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ค ำน ำ 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรท ำหน้ำที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก

ของประเทศ ตำมพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 โดยมีภำรกิจหลักอย่ำงหนึ่ง 
คือกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม โดย วช.ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ 
ในกำรสนับสนุนทุนพัฒนำบุคลำกรและกำรวิจัยเพ่ือฐำนทำงวิชำกำร ที่รับมอบหมำยงำนเดิมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (สกว. เดิม)  ส ำหรับปีงบประมำณ 2563  
วช. มีควำมพร้อมที่จะเปิดรับทุนพัฒนำบุคลำกรและกำรวิจัยเพ่ือฐำนทำงวิชำกำร จ ำนวน 5 ทุน ดังนี้   
1) ทุนศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น 2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส)  3) ทุนพัฒนำนักวิจัยรุ่นกลำง (เมธีวิจัย)  
4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และ 5) ทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่  

คู่มือ ฉบับนี้เป็นแนวทำง ขั้นตอน วิธีกำรเสนอขอรับทุน ทั้ง 5 ทุน ส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  
นักวิจัยรุ่นกลำง และนักวิจัยอำวุโส เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรรับทุน รวมถึง ให้ได้มีโอกำสพัฒนำและผลิตงำนวิจัย
ที่มีคุณภำพในระดับชำติและระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งงำนวิจัยดังกล่ำว  วช. คำดว่ำจะท ำให้เกิด 
องค์ควำมรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทำงวิชำกำรสูง หรือมีศักยภำพสูงมำก เพ่ือกำรน ำไปประยุกต์เพ่ือให้เกิดผล 
เชิงปฏิบัติ ทั้งในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนพำณิชย์ ด้ำนนโยบำย ด้ำนสำธำรณะ และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ หรือ
สร้ำงผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติต่อไป 
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ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
-------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรท ำหน้ำที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก
ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยอำวุโสระดับศำสตรำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัยดีเด่นในสำขำวิชำ และมีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้ที่พร้อมจะพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยให้เกิดประโยชน์  
ในหลำกหลำยมิติ ตำมกำรจัดตั้ง “ทุนศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น” ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยอำวุโสที่มีศักยภำพสูง ให้ได้มีโอกำสพัฒนำและผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพในระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งงำนวิจัยดังกล่ำวจะท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทำงวิชำกำรสูง หรือ
มีศักยภำพสูงมำกในกำรน ำไปประยุกต์เพ่ือให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติทั้งในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนพำณิชย์ ด้ำน
นโยบำย ด้ำนสำธำรณะ และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ หรือสร้ำงผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติ 
 ทั้งนี้ วช. มุ่งเน้นกำรสนับสนุนงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหำของประเทศมำกยิ่งขึ้น ตำมยุทธศำสตร์  
กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเน้นกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้ำงผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลง
ให้กับประเทศ โดยน ำองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนที่มีศักยภำพในกำรต่อยอดงำนวิจัย เชื่อมโยงไปสู่กำรใช้ประโยชน์  
ทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำร และ/หรือภำคสังคมโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนโจทย์วิจัยที่สอดรับกับ  
ยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลเพื่อผลักดันให้ประเทศก้ำวหน้ำด้วยนวัตกรรม 

วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนศำสตรำจำรย์ระดับแนวหน้ำที่มีผลงำนวิจัยระดับชำติและ/หรือระดับนำนำชำติให้ 
 1. ผลิตและบูรณำกำรองค์ควำมรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในทำงวิชำกำร และสำมำรถ
น ำไปพัฒนำต่อยอดหรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชน์ด้ำนพำณิชย์ ด้ำนสำธำรณะ  
ด้ำนนโยบำย และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ 
 2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรวิจัยให้แก่สถำบันต้นสังกัดและประเทศ 
 3. สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือผลิตนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่มีคุณภำพ รวมทั้งสร้ำงกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง 
 4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทั้งในระดับชำติ และ/หรือในระดับนำนำชำติ อันรวมถึง
ควำมร่วมมือในลักษณะสหวิทยำกำร 

ขอบเขต/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้กำรสนับสนุนกำรวิจัยสอดรับกับควำมต้องกำรและนโยบำยกำรพัฒนำของประเทศ รวมทั้ง
สอดคล้องกับเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บท
ด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนั้น วช. จึงเห็นควรสนับสนุนทุนศำสตรำจำรย์วิจัย
ดีเด่น ดังนี้ 

 
/ กำรวิจัย…  

(ส ำเนำ) 
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การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
  1) อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย์ 
  2) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
  3) ระบบโลจิสติกส์ 
  4) กำรบริกำรมูลค่ำสูง 
  5) พลังงำน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1) สังคมสูงวัย และสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 
 2) คนไทยในศตวรรษที่ 21 
 3) สุขภำพและคุณภำพชีวิต 
 4) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสิ่งแวดล้อม 
 5) กำรกระจำยควำมเจริญและเมืองน่ำอยู่ 

