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ประกาศส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 
เร่ือง การรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ 2566  
-------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างนักวิจัย

ระดับมหาบัณฑิตที่นอกจากจะมีความใฝ่ใจที่จะแสวงหาความรู้ และมีทักษะในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ  
รู้จักท างานเป็นกลุ่ม มีความนับถือในความเห็นของผู้ที่คิดเห็นต่างจากตนได้ มีความเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตฯ จึงมุ่งเน้นการท าวิจัยเป็นกลุ่ม และต้องการสร้าง
นักวิจัยที่ค้นคว้าได้ด้วยตนเองและสามารถต่อยอดไปท าวิจัยในขั้นลึกยิ่งขึ้นไปพร้อมกันกับการรู้จักท างาน
ร่วมกัน โดยตระหนักว่างานส่วนของตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญพอๆกับงานชิ้นอ่ืนในชิ้นงานที่ใหญ่กว่า  
ซึ่งความตระหนักเช่นนี้จะช่วยให้การท างานชิ้นใหญ่ส าเร็จมากกว่าที่จะสร้างความส าคัญโดดเด่นให้แก่ตนเอง
และชิ้นงานใหญ่ที่ส าเร็จในคราวหนึ่งจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ (Output/Outcome) ที่มีประสิทธิภาพสูงและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือสร้างนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและสามารถท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งต่างรู้ว่าผลงาน
ของตนเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญพอ ๆ กับส่วนประกอบอื่นในงานวิจัยใหญ่ อีกท้ังกระตุ้นและสร้าง
บรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือกันในหน่วยงานต่างๆของสถานศึกษาเดียวกัน และระหว่างสถาบันการศึกษา รวมถึง
สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกัน 

๒.๒ เพ่ือสร้างชุดความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าให้เกิดฐานความรู้ในแต่ละประเด็น
ได้รอบด้านมากขึ้น ทั้งในด้านเวลาและพ้ืนที่ เพ่ือท าการวิจัยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป หรือน าไปสู่การประยุกต์ 
ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

๒.๓ เพ่ือสร้างนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการท าวิจัยอย่างมีระบบและสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปท าวิจัยในระดับที่สูงขึ้นไป 

 
๓. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 

การสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช . ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการสนับสนุน 
ทุนวิจัย ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

๓.๑ การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน ควบคุมดูแลการด าเนินงานวิจัย
ของนิสิต/นักศึกษาในกลุ่ม จ านวน ๒ – ๓ คน ทั้งนี้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐ กลุ่ม 

๓.๒ การสนับสนุนทุนวิจัยแบบรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน ควบคุมดูแลการด าเนินงาน
วิจัยของนิสิต/นักศึกษา จ านวน ๑ คน ทั้งนี้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน 
   
 
        

(ส ำเนำ) 
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๔. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
๔.๑ มีสัญชาติไทย 
๔.๒ เป็นผู้ก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น 
๔.๓ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ วช. ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยไม่เป็น  

ผู้ที่จบการศึกษาก่อนการท าสัญญาฯ หรือหลังท าสัญญาฯ ๖ เดือน หากตรวจพบว่าผู้รับทุนจบการศึกษาก่อน
การท าสัญญาฯ หรือหลังท าสัญญาฯ ไม่ครบ ๖ เดือน วช. ขอยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัย
คืน 

๔.๔ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอ่ืนมาก่อน ต้องแจ้ง
ให้ วช. ทราบก่อนการท าสัญญา 

๔.๕ ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นผู้ควบคุมดูแลการด าเนินการวิจัย และอาจารย์  
ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ และกรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและยังด าเนินการวิจัย ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับรองศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานและควบคุมการ
วิจัยของผู้เสนอขอรับทุน 

 
๕. ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาทุนต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เสนอ
ขอรับทุนก าลังศึกษาก่อนวันปิดรับข้อเสนอการวิจัย โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัยประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง (โปรดเลือกประเด็นวิจัยเพียงประเด็นเดียวที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร ) ประเด็น
วิจัยประจ าปี ๒๕๖๖ ได้แก่ 

๕.๑ ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทำงเลือกในยุคสมัย ‘Anything goes’ 
๕.๒ Creativity on the Margins: กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงภำษำ ศิลปวัฒนธรรม สถำปัตยกรรม 

และสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ อันว่ำด้วยเสียงหัวเรำะและครำบน  ำตำ: อำรมณ์ของเด็ก สตรี เยำวชน และคนชรำในสังคม

ทุนนิยม-ปิตำธิปไตยสมัยใหม่ 
๕.๔ Ulysses Unbound: โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจำกกำรเดินทำงและกำรอพยพ  

ในศิลปะ สถำปัตยกรรม และวรรณคดี 
 

๖. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 
๖.๑ งบประมาณของอาจารย์ที่ปรึกษา (วงเงินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท) แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ 

