ในวารสารที่อยู่ ในฐานข้อมูล  Scopus และอยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ อีกอย่างน้อย ๑ บทความ 

๗) การส่งข้อเสนอการวิจัย 

ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เว็บไซต์ https://www.nriis.go.th
โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด และ
ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอ
โครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้ 

(๑) หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน ๕ ปีที่ผ่านมา 
(๒) ข้อเสนอในรูปแบบ Word และ PDF 
(๓) จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor) ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทย 

และต่างประเทศ 
(๔) เอกสารยืนยันการเป็น “พนักงานประจ า” หรือหากเป็นพนักงานประจ าที่มีการต่อสัญญาเป็น

รายปีขอให้ส่งเอกสารยืนยันจากต้นสังกัดว่ามีแผนการจ้างครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนที่เสนอขอ 
(๕) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 

๘) การท าสัญญารับทุน  
 สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม ๒ ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ) และผู้รับทุน 
(หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน)  



๑๒ 
 

 

๙) เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถาบันต้นสังกัดจะต้องร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่
มีผู้วิจัยเสนอขอ ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ 
ทั้งสิ้น  
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

    ระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ เดือน 
 

งบสนับสนุนโครงการวิจัย  
 เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง วช. และสถาบันต้นสังกัดของผู้รับทุน โดยแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรวมทั้งโครงการไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน 
๒๔ เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
 

สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ข้อมูลด้านวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (พล.)  

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓  
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

   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) สร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้น าทางวิชาการระดับนานาชาติที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 
๒) สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ 
๓) ผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร 
๔) ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือ  

เชิงนโยบาย 
๕) สร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
๒. ผลผลิต 
๑) การพัฒนาก าลังคน/บุคลากรด้านการวิจัย 
๒) บทความทางวิชาการ (ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) 

 ๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 
 สนับสนุนทุนวิจัยตาม ๖ กลุ่มสาขาองค์การเ พ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) ไดแ้ก่ 
 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 
  • วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
  • 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) การส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 
 Enterprises: IDEs) 
 6) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 
 
 
 



๑๔ 
 

 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
๑) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ  

และท างานประจ าสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย 
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

อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ โดยผู้เสนอขอรับทุนเป็น 
First author หรือเป็น Corresponding author (นักวิจัยผู้รับหน้าที่ติดต่อ) ทั้งนี้ ผลงาน
ตีพิมพ์ทั้ง ๒ เรื่อง ต้องไม่ใช่ผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุน 

๓) หากข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรวมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอขอรับทุนต้องเคยรับทุนพัฒนา
นักวิจัย หรือทุนที่สูงกว่าของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือทุนวิจัยระดับแผนงานวิจัย (Research Program) ของ วช. 
อย่ า งน้ อย  ๑  ครั้ ง  และต้ อ งมี ผ ล งาน ในว ารสารวิ ช าการ ระดั บนานาชาติ ในช่ ว ง  ๕  ปี ที่ ผ่ า นมา  
ซึ่งมีผลรวมของ impact factor ไม่น้อยกว่า ๕.๐ ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ และไม่น้อยกว่า 
๒.๐ ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนมีผลงานอยู่ในสาขาวิชา            
ที่บทความมีค่า impact factor น้อยหรือบทความนั้นอยู่นอกฐานข้อมูล  Science Citation Index (SCI) 
ซึ่ งท า ให้ ไม่ ส ามารถหาค่ า  impact factor ได้  ท า ให้ ผลรวมของ  impact factor ไม่ ถึ ง เกณฑ์ข้ า งต้ น  
วช. จะพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุน 

 หากข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรวมเกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอขอรับทุนต้องเคยรับทุน
พัฒนานักวิจัย หรือทุนที่สูงกว่าของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือทุนวิจัยระดับชุดโครงการของ วช. อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
และข้อเสนอการวิจัยต้องมีศักยภาพในการต่อยอดน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะพิจารณาโดย
คณะกรรมการประเมินข้อเสนอการวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

๔) ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปตั้งแต่ยื่นข้อเสนอการวิจัย ตลอดระยะเวลาการรับทุน 
และมีเวลาท าวิจัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๕) หากมีความจ าเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพ่ิมเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็น
การเสริมเพ่ือให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน 