การประกาศและสรรหาผู้สมัครทุน 
 1. ประกำศรับสมัครผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.nrct.go.th, www.nrms.go.th และ 
กำรส่งเอกสำรประชำสัมพันธ์ไปยังมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 
 2. สรรหำรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสม และด ำเนินกำรเชื้อเชิญ 
วช. จะพิจำรณำจำกคุณภำพของข้อเสนอโครงกำรเป็นหลัก ไม่ว่ำจะเป็นกำรสมัครหรือกำรสรรหำ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. เป็นศำสตรำจำรย์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว และปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ  
ในประเทศไทย 
 2. ไม่จ ำกัดอำยุ และสัญชำติ 
 3. เป็นผู้ที่มีผลงำนที่มีคุณภำพสูง สำมำรถสร้ำงผลกระทบต่อวงกำรวิชำกำรและ/หรือสังคม มีผลงำนด้ำนกำร
วิจัยในสำขำที่เชี่ยวชำญในระดับแนวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับทั้ง ในระดับชำติและ/หรือ
ระดับนำนำชำติ และมีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ หรือผ่ำนกำรรับทุนวิจัยหลักอ่ืนมำแล้ว อำทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส) ทุนนักวิจัยแกนน ำ  
ของ สวทช. นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ นักวิทยำศำสตร์ดีเด่น และนักเทคโนโลยีดีเด่น เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเป็นนักวิจัย 
ในระดับแนวหน้ำในสำขำนั้นอย่ำงแท้จริง 
 4. เป็นผู้มีศักยภำพในกำรเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
ในภำคกำรผลิต ก่อให้เกิดผลงำนในรูปแบบสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำน
พำณิชย์ และ/หรือกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ไปใช้ในด้ำนสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ ในด้ำนนโยบำย ด้ำนสำธำรณะ 
และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ 
 5. เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงำมในด้ำนของจริยธรรมและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ โดยเฉพำะตำมแนวทำง
เรื่องจริยธรรมของนักวิจัยที่ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติได้ก ำหนดไว้  
 6. ไม่มีต ำแหน่งบริหำรตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุน และไม่อยู่ระหว่ำงรับทุนวิจัยหลักอ่ืน ๆ 
อำทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส) โครงกำรวิจัยขนำดใหญ่ของ วช. หรือ สวทช. เพ่ือให้มีเวลำที่จะ
ทุ่มเทให้กับงำนวิจัยในโครงกำรอย่ำงเต็มที่ ยกเว้นในกรณีอยู่ระหว่ำงใกล้เสร็จสิ้นโครงกำร และสำมำรถด ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันที่ประกำศผลทุนศำสตรำจำรย์วิจัย
ดีเด่น 
 7. มีประสบกำรณ์ในด้ำนบัณฑิตศึกษำ สำมำรถสร้ำงกลุ่มวิจัย และพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 8. สำมำรถด ำเนินงำนวิจัยที่ได้รับทุนได้ตลอดระยะเวลำ 3 ปี 

/ ลักษณะ...  
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ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
 1. เป็นกำรบูรณำกำรงำนวิจัยพ้ืนฐำน (Basic research) ที่จะท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่มีผลกระทบ
ทำงวิชำกำรสูง และ Translational Research เพ่ือกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ โดยกำร
ด ำเนินกำรคู่ขนำนกันไป น ำไปสู่กำรสร้ำงผลกระทบต่อสังคมและประเทศ สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ และ 
ตอบโจทย์ปัญหำของประเทศ 
 2. ผลงำนจำกทุนวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ 
  2.1 ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพระดับสูง ได้แก่ ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่มีค่ำ impact factor สูง และ/หรือ ผลงำนวิจัยที่น ำไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ 
นวัตกรรมใหม่ทำงวิชำกำร ผลิตภัณฑ์/กระบวนกำรต้นแบบ 
  2.2 กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนพำณิชย์ ด้ำนนโยบำย        
ด้ำนสำธำรณะ และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ หรือกำรสร้ำงผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติ โดยระบุว่ำผลงำนมี
ศักยภำพในกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร จะน ำไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเครำะห์ผลกระทบที่คำดว่ำ
จะเกิดเมื่อมีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้ว 

วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุน “ศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น” มีงบประมำณโครงกำรละ 12,000,000 บำท ในระยะเวลำ 3 ปี      
โดยแบ่งเป็น 
 1. หมวดค่ำตอบแทน (ค่ำตอบแทนหัวหน้ำโครงกำรไม่เกิน 50,000 บำทต่อเดือน) 
 2. หมวดค่ำจ้ำง 
 3. หมวดค่ำวัสดุ 
 4. หมวดค่ำใช้สอย 
 5. หมวดค่ำเดินทำงต่ำงประเทศ 
 6. หมวดค่ำครุภัณฑ์ (ไม่เกิน 20% ของวงเงินงบประมำณที่ไม่รวมหมวดที่ 7) 
 7. หมวดงบประมำณส ำหรับ Translational Research (เช่น ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ feasibility study, 
field test, pilot/prototype development, business development เป็นต้น) 