  ๖.๑.๑ ค่าจัดกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา
จ านวนไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท  
  ๖.๑.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๖.๒ งบประมาณของนิสิต/นักศึกษา (วงเงินไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน) แบ่งออกเป็น ๓ หมวด 
ได้แก่ 
  ๖.๒.๑ ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย (“ผู้ช่วยวิจัย” หมายถึง นักศึกษาผู้รับทุน) เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา ๑๒ เดือน รวมเป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท/คน 
  ๖.๒.๒ งบสนับสนุนการท าวิจัย (วงเงินไม่เกิน ๑๑๖,๐๐๐ บาทต่อคน)  

DOCUMENT ID:340652541667211375



-3- 
 

  ๖.๒.๓ ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน และเบิกจ่ายตามเงื่อนไขดังนี้ 
ตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล TCI Tier ๑ หรือการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (International 
conference) เบิกจ่ายได้ ๑๐,๐๐๐ บาท, บทความในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI  เบิกจ่ายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(นักศึกษาสามารถยื่นบทความเพ่ือขอรับเงินตอบแทนค่าตีพิมพ์บทความได้มากกว่า ๑ ชิ้น ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
 ๖.๓ ค่าใช้จ่ายในส่วนของงบกิจกรรมและงบสนับสนุนการท าวิจัย อาทิ ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้อมูล ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น โดยไม่สนับสนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต/นักศึกษา และครุภัณฑ์หรือวัสดุบางชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และเครื่องบันทึกเทป เป็นต้น โดยงบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่า ใช้จ่าย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเหมาะสมกับการด าเนินงานวิจัย 

          
๗. เงื่อนไขการรับทุน 

๗.๑ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนการด าเนินการ
วิจัยของนักศึกษาผู้รับทุนเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๒ เดือน และปิดโครงการรับทุนภายใน ๑๘ เดือน โดยไม่มีการ
ขยายระยะเวลา 

๗.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาในกลุ่มให้ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการให้ทุน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน ควบคุมดูแล 
การด าเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษาผู้รับทุนได้สองกรณี ดังนี้ 
  ๗.๒.๑ กรณีขอรับทุนแบบกลุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลการด าเนินงานวิจัยของนิสิต/
นักศึกษา จ านวน ๒ – ๓ คน 
  ๗.๒.๒ กรณีขอรับทุนแบบรายบุคคล อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน ควบคุมดูแลการด าเนินงาน
วิจัยของนิสิต/นักศึกษา จ านวน ๑ คน 

๗.๓ นิสิต/นักศึกษาผู้รับทุนสามารถรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องแจ้งให้ วช. 
ทราบก่อนวันท าสัญญา 

 
๘. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

๘.๑ รับพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) (เว็บไซต์ http://nriis.go.th) ที่ตรงตาม
ประเด็นวิจัยประจ าปี  ๒๕๖๖ ที่ก าหนดโดยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.  ด้านมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ผู้สมัครต้องยืนยันกำรส่งข้อเสนอโครงกำรที่สมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนด และได้รับกำร
รับรองจำกสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน พร้อมทั งส่ง (๑) หนังสืออนุมัติหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ (๒) เอกสำรข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือแบบฟอร์ม MA ๑ (๓) เอกสำรข้อมูลนักศึกษำ  
หรือแบบฟอร์ม MA ๒ (๔) บทคัดย่อและเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์  (๕) แนวทำงกำรสังเครำะห์วิทยำนิพนธ์ 
ให้ส ำนักประสำนงำนโครงกำรทุนวิจัยมหำบัณฑิต วช. ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

๘.๒ การประเมินคุณภาพทางวิชาการของข้อเสนอโครงการกระท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้น ๆ ค าตัดสินของผู้ประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช . ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ วช. ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๘.๓  โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะแจ้งผลการพิจารณ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของ วช . (http://www.nrct.go.th) ระบบ NRIIS (http://www.nriis.go.th) 
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการท าสัญญารับทุนและเบิกจ่ายทุนต่อไป 

 
๙. การท าสัญญาระหว่าง วช. กับผู้รับทุน 

การท าสัญญารับทุนในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น
การท าสัญญาระหว่างส านักงานการวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร ในกระบวนการท าสัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีให้เป็นผู้รับทุนและเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีอ านาจลงนาม
ในฐานะผู้รับทุนในเอกสารสัญญารับทุน 

 
๑๐.  ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

๑๐.๑ วิทยานิพนธ์ ซึ่งระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศว่า “ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยและนวัตกรรมทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช . ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖” 

๑๐.๒ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือผลงานที่
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ ซึ่งต้องระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศในวารสารว่า “ได้รับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ” หรือ “This research and 
innovation activity is funded by National Research Council of Thailand (NRCT)” 