๖) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการท าวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ และกรณีติดค้างงานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยจัดท าหนังสือ
รับรองศักยภาพตนเอง 

๗) สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
 
 
 



๑๕ 
 

 

เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 
๑) เป็นโครงการวิจัยที่มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่ส าคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล และ

น าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ โดยต้องมีการส ารวจสถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ้างอิง
เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน อีกทั้งเป็นการวิจัยเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้
เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ ากับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นการบุกเบิกพรมแดนความรู้
ใหม่ หรือมุ่งหาข้อสรุปที่ต่างออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพ่ือยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็นการวิจัย 
ที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
  ๒) มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสามารถแสดงว่า  
การวิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง 

๓)  เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบัน   
ต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณ และอ านวยความสะดวกแก่
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ทั้งนี้ วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็ นชอบจากผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐหรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว โดยรับรองว่าเป็นตามขอบเขตการสนับสนุน
ทุนวิจัยและนวัตกรรมนี้ หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก 
การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน โดย วช. จะรับพิจารณาเฉพาะเอกสารในระบบ 
NRIIS ที่มีรายละเอียดครบถ้วน และ สถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน ท าการรับรองข้อเสนอการวิจัย           
และภายในเวลาที่ก าหนด 

๔) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขต  
การด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัย           
น าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาด าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
เรียกเงินทุนวิจัยคืน 

๕) การประเมินข้อเสนอการวิจัยและกลไกในการติดตามประเมินผล 
๑. การประเมินข้อเสนอการวิจัยเพ่ือการจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดของข้อเสนอการวิจัย 

เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย
คณะกรรมการประเมินข้อเสนอการวิจัยและใช้ผู้ตรวจสอบ (reviewer) จากภายนอกร่วมด้วย ผู้เสนอโครงการ           
ที่ฝ่ายการประเมินในเบื้องต้นอาจได้รับเชิญให้มาน าเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาการสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด           
ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานกับเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย 
โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีการด าเนินในรูปแบบต่อไปนี้ 

- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัยด้วย
เอกสาร และน าเสนอผลงาน ทุก ๖ เดือน 

- ตรวจเยี่ยมโครงการ เพ่ือรับทราบสภาพการท างาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน าและ 
หามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา 



๑๖ 
 

 

- จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนน าเสนอผลงาน เมื่อด าเนินงาน 
ไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร 

๖) ผลงานที่ได้จากโครงการ 
 งบประมาณโครงการเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง วช. และสถาบันต้นสังกัด ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
๑. งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรทุนให้

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. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ - ๓ ของ Web of Science หรือ            
ควอไทล์ที่ ๑ – ๒ ของฐานข้อมูล Scopus ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์         
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ วช. ยอมรับ (ตามเอกสารแนบ) หรือผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการประเมินโดย วช.  

๒. งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัย
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการนอกเหนือจากรายงานวิจัย          
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. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ - ๓ ของ Web of Science หรือ         
ควอไทล์ที่ ๑ – ๒ ของฐานข้อมูล Scopus ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์         
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ วช. ยอมรับ (ตามเอกสารแนบ) หรือผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการประเมินโดย วช. 

๓. งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรทุนให้
โครงการละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัย
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการเป็นไปตามเกณฑ์  ข้อ ๒. 
และผลงานต้องสามารถน าไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ สิทธิบัตรที่ได้เลขท่ีค าขอ
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว หรือ Licensing agreement หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Products)/ กระบวนการ 
(Processes)  ห รื อ เ ค รื่ อ งชี้ แ นะแนวทา งปฏิ บั ติ  ( Guidelines) /  ข้ อ เ สนอแนะ เ ชิ ง น โ ยบาย  ห รื อ 
เกิด Startup unit หรือผลงานวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม ในเชิงนโยบาย 
สาธารณะ พาณิชย์ หรือชุมชนและพ้ืนที่  

นอกจากนี้ ผลงานที่สามารถน าไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ได้จริง จะเทียบเท่ากับผลงานตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๑ บทความ โดย วช. จะพิจารณาเห็นชอบให้เป็นผลงานสิ้นสุดโครงการได้
เป็นกรณีไป 