หมายเหตุ 
 - งบประมำณในหมวดที่ 1-6 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บำท และรวมทุกหมวดแล้วไม่เกิน 12,000,000 บำท 
 - ส ำหรับหมวดที่ 5-7 วช. จะเบิกจ่ำยให้แก่โครงกำร หลังจำกผู้รับทุนเสนอแผนงำนและได้รับกำรอนุมัติจำก 
วช. แล้ว และงบประมำณหมวดที่ 7 จะสำมำรถเสนอค่ำใช้จ่ำยได้ทุกหมวดที่จ ำเป็น ยกเว้นหมวดค่ำตอบแทน 
 - หำกข้อเสนอโครงกำรมีงบประมำณสมทบเพ่ิมเติม (in cash) จำกภำคอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย 
หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ อย่ำงน้อย 20 % ของงบประมำณที่ วช. สนับสนุน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่ำงทีมวิจัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ 

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก 
 กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุนด ำเนินกำรโดย “คณะกรรมกำร” และใช้ “ผู้ตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงกำร” (reviewers) ภำยนอกร่วมด้วย เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพ่ือประเมิน
ควำมเหมำะสมควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร งบประมำณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตลอดจน
ควำมส ำคัญของโครงกำรควำมเร่งด่วน และควำมจ ำเป็นของโครงกำรวิจัยกับกำรพัฒนำประเทศไทยในปัจจุบัน 
โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศ รวมถึงควำมเชื่อมโยงและควำมเป็นไปได้ที่จะน ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 

/ ผู้เสนอ… 
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ผู้เสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำรประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มำน ำเสนอโครงกำรแบบบรรยำย 
ต่อคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำกำรสนับสนุนโครงกำร 
 ทั้งนี้ ผลกำรพิจำรณำเป็นประกำรใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนและ/หรือสถำบันต้นสังกัด  
จะอุทธรณ์มิได้ 

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 
 เพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละโครงกำรวิจัย วช. ขอให้มีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบต่อไปนี้ 
 - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน จะต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยทุก 6 เดือน 
และน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำยตำมระยะเวลำที่ วช. ก ำหนด 
 - วช. อำจมีกำรตรวจเยี่ยมโครงกำร เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรตำมโอกำสอันควร 
 - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน จะต้องจัดประชุมประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอผลงำนของโครงกำรในรอบปี 

เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถำบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ควำมร่วมมืออ ำนวยควำมสะดวกแก่โครงกำรวิจัย  
ที่ได้รับทุนและจะไม่หักเงินทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น 

การสมัครและก าหนดเวลาเสนอโครงการ 
 ผู้สนใจสำมำรถ ดำวน์โหลดเอกสำร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงกำรผ่ำนทำงระบบ
บริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ที่เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th โดยกรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด ที่มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. แบบเสนอโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ และข้อเสนอโครงกำรวิจัย โดยให้เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้ 
 2. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท ำเป็นภำษำไทย) 
 3. แนบไฟล์ทั้งหมดเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (https://www.nrms.go.th)  
ในรูปแบบ MS Word และ PDF รวมทั้งคลิปวิดีโอ (video clip) อธิบำยข้อเสนอโครงกำร ซึ่งมีควำมยำว 
ไม่เกิน 3 นำที 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ชั้น 2 
อำคำร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 
2445 ต่อ 412 - 413 โทรสำร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th 

 ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2562 โดยจะแจ้งผล 
ให้ทรำบที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th  

 

ประกำศ ณ วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(ลงชื่อ) สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
 

http://www.nrms.go.th/
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
“ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” 

 
แบบเสนอโครงการมี 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 
1. ชื่อโครงการ (ภำษำไทย)          
   (ภำษำอังกฤษ)           
2. ระยะเวลาโครงการ           
3. งบประมาณรวม           
4. รายละเอียดหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 

4.1 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

4.2 ผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

5. บทคัดย่อ           
            
             

6. ค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 ค า)        
7. สาขาวิชา / สาขาย่อยที่ท าการวิจัย สำขำวิชำที่ท ำกำรวิจัยขอให้ระบุสำขำวิชำที่กระชับลงมำให้ชัดเจน 

เช่น ประวัติศำสตร์ / ประวัติศำสตร์ไทยในยุคอยุธยำตอนปลำย, มำนุษยวิทยำ / มำนุษยวิทยำสื่อสังคม
ออนไลน์, สถำปัตยกรรม / สถำปัตยกรรมพื้นถ่ิน เป็นต้น 

