
  
  

 
 

 
ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เร่ือง การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ 
ในสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำในประเทศไทย เพ่ือให้มีโอกำสได้ท ำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องหลังจบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก ซึ่งจะสร้ำงสมประสบกำรณ์ และพัฒนำไปสู่กำรเป็นนักวิจัยที่มีคุณภำพระดับสูงของประเทศ  
อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนประเทศด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงก ำลังใจ ควำมกระตือรือร้น 
ทำงวิชำกำร และก่อให้เกิดกำรบูรณำกำร กำรท ำวิจัยเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำนและวิชำชีพอำจำรย์  
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมขั้นพ้ืนฐำนให้แก่อำจำรย์รุ่นใหม่ให้ก้ำวไปสู่กำรท ำงำนวิจัยในระดับ
นำนำชำติที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมในอนำคต 
 ๒. เพ่ือพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัย โดยให้มีโอกำสท ำงำนวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยอำวุโส 
 ๓. เพ่ือพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์รุ่นใหม่ให้มีควำมสำมำรถทั้งด้ำนกำรสอนและกำรท ำงำน 
 ๔. เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับระบบกำรวิจัยของประเทศ โดยพัฒนำคุณภำพของอำจำรย์  
รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภำพและมีจริยธรรมสูงที่เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป 
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย 
  ๑. ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
 ๑.๑ เป็นโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย หรืออำจด ำเนินกำรในต่ำงประเทศได้ 
ในระยะเวลำสั้น มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ส ำคัญของประเทศหรือนโยบำยรัฐบำล และน ำไปสู่กำรเป็นสังคม
ฐำนควำมรู้ ต้องมีกำรส ำรวจสถำนภำพควำมรู้และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสำรที่มีกำรตีพิมพ์แล้วอย่ำงครบถ้วน 
เป็นกำรวิจัยเพ่ือแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงแท้จริง ซึ่งจะท ำให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้ำง ถ้ำเป็นกำรวิจัยซ้ ำ
กับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นกำรบุกเบิกควำมรู้ใหม่ หรือมุ่งหำข้อสรุปที่ต่ำงออกไป หรือหำกเป็นกำรวิจัยเพ่ือ
ยืนยันองค์ควำมรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ต้องเป็นกำรวิจัยที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงแท้จริง  

๑.๒ มีกำรตั้งประเด็นกำรวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีกำรวิจัยที่เหมำะสมสำมำรถ
แสดงว่ำกำรวิจัยจะมีคุณูปกำรต่อวงวิชำกำรในด้ำนใดบ้ำง 

 
 

/ ๑.๓ เป็นโครงกำรวิจัย... 
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๑.๓ เป็นโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน 
โดยสถำบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ควำมร่วมมือ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน 
 ๑.๔ ผลงำนวิจัยที่ได้ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๔.๑ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มงวด ที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus Quartile ๑ - ๒  
และมีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มงวด 
  ๑.๔.๒ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ 
ในฐำนข้อมูลที่  วช. และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ยอมรับ หรือผลงำนรูปแบบอ่ืนที่ผ่ำน 
กำรประเมินโดย วช. และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ 
  ๑.๔.๓ สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ต้องได้รับเลขที่ค ำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยกำรขอยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้น
ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของ วช. และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ 
   ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ผู้รับทุนสำมำรถ
น ำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับทุนจะเป็นชื่อแรก 
และ/หรือ เป็นผู้วิจัยหลักในบทควำมผลงำนวิจัย และให้ประกำศเกียรติคุณของนักวิจัยที่ปรึกษำ ในกรณีที่ไม่มีชื่อ
นักวิจัยที่ปรึกษำเป็นผู้ร่วมวิจัยไว้ด้วย นอกจำกนี้ผลงำนวิจัยต้องไม่ถือเป็นควำมลับ ยกเว้นในกรณีที่มีกำรยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตร 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
 ๒.๑ เป็นอำจำรย์ประจ ำสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำ  
 ๒.๒ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์และ 
ทันตแพทย์เฉพำะทำง (Board Certification) มำแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๒๓) หรือ
เป็นผู้ส ำเร็จกำรวิจัยระดับหลังปริญญำเอก (postdoc) มำแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๒๓)  
   ส ำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ หรือ    
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  หรือทุนวิจัยของ 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ มำแล้ว และเป็นกำรสมัครขอรับทุนฯ เป็นครั้งที่สอง ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์เฉพำะ ระดับหลังปริญญำเอก (postdoc) 
มำแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๒๓) 
   ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนฯ จะต้องท ำงำนประจ ำอยู่ในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย 
 ๒.๓ มีผลงำนวิจัยในช่วง ๕ ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๓) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๓.๑ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีผลงำนตีพิมพ์ ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCOPUS อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ต้องเป็นผู้มีผลงำนตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสำมำรถจะดูกำรอ้ำงอิงได้จำกฐำนข้อมูลของ วช.  
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ  
  ๒.๓.๒ มีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 
 ๒.๔ ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับหัวหน้ำภำควิชำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และต้องได้รับ
อนุมัติจำกสถำบันต้นสังกัดให้มีเวลำท ำงำนวิจัยในโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ ๑๗.๕ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยครึ่งหนึ่ง 
ของเวลำดังกล่ำวสำมำรถให้เวลำรำชกำรได้ หรือเวลำปฏิบัติงำนปกติ 
 