ทั้งนี้ สถาบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพ่ิมทุนในส่วนของตนให้สูงกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม และ
อาจจะแสวงหาความช่วยเหลือเพ่ือการนี้จากแหล่งทุนภายนอก 

๗) การส่งข้อเสนอการวิจัย 

ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เว็บไซต์ https://www.nriis.go.th



๑๗ 
 

 

โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด และ
ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอ
โครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้ 

(๑)  หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน ๕ ปีที่ผ่านมา 
(๒) ข้อเสนอในรูปแบบ Word และ PDF 
(๓) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 

๘) การท าสัญญารับทุน  
 สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม ๒ ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ) และผู้รับทุน 
(หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน)  

๙) เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถาบันต้นสังกัดจะต้องร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่
มีผู้วิจัยเสนอขอ ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ 
ทั้งสิ้น  
 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
    ระยะเวลาไม่เกิน ๓๖ เดือน 

 

งบสนับสนุนโครงการวิจัย  
 เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง วช. และสถาบันต้นสังกัดของผู้รับทุน โดยแต่ละหน่วยงานจะจัดสรรทุนให้

โครงการละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรวมทั้งโครงการไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน 
๓๖ เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ข้ึนกับงบประมาณรวมทั้งโครงการ) 
 
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ข้อมูลด้านวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (พล.)  

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓  
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

   โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๑๒, ๔๑๓ และ ๐๖ ๕๙๕๐ ๙๘๔๐  
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.m@nrct.go.th 
   ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง  
   ๑) นางสาวสุมนา คุณาธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
   ๒) นางสาวนริสา ตุวินันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๓) นางสาววริศรา แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๔) นางสาวธนพร พรสุทธิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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๒.๔ กลุ่มเรื่อง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
๑. เป้าหมาย 
สนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
๑) ผลิตและบูรณาการองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ และสามารถน าไป

พัฒนาต่อยอดหรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และ
ด้านชุมชนและพ้ืนที่ 

๒) สร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยให้แก่สถาบันต้นสังกัดและประเทศ 
๓) สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างกลุ่มวิจัย            

ที่เข้มแข็ง 
๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติ และ/หรือในระดับนานาชาติ อันรวมถึง

ความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการ 
๒. ผลผลิต 
๑) ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับสูง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีค่า impact factor สูง และ/หรือ ผลงานวิจัยที่น าไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ นวัตกรรมใหม่ทางวิชาการ 
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการต้นแบบ 

๒) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และ
ด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพ  
ในการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะน าไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมี
การน าผลงานไปใช้แล้ว 

๓) ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติและระดับชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ บทความ ซึ่งเป็น
วารสารในควอไทล์ที่ ๑ และ ๒ รวมถึงการจดสิทธิบัตร และผลิตบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ช่วยนักวิจัย หรือนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึ งปริญญาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๕ คน 

๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 
 สนับสนุนทุนวิจัยตาม ๖ กลุ่มสาขาองค์การเ พ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(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 
  • วัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
  • 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) การส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม ( Innovation-driven 
Enterprises: IDEs) 
 ๖) สังคมสูงวัย การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ๗) เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
 ๑) เป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว และปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ในประเทศไทย 
 ๒) ไม่จ ากัดอายุ และสัญชาติ 
 ๓) เป็นผู้ที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการและ/หรือสังคม  
มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ  
ทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ควร
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอ่ืนมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธี
วิจัยอาวุโส) ทุนนักวิจัยแกนน า ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเทคโนโลยีดีเด่น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยในระดับ 
แนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง 
 ๔) เป็นผู้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์  
ในภาคการผลิต ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถน า ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
พาณิชย์ และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ 
และด้านชุมชนและพ้ืนที่ 
 ๕) เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านของจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะตามแนวทาง
เรื่องจริยธรรมของนักวิจัยที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติได้ก าหนดไว้ 
 ๖) ไม่มีต าแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างรับทุนวิจัยหลักอ่ืน ๆ อาทิ 
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) โครงการวิจัยขนาดใหญ่ของ วช. หรือ สวทช. เพื่อให้มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับ
งานวิจัยในโครงการอย่างเต็มที่ ยกเว้นในกรณีอยู่ระหว่างใกล้เสร็จสิ้นโครงการ และสามารถด าเนินโครงการ
ดังกล่าวแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ประกาศผลทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
 ๗) มีประสบการณ์ในด้านบัณฑิตศึกษา สามารถสร้างกลุ่มวิจัย และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
  ๘) สามารถด าเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนได้ตลอดระยะเวลา ๓ ปี 

เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 
๑) เป็นการบูรณาการงานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) ที่จะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบ

ทางวิชาการสูง และ Translational Research เพ่ือการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์  รวมทั้งผลักดัน 
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในด้านต่างๆ โดยการด าเนินการคู่ขนานกันไป น าไปสู่การสร้างผลกระทบต่อ
สังคมและประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ 
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๒) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขต  
การด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัย            
น าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาด าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
เรียกเงินทุนวิจัยคืน 

๓) ผลงานจากทุนวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ 
 ๑. ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง (Q1-Q2) ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูง และ/หรือ ผลงานวิจัยที่น าไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ นวัตกรรม
ใหม่ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการต้นแบบ 

 ๒. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ 
และด้านชุมชนและพ้ืนที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะน าไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเคราะห์ผลกระทบที่ค าดว่าจะเกิด 
เมื่อมีการน าผลงานไปใช้แล้ว 

๔) กระบวนการพิจารณาคัดเลือก 
 การประเมินข้อเสนอการวิจัยเพ่ือจัดสรรทุนด าเนินการโดย “คณะกรรมการ” และใช้ “ผู้ตรวจสอบ
ข้อเสนอการวิจัย” (reviewers) ภายนอกร่วมด้วย เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอการวิจัย เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตลอดจนความส าคัญของ
โครงการความเร่งด่วน และความจ าเป็นของโครงการวิจัยกับการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงความเชื่อมโยงและความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ 

ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นอาจได้รับเชิญให้มาน าเสนอโครงการแบบบรรยาย  
ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ 
 ทั้งนี้  ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนและ/หรือสถาบันต้นสังกัด 
จะอุทธรณ์มิได้ 
 ๕) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 
 เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงานกับเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย วช. ขอให้มีการด าเนินการในรูปแบบต่อไปนี้ 

- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน จะต้องรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัยทุก  
๖ เดือน และน าเสนอผลงานแบบบรรยายตามระยะเวลาที่ วช. ก าหนด 

- วช. อาจมีการตรวจเยี่ยมโครงการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการตามโอกาสอันควร 
- หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน จะต้องจัดประชุมประจ าปี เพ่ือน าเสนอผลงานของโครงการในรอบปี 
๖) การส่งข้อเสนอการวิจัย 
ผู้เสนอขอรับทุนลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เว็บไซต์ https://www.nriis.go.th
โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด 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 
 สถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกแก่โครงการวิจัย  
ที่ได้รับทุนและจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
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 าหรับ Translational Research เพ่ือการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์  

จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับ feasibility study, field test, pilot/ prototype 
development, business development เป็นต้น) 

หมายเหตุ 
- งบประมาณในหมวดที่  ๑-๖ รวมกันไม่เกิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรวมทุกหมวดแล้วไม่เกิน 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- ส าหรับหมวดที่ ๕-๖ วช. จะเบิกจ่ายให้แก่โครงการ หลังจากผู้รับทุนเสนอแผนงานและได้รับ 

การอนุมัติจาก วช. แล้ว และงบประมาณหมวดที่ ๗ จะสามารถเสนอค่าใช้จ่ายได้ทุกหมวดที่จ าเป็น ยกเว้นหมวด
ค่าตอบแทน 

- หากข้อเสนอการวิจัยมีงบประมาณสมทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างน้อย ๒๐ % ของงบประมาณท่ี วช. สนับสนุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างทีมวิจัยและหน่วยงานต่าง ๆ 

- งบประมาณในหมวดที่ ๗ Translational Research จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นคราวๆ 
ตามความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายจริง เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนเสนอวัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน           
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ข้อมูลด้านวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (พล.)  

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓  
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

   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 