             
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่เก่ียวข้อง (เลือกได้ 1 ข้อ) 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
 อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย์            
 เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล  
 ระบบโลจิสติกส์  
 กำรบริกำรมูลค่ำสูง 
 พลังงำน 
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การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 สังคมสูงวัย และสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21  
 คนไทยในศตวรรษท่ี 21  
 สุขภำพและคุณภำพชีวิต  
 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสิ่งแวดล้อม  
 กำรกระจำยควำมเจริญและเมืองน่ำอยู่ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม  
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย โดยอธิบำยถึงเหตุผลที่เลือกท ำวิจัยในหัวข้อที่เสนอ รวมทั้ง

ให้ระบุองค์ควำมรู้ใหม่ที่คำดว่ำจะได้รับและผลกระทบขององค์ควำมรู้นั้นต่อควำมก้ำวหน้ำในเชิงวิชำกำร
ของสำขำที่ท ำกำรวิจัยและ/หรือต่อสังคม 

2. การส ารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) โดยแสดงกำรส ำรวจเอกสำรที่ตีพิมพ์แล้วอย่ำง
ครบถ้วนครอบคลุม ท ำให้เชื่อได้ว่ำโครงกำรวิจัยที่เสนอเป็นกำรวิจัยเพ่ือแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำง
แท้จริง ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำซ้อนกับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วโดยปรำศจำกข้อค้นพบใหม่ 

3. เอกสารอ้างอิงโดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบุให้ชัดเจน ถ้ำเป็นไปได้โปรดระบุเป็นข้อๆ ตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
5. ระเบียบวิธีวิจัย โดยระบุขั้นตอนและวิธีกำรที่ท่ำนจะใช้ในกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
6. ขอบเขตของการวิจัย โดยระบุขอบเขตของกำรวิจัยที่จะท ำให้ชัดเจนว่ำ จะท ำได้เพียงใด และครอบคลุม

อะไรบ้ำง 
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรท ำวิจัยมำด้วย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและ

อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหำเพิ่ม 
8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ โดยระบุว่ำในแต่ละปีจะท ำอะไร มีกิจกรรมใดบ้ำง ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โครงกำรข้อใดบ้ำง 
แผนการด าเนินการปีที่... 

กิจกรรม 

ค่า
น้ าหนัก

งาน  
(ร้อย
ละ) 

เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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9. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี ระบุผลผลิตของงำนวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมที่
สำมำรถประยุกต์เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมประหยัด ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และ
ต้นทุน 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 

   

10. ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้ ระบุปริมำณของผลที่เกิดขึ้นหรือผล
ต่อเนื่องจำกผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อำทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภำพแวดล้อม
ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
 
 

  

11. รายละเอียดงบประมาณ (Budget details) 
งบประมำณรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ในระยะเวลำ 3 ปี โดยขอให้แสดงรำยละเอียดงบประมำณที่
จะใช้ในแต่ละปีอย่ำงชัดเจน โดยแบ่งเป็น 

รายการ 
ปีท่ี 1  
(บาท) 

ปีท่ี 2  
(บาท) 

ปีท่ี 3  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. งบค่าตอบแทน     
1.1 ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิจัย     

2. งบด าเนินการ 
2.1 ค่ำตอบแทนหัวหน้ำ

โครงกำรวิจัย (ไม่เกิน 50,000 
บำทต่อเดือน) 

2.2 ผู้ร่วมโครงกำร (ถ้ำมี) 
2.3 หมวดค่ำวัสดุ ได้แก่ ค่ำ

วัสดุสำรเคมีท่ีใช้ในกำรวิจัย ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำน 

2.4 หมวดค่ำใช้สอย เช่น  
- ค่ำไปรษณีย์  
- ค่ำเดินทำงในประเทศ  
- ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศ  
- งบประมำณส ำหรับ 

Translational Research 
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รายการ 
ปีท่ี 1  
(บาท) 

ปีท่ี 2  
(บาท) 

ปีท่ี 3  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

(Translational Research 
budget)  

- ค่ำจ้ำง (เฉพำะงำนที่หัวหน้ำ
โครงกำรไม่สำมำรถท ำได้ด้วย
ตนเอง) 

2.5 … 
3. งบลงทุน 

3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์  
3.2 ... 

    

รวมงบประมาณ     
12. แผนการสร้างทีมวิจัยท้ังในและนอกสถาบัน (Research team development plan) 

กำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ร่วมโครงกำร กำรผลิตนักศึกษำระดับปริญญำโท และปริญญำเอก  
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงควำมคำดหมำยของประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรวิจัยนี้ว่ำจะมี

ผลต่อวงวิชำกำรและ/หรือสังคมในทำงใดบ้ำง  
14. การเชื่อมโยงงานวิจัย (Research connections) 

 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท าการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(Connections with other experts within and outside Thailand) โดยระบุว่ำปัจจุบันท่ำน
มีควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่ท่ำนท ำวิจัยอยู่อย่ำงไร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ถ้ำยังไม่มี ท่ำนมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำของ
ท่ำนอย่ำงไร รวมทั้งกำรสร้ำงทีมงำนวิจัยในอนำคตด้วย 
            

 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (ถ้ามี) 
(Connections with stakeholders and users) โดยระบุชื่อหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มี
ควำมเชื่อมโยง จะใช้ประโยชน์ หรือจะร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยในโครงกำร  
            

15. ข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่ง ทุน
อ่ืน  

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

 เสนอต่อ           

ชื่อโครงการที่เสนอ           

ก าหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ)         
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และยอมรับว่ำผลกำรตัดสินของ วช. ถือเป็ น
ยุ ติ  ( I hereby certify that all the information above is true, and I accept that TRF’s decision is 
final.) 
 
 
 

ลงชื่อ        (ผู้สมัครขอรับทุน) 
(                                                  ) 
วันที่       

ลงชื่อ        (ผู้ร่วม) 
(                                                  ) 
วันที่       

 
สถาบันต้นสังกัดยินดีอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยตลอดระยะเวลาโครงการ 

 
ลงชื่อ        

(                                                 ) 
ต ำแหน่ง        

(ผู้บริหำรระดับอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ) 
วันที่       
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ส่วนที่ 3 ประวัติหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 
ประวัติหัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
 
ประวัติผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
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7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
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แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท าเป็นภาษาไทย) 
(ส าหรับผู้สมัครในทุกสาขาวิชา) 

 
ชื่อโครงการ (ภำษำไทย) :           
(ภำษำอังกฤษ) :             
 
หัวหน้าโครงการ 
ค าน าหน้านาม (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) :       
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) :           
ต ำแหน่งปัจจุบัน (ทำงวิชำกำร/รำชกำร) :          
สังกัด/หน่วยงำน/ที่อยู่ :           
             
 
ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย (ไม่มีผลต่อการประเมินข้อเสนอโครงการ) 
 1. มำจำกผู้ใช้ประโยชน์/ Stakeholders โดยตรง (โปรดระบุ)      
 2. มำจำกผู้ให้ทุน           
 3. มำจำกควำมสนใจของนักวิจัยเอง         
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)            

 
เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดว่าจะก่อให้เกิด impact  
ต่อเศรษฐกิจ/ สังคม/ ชุมชนและพื้นที่/ วงวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร (Begin with the end in mind) 
(ต้องระบุ)* 
            
             
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) (ที่เก่ียวข้องกับโจทย์วิจัย, ประเด็นวิจัย, input, และ outputs ในระยะ
ต่าง ๆ)  
ต้นน้ า :              
กลางน้ า :             
ปลายน้ า :            
 
ผลงานวิจัย/ ตัวชี้วัด/ สิ่งที่คาดว่าจะส่งมอบ (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ควำมรู้/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ สิ่งตีพิมพ์/Website (ระบุ)      
 เอกสำรวิชำกำร/ บทควำม/ แผ่นพับ/ หนังสือ  (ระบุ)      
 ผลิตภัณฑ์ (Products)/ เทคโนโลยี และ/ หรือกระบวนกำร (Processes) (ระบุ)    
 อ่ืน ๆ (เช่น จัดอบรม สัมมนำ ประชุมวิชำกำร นิทรรศกำร ฯลฯ) (ระบุ)     
 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย (นักวิจัย บัณฑิตศึกษำ เกษตรกร อ่ืนๆ) (ระบุ)    
 แปลงสำธิต (ระบุ)          
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ผู้ที่ท่านคาดว่าใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้/ ที่ไหน/ ใช้อย่างไร/ เกิดผลเช่นใด (Outcomes) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)  
 1. ภำครัฐ (โปรดระบุชื่อคร่ำว ๆ)                                 
 2. ภำคเอกชน (โปรดระบุชื่อ หรือกลุ่ม sector คร่ำว ๆ)      
 3. กลุ่มคน/ กลุ่มอำชีพ (โปรดระบุ)         
 4. อื่น ๆ                                   

การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเม่ือผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ (ข้อนี้
จ าเป็นต้องระบุ)* 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูลคาดการณ์) 

  

(*วช. จะเก็บข้อมูลนี้อีกครั้งเม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เมื่อมีงานวิจัยเข้าไป*) 
**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล** 

นักวิจัยกรอกในข้อเสนอโครงการ นักวิจัยกรอกตอนปิดโครงการ 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูล

คาดการณ์) 

หลังวิจัย (เมื่อปิดโครงกำร ให้ใช้ข้อมูล
ทีป่รำกฏจริง) 

กำรผลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยำที่เป็นของเหลว 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) ดังนั้น กำร
ผลิตไบโอดีเซลจึงมีน้ ำเสียเกิดขึ้น
เนื่องจำกต้องมีกระบวนกำรชะล้ำง
ตัวเร่งปฏิกิริยำในแต่ละรอบของ
กำรผลิต (กำรผลิตไบโอดีเซล 1 
ลิตร เกิดน้ ำเสีย 3 ลิตร) 

ได้กระบวนกำรผลิต หรือได้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำ ที่ไม่ท ำให้เกิดน้ ำเสีย 

1. โครงกำรค้นพบว่ำ เปลือกไข่ 
(ของแข็ง) น ำมำแปรรูปเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยำได้ ผลที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีน้ ำเสีย
จำกกระบวนกำรผลิต  
2. ลดระยะเวลำในกระบวนกำรผลิต 
ไบโอดีเซลทั้งระบบ (เดิมใช้ 2 ชั่วโมง 
ลดเหลือ 1.30 ชัว่โมง) 
3. ลด Waste ของเปลือกไข่ และลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อตัวเร่งปฏิกิริยำ 

 
การน าผลงานวิจัยจากโครงการไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ด้านนโยบาย (ระบุ)           
 2. ด้านสาธารณะ (ระบุ)          
 3. ด้านพาณิชย์ (ระบุ)           
 4. ด้านชุมชนและพื้นที่ (ระบุ)          
 5. ด้านวิชาการ (ระบุ)           
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แผนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต้องระบุส าหรับงาน R&D เป็น optional ส าหรับงานวิจัย
พื้นฐาน)* 
             
             
             

 
 

ลงนาม                     ผู้เสนอโครงการ 
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ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย 
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ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
-------------------------------------- 

 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เดิมตั้งขึ้นจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เพ่ือสนับสนุนนักวิจัย
อำวุโสให้สร้ำงนักวิจัยใหม่ที่มีควำมสำมำรถทำงวิชำกำรสูงและเพ่ือเป็นเกียรติในฐำนะที่ได้สร้ำงผลงำนดีเด่นมำ
ตลอดชีวิต ผู้ที่ได้รับทุนนี้เรียกว่ำ “เมธีวิจัยอาวุโส” นอกจำกจะมีผลงำนในอดีตและเป็นแบบอย่ำงนักวิจัยที่ดี
แล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงำนที่มีคุณภำพสูงได้ต่อไป รวมถึง มีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป
อีกในอนำคต ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
หลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย แก่นักวิจัยอำวุโส โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

การคัดเลือก 
ทุนนี้ไม่เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีกำรสรรหำ และเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะพิจำรณำ

จำกรำยชื่อกลุ่มต่ำง ๆ เช่น รำยนำมศำสตรำจำรย์ในประเทศไทย รำยนำมนักวิทยำศำสตร์ดีเด่นของมูลนิธิ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมรำชูปถัมภ์ รำยนำมนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติของส ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่นของมหำวิทยำลัยต่ำง  ๆ รำยนำมคณำจำรย์ที่มีผลงำนทำง
วิชำกำรเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชำติและระดับนำนำชำติ รวมทั้งกำรเสนอชื่อจำกคณบดีของมหำวิทยำลัย และ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยทั่วประเทศ หลังจำกนั้น วช. จะเชิญให้เขียนข้อเสนอโครงกำรฉบับเต็มเพ่ือส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนท ำสัญญำรับทุน 

วัตถุประสงค์ของทุน 
 1. เพ่ือนักวิจัยอำวุโสได้สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่และกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ที่มีอัจฉริยภำพสูงสนใจเป็น
นักวิจัยมำกขึ้น 
 2. เพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยที่สำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติหรือจดสิทธิบัตร 
 3. เพ่ือสร้ำงผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปพัฒนำและประยุกต์ใช้ในเชิงพำณิชย์ เชิงสำธำรณะ หรือเชิงนโยบำย 
 4. เพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำ (Target - based Research) 
 5. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนำนำชำติ 

คุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. 
 เป็นนักวิจัยชั้นน ำที่มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ มีจริยธรรมที่ดี  
มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นหัวหน้ำทีมวิจัย สำมำรถพัฒนำทีมงำน พัฒนำผลงำนและพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. มีกำรสร้ำงทีมวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 2. มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ หรือจดสิทธิบัตร 
 3. สำมำรถแก้ไขปัญหำและ/หรือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและมีทิศทำงที่
น ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
 4. เกิดงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำ (Target - based Research) ที่น ำไปสู่กำรแก้โจทย์ที่เป็นปัญหำเร่งด่วน
และ/หรือเป็นควำมได้เปรียบของประเทศมำกขึ้น 
 5. เพิ่มกำรเชื่อมโยงกับนักวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

/ กำรส่งเสนอ...  

(ส ำเนำ) 
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การส่งเสนอรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติรับทุน 
 หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเสนอรำยชื่อให้กับ วช. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2562 ผู้อยู่ในข่ำยได้รับทุน 
วช. จะแจ้งให้เขียนข้อเสนอโครงกำร และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงกำรผ่ำนทำงระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
แห่งชำติ (ระบบ NRMS) ที่เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th อีกครั้ง 

แนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 ในปีงบประมำณ 2563 วช. ได้จัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย โดยพิจำรณำเป็น 
5 กลุ่มสำขำวิชำ ได้แก่ 
 1) กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์และ กลุ่มสำขำวิชำเทคโนโลยี 
 2) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 
 3) กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร และสัตวแพทยศำสตร์ 
 4) กลุ่มสำขำแพทยศำสตร์และทันตแพทยศำสตร์ และ กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 5) กลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ และกลุ่มสำขำมนุษย์ศำสตร์และศิลปกรรม 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2563 
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1. ควำมมีชื่อเสียง (prestige) และกำรเป็นที่ยอมรับ (recognition) 
 2. ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ / h-index / impact factor ของวำรสำร / จ ำนวน citation 
 3. มีศักยภำพในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 
 4. คุณภำพ และ Relevance (มีผลงำนที่มี impact ต่อวงกำรวิชำกำร ชุมชนและสังคม) 
 5. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงทีมวิจัย และเครือข่ำย 
 6. จริยธรรม 
 7. ให้ควำมเอ้ือเฟ้ือต่อวงกำรวิจัยและวิชำกำร 
 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม 
 1. ควำมมีชื่อเสียง (prestige) และกำรเป็นที่ยอมรับ (recognition) 
 2. ผลงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
  2.1 บทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติหรือในประเทศที่มี peer review อย่ำงเคร่งครัด 
  2.2 หนังสือเล่มเฉพำะเรื่องที่เป็นผลสืบเนื่องจำกงำนวิจัย (research monograph) ที่มี peer review 
  2.3 บทควำมคัดสรร (selected papers) ในหนังสือเล่มเฉพำะเรื่องท่ีมี peer review 
  2.4 บทควำมตีพิมพ์รวมเล่มหลังกำรประชุมวิชำกำร (proceedings) ที่มี peer review 
  2.5 กำรเผยแพร่ผลงำนในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งจะพิจำรณำเป็นกรณีๆ ไป 
 3. มีศักยภำพในกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 
 4. คุณภำพ และ Relevance (มีผลงำนที่มี impact ต่อวงกำรวิชำกำร ชุมชนและสังคม) 
 5. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงทีมวิจัย และเครือข่ำย 
 6. จริยธรรม 
 7. ให้ควำมเอ้ือเฟ้ือต่อวงกำรวิจัยและวิชำกำร 

ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
 โครงกำรวิจัยที่เสนอมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. มีกำรทบทวนเอกสำรที่มีกำรตีพิมพ์ (literature review) แล้วอย่ำงครบถ้วนและครอบคลุมอย่ำง
ละเอียดเพ่ือท ำให้เชื่อได้ว่ำโครงกำรที่เสนอเป็นกำรวิจัยเพ่ือหำองค์ควำมรู้ใหม่ และมีควำมส ำคัญอย่ำงแท้จริง 
ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำกับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้ว 

/ 2. มีกำรนิยำม … 
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 2. มีกำรนิยำมปัญหำและจุดมุ่งหมำยอย่ำงชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่ำเป็นกำรวิจัยองค์ควำมรู้ใหม่
ตำมโครงกำรที่เสนอซ่ึงจะเป็นประโยชน์ขั้นพ้ืนฐำนต่อกำรพัฒนำประเทศ 
 3. ผลงำน (output) จำกทุนวิจัยประเภทนี้ คือ รำยงำนผลกำรวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ ที่มีระบบตรวจสอบคุณภำพของต้นฉบับอย่ำงเข้มงวด หรือผลงำนวิจัยที่น ำไปจดสิทธิบัตรและ
จ ำนวนนักวิจัยที่ได้รับกำรพัฒนำ รวมทั้งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของนักวิจัยและทีมงำน 
ได้แก่ หลักฐำนแสดงควำมเชื่อมโยงหรือควำมร่วมมือกับนักวิจัยระดับนำนำชำติ และหลักฐำนแสดงควำม
เหนียวแน่นและต่อเนื่องของทีมงำน 
 4. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 สำขำ ส ำหรับสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีวงเงินรวม 7.5 ล้ำนบำท 
(2.5 ล้ำนบำท/ปี) และสำขำมนุษศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีวงเงินรวม 6 ล้ำนบำท (2.0 ล้ำนบำท/ปี) ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 3 ปี 
 5. ทุนนี้ไม่มีค่ำตอบแทนสถำบัน เพรำะถือเป็นทุนวิจัยที่ช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรวิจัยให้แก่
สถำบันอยู่แล้ว 

งบประมาณ 
 - สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทุนละ 7.5 ล้ำนบำท/ 3 ปี (ปีละ 2.5 ล้ำนบำท) 
 - สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ทุนละ 6 ล้ำนบำท/ 3 ปี (ปีละ 2 ล้ำนบำท) 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ชั้น 2 
อำคำร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 
2445 ต่อ 412 - 413 โทรสำร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th 

 ประกำศ ณ วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(ลงชื่อ) สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
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แบบเสนอโครงการวิจัย 

“ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย” (เมธีวิจัยอาวุโส) 
 

แบบเสนอโครงการมี 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 
1. ชื่อโครงการ (ภำษำไทย)          

   (ภำษำอังกฤษ)           
2. ระยะเวลาโครงการ           
3. งบประมาณรวม           
4. รายละเอียดหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 

4.1 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

4.2 ผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

5. บทคัดย่อ           
            
             

6. ค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 ค า)        
7. สาขาวิชา / สาขาย่อยที่ท าการวิจัย สำขำวิชำที่ท ำกำรวิจัยขอให้ระบุสำขำวิชำที่กระชับลงมำให้ชัดเจน 

เช่น ประวัติศำสตร์ / ประวัติศำสตร์ไทยในยุคอยุธยำตอนปลำย , มำนุษยวิทยำ / มำนุษยวิทยำสื่อสังคม
ออนไลน์, สถำปัตยกรรม / สถำปัตยกรรมพื้นถ่ิน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม  
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย โดยอธิบำยถึงเหตุผลที่เลือกท ำวิจัยในหัวข้อที่เสนอ รวมทั้ง

ให้ระบุองค์ควำมรู้ใหม่ที่คำดว่ำจะได้รับและผลกระทบขององค์ควำมรู้นั้นต่อควำมก้ำวหน้ำในเชิงวิชำกำร
ของสำขำที่ท ำกำรวิจัยและ/หรือต่อสังคม 

2. การส ารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) โดยแสดงกำรส ำรวจเอกสำรที่ตีพิมพ์แล้วอย่ำง
ครบถ้วนครอบคลุม ท ำให้เชื่อได้ว่ำโครงกำรวิจัยที่เสนอเป็นกำรวิจัยเพ่ือแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำง
แท้จริง ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำซ้อนกับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วโดยปรำศจำกข้อค้นพบใหม่ 

3. เอกสารอ้างอิงโดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบุให้ชัดเจน ถ้ำเป็นไปได้โปรดระบุเป็นข้อๆ ตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
5. ระเบียบวิธีวิจัย โดยระบุขั้นตอนและวิธีกำรที่ท่ำนจะใช้ในกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
6. ขอบเขตของการวิจัย โดยระบุขอบเขตของกำรวิจัยที่จะท ำให้ชัดเจนว่ำ จะท ำได้เพียงใด และครอบคลุม

อะไรบ้ำง 
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรท ำวิจัยมำด้วย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและ

อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหำเพิ่ม 
8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ โดยระบุว่ำในแต่ละปีจะท ำอะไร มีกิจกรรมใดบ้ำง ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โครงกำรข้อใดบ้ำง 

แผนการด าเนินการปีที่... 

กิจกรรม 

ค่า
น้ าหนัก

งาน  
(ร้อยละ) 

เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               
               
               

 
9. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ จำกทุนวิจัยนี้ คือ รำยงำนผลกำรวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่มีระบบตรวจสอบคุณภำพของต้นฉบับอย่ำงเข้มงวด หรือผลงำนวิจัยที่
น ำไปจดสิทธิบัตร และจ านวนนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งของนักวิจัยและทีมงำน ได้แก่ หลักฐำนแสดงควำมเชื่อมโยงหรือควำมร่วมมือกับนักวิจัยระดับ
นำนำชำติ และหลักฐำนแสดงควำมเหนียวแน่นและต่อเนื่องของทีมงำน โดยให้ระบุผลผลิตที่จะส่งมอบทุก 
6 เดือน 

ที ่ ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
6 เดือนที่ 1      
6 เดือนที่ 2      
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ที ่ ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
6 เดือนที่ 3      
6 เดือนที่ 4      
6 เดือนที่ 5      
6 เดือนที่ 6      

 
10. ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้ ระบุปริมำณของผลที่เกิดขึ้นหรือผล

ต่อเนื่องจำกผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อำทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภำพแวดล้อม
ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
 
 

  

 
11. รายละเอียดงบประมาณ (Budget details) 

งบประมำณส ำหรับสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   มีวงเงินรวม 7.5 ล้ำนบำท (2.5 ล้ำนบำท/ปี) และ 
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีวงเงินรวม 6 ล้ำนบำท (2.0 ล้ำนบำท/ปี) ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ปี โดย
แบ่งเป็น 

รายการ 
ปีท่ี 1  
(บาท) 

ปีท่ี 2  
(บาท) 

ปีท่ี 3  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. งบค่าตอบแทน     
1.1 ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิจัย     

2. งบด าเนินการ 
2.1 ค่ำตอบแทนหัวหน้ำ