/ ๒.๕ ในช่วงที่สมัคร... 
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๒.๕ ในช่วงที่สมัครขอรับทุนนี้  หำกผู้สมัครก ำลังได้รับทุนวิจัยอ่ืนอยู่ไม่ว่ำจำกแหล่งทุนใด 
ก็ตำมต้องแจ้งข้อมูลดังกล่ำวต่อแหล่งทุน ว่ำเป็นผู้วิจัยหลัก หรือ ผู้วิจัยร่วม ตลอดจนระยะเวลำตำมสัญญำรับทุน 
และสถำนะโครงกำรวิจัยนั้น ๆ ด ำเนินกำรถึงขั้นตอนใด 

 ในช่วงเวลำรับทุน จะต้องไม่รับทุนวิจัยในโครงกำรที่มีหัวข้อใกล้เคียงกันในช่วงเวลำ
เดียวกัน เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นต้องขอรับทุนจำกแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติมจะต้องแจ้งให้แหล่งทุนทรำบก่อนรับทุนใหม่ 
ถึงเหตุผลที่ชัดเจนว่ำกำรรับทุนนั้นเป็นกำรเสริมเพ่ือให้โครงกำรวิจัยนั้ นมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ 
หมวดงบประมำณจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกัน และหำกแหล่งทุนตรวจสอบพบว่ำนักวิจัยรับทุนหลำยโครงกำรในช่วงเวลำ
เดียวกัน โดยที่ไม่ได้แจ้งให้แหล่งทุนทรำบก่อน แหล่งทุนจะให้นักวิจัยด ำเนินกำรเลือกรับทุนใดเพียงทุนเดียวเท่ำนั้น 

๒.๖ สถำบันต้นสังกัดเห็นชอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงกำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 
๒.๗ ในกำรขอปิดทุน นักวิจัยสำมำรถด ำเนินกำรได้หลังจำกที่ได้ด ำเนินกำรวิจัยไปแล้วอย่ำง

น้อย ๑ ปี และส่งบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์จำกผลของกำรด ำเนินกำรวิจัยที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วอย่ำง
น้อย ๑ ปีเช่นเดียวกัน 
 ๓. นักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor) 
 ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษำพร้อมแนบประวัติและรำยชื่อผลงำน 
ทำงวิชำกำร นักวิจัยที่ปรึกษำจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่จะวิจัยหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง มีประสบกำรณ์และ
ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง ๕ ปีย้อนหลัง หรือมีผลงำนวิจัยอันเป็นที่ยอมรับ
ของวงวิชำกำร  และมีเวลำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้วิจัย โดยมีกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกนักวิจัยที่ปรึกษำ  
อยู่ต่ำงประเทศ ผู้เสนอขอรับทุนต้องเพ่ิมนักวิจัยที่ปรึกษำร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกท่ำนหนึ่ง 
 ๔. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมิน 
 ๔.๑ กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเพ่ือประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบโดยคณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำร และใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ (reviewer) ภำยนอกร่วมด้วย
ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเป็นประกำรใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้ งำนวิจัย
นั้นต้องไม่เป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ หรือประกำศนียบัตรใด ๆ 
 ๔.๒ กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงกำรเพ่ือตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละ
โครงกำรวิจัย  โดยคณะกรรมกำรประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรด ำเนินในรูปแบบต่อไปนี้ 
   - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย 
ด้วยเอกสำร และน ำเสนอผลงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
   - ตรวจเยี่ยมโครงกำร เพ่ือรับทรำบสภำพกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน ำ
และหำมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องและทันเวลำ 
   - จัดประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือให้หั วหน้ ำโครงกำรวิจัยผู้ รับทุนน ำเสนอผลงำน 
เพ่ือด ำเนินงำนไประยะหนึ่ง และมีผลงำนก้ำวหน้ำพอสมควร 
 ๕. วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาด าเนินการ 
  งบประมำณโครงกำร ระยะเวลำไม่เกิน ๒ ปี งบประมำณจะไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
ระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปี งบประมำณไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งรวมค่ำตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ บำท 
ต่อเดือน ทั้งนี้ ผู้รับทุนควรปิดโครงกำรตำมเวลำที่ก ำหนด 
 