          
๑๑. การส่งข้อเสนอโครงการ 

๑๑.๑ ผู้เสนอขอรับทุน ส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) (http://www.nriis.go.th)  
  ๑๑.๑.๑ กรณีผู้เสนอขอรับทุน (อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต/นักศึกษา) เคยลงทะเบียน
ผู้ใช้งานระบบแล้ว สามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานเดิม หากยังไม่เคยลงทะเบียนผู้ใช้งาน ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบก่อน โดยดูรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ https://www.nriis.go.th/Register.aspx (การเลือก
สังกัดของนิสิต/นักศึกษา กรณีท างานแล้ว ให้เลือกสังกัดตามสถานที่ท างาน กรณีอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่ได้
ประกอบอาชีพให้เลือกสังกัดเป็น “อ่ืน ๆ”)  
  ๑๑.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS โดยเป็นผู้เพ่ิมหัวข้อวิทยานิพนธ์
และชื่อนิสิต/นักศึกษา พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ครบถ้วน (หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้เพ่ิมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้นิสิต/นักศึกษา จะไม่สามารถกรอกรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการได้) 
  ๑๑.๑.๓ นิสิต/นักศึกษา กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการในส่วนของนิสิต/นักศึกษา
ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้ 

(๑) เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัด (ผู้มีสิทธิ์สมัคร
ทุนต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัดแล้วเท่านั้น) 

(๒) เอกสารข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา (MA ๑) 
(๓) เอกสารข้อมูลนักศึกษา (MA ๒) 
(๔) บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน ๓๕๐ ค า และโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) 

ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า รวมบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงแล้ว และต้องไม่เป็นเนื้อหาบทหนึ่งบทใดของ
วิทยานิพนธ์ (ห้ำมระบุชื่อ – นำมสกุล และสังกัดของผู้สมัครในโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์) 
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(๕) แนวทางการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยานิพนธ์กับประเด็นวิจัยที่สมัครรับ
ทุน ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า (ห้ำมระบุชื่อ – นำมสกุล และสังกัดของผู้สมัครในแนวทำงกำรสังเครำะห์ฯ) 

๑๑.๑.๔ นิสิต/นักศึกษา ยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการมายังอาจารย์ท่ีปรึกษา เมื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (สถานะข้อ เสนอโครงการ เป็น  "แหล่ งทุน ได้ รับข้อ เสนอโครงการ เรี ยบร้อยแล้ ว ”  
ในระบบ NRIIS) 
  ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอขอรับทุนด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา 
 ๑๑.๒ จัดส่งเอกสารสมัครทุนให้ส านักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ทางไปรษณีย์ ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ประกอบด้วย  

๑) หนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์  จ ำนวน ๑ ชุด  
๒) เอกสำรข้อมูลอำจำรย์ท่ีปรึกษำ (MA 1) จ ำนวน ๑ ชุด  
๓) เอกสำรข้อมูลนักศึกษำ (MA 2) จ ำนวน ๑ ชุด 
๔) บทคัดย่อและเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์  จ ำนวน ๓ ชุด 
๕) แนวทำงกำรสังเครำะห์วิทยำนิพนธ์ จ ำนวน ๓ ชุด 

ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารตามรายการข้างต้น ตามท่ีอยู่ 
 

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ห้อง ๘๑๓ ชั้น ๘ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองว่าเอกสารที่ส่งให้ส านักประสานงานโครงการฯ เป็นชุดเดียวกันกับเอกสารที่ส่งในระบบ 
NRIIS ทุกประการ และให้นับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS 
และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย เอกสารที่จัดส่งต้องมาถึงส านักประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ส านักประสานงานโครงการฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 
 
12. ก าหนดรับข้อเสนอการวิจัย  

12.1 เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๘.๐๐ น. 

12.2 สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ก าลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS 
ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.  

12.3 กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
• ข้อมูลระบบ NRIIS หรือการลงทะเบียนนักวิจัย ที่กองระบบและบริหารข้อมูลเชิง

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nriis@nrct.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612, 616 และ 617 

• ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ที่ส านักประสานโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrctmag@gmail.com  
มือถือ หมายเลข ๐๙๘ ๓๓๕ ๒๔๐๙, ๐๙๘ ๘๒๑ ๐๖๑๖, ๐๙๘ ๘๒๑ ๐๑๓๖ หรือ Facebook โครงการทุน
วิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.facebook.com/nrctmag 
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13. ประกาศผลการพิจารณา 
วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์  

https://www.nrct.go.th และ https://www.nriis.go.th ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 ประกาศ ณ วันที่  31   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

(ลงชื่อ) วิภารัตน์ ดีอ่อง 
 

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง) 
ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
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