 

/ ๖. ผลงำนที่ได้... 
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 ๖. ผลงานที่ได้จากโครงการ 
 ผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรอย่ำงน้อย ๑ บทควำม ในฐำนะ First Author 
หรือ Corresponding Author นอกเหนือจำกรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ผลงำนวิจัยของโครงกำรต้องสำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ 
(peer review) อย่ำงเข้มงวด ในฐำนข้อมูล Scopus Quartile ๑ - ๒ และมีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบ
ต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มงวด 
 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล
ที่ วช. และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ยอมรับ หรือผลงำนรูปแบบอ่ืนที่ผ่ำนกำรประเมินโดย วช. 
และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ 
 หรือมีสิทธิบัตรที่ได้เลขที่ค ำขอยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง โดยกำรยื่นจดสิทธิบัตร
และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของ วช. และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ  
 ๗. การท าสัญญารับทุน 
  ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์ 
รุ่นใหม่แล้วผ่ำนกำรพิจำรณำในปีนี้ ต้องด ำเนินกำรสิ้นสุดโครงกำรเดิมที่รับทุนก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรท ำ
สัญญำรับทุนใหม ่โดยเป็นกำรจัดท ำสัญญำระหว่ำง วช. กับสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัดของผู้รับทุน 
 ๘. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถำบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๙. การส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 
  ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงกำรผ่ำนระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (National Research and Innovation Information System : 
NRIIS) ที่เว็บไซต์ https://www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ 
MS Word และ PDF ดังนี้  
  ๙.๑ แบบเสนอโครงกำรวิจัย ให้เขียนเป็นภำษำอังกฤษ ยกเว้นสำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ สำมำรถเขียนข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษก็ได้ 
  ๙.๒ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำระดับปริญญำเอก (Transcript) หรือวุฒิบัตรแพทย์และ 
ทันตแพทย์เฉพำะทำง (Board Certification) หรือเอกสำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยระดับหลังปริญญำเอก 
(postdoc) ที่ระบุช่วงเวลำกำรวิจัย 
  ๙.๓ แบบฟอร์มกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย (จัดท ำเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษก็ได้) 
  ๙.๔ จดหมำยรับรองกำรเป็นนักวิจัยที่ปรึกษำ  
  ๙.๕ หน้ำแรกของผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ ภำยใน ๕ ปีที่ผ่ำนมำ  
(ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ถึงปัจจุบัน) 
  ๙.๖ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
  ๙.๗ ส ำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจำรณำข้อมูลตำมที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS  

๑๐. ก าหนดรับข้อเสนอการวิจัย 
-  เปิดรับข้อเสนอกำรวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
๑๐.๑ นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันกำรเข้ำร่วมกำรท ำวิจัยในระบบ NRIIS ภำยใน

วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ เวลำ ๑๖.๓๐ น. 
๑๐.๒ หน่วยงำนต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอกำรวิจัย ในระบบ NRIIS ภำยใน

วันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ เวลำ ๑๖.๓๐ น.  
/ ๑๐.๓ กรณีต้องกำร... 
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๑๐.๓ กรณีต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
• ข้อมูลระบบ NRIIS หรือการลงทะเบียนนักวิจัย ที่กองระบบและบริหำรข้อมูล 

เชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nriis@nrct.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ – ๙ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๒, ๖๑๖ และ ๖๑๗ 

• ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน  
 กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ arf.y66@nrct.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๒๓, ๔๒๔, ๐๖ ๕๙๕๐ ๙๘๔๑ 
(นำงสำวสวนีย์ / นำงสำวขนิษฐำ / นำงสำวภรรทรทร)  

 กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ new.scholar2021@gmail.com โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๒, 
๐๙ ๖๐๕๘ ๗๓๘๓ (นำงสำวสุนทรำภรณ์ / นำงสำวจำรุณัฐ / นำงสำวกนกวรรณ) 

๑๑. ประกาศผลการพิจารณา 
วช.จะประกำศผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นทำงเว็บไซต์ 

https://www.mhesi.go.th และ https://www.nriis.go.th  

 ประกำศ ณ วันที่ ๒๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  
 
 

     (นำงสำววิภำรัตน์  ดีอ่อง) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

  
 

………........………….   ร่าง 
………………........….   พิมพ์ 
……………........…….   ทาน 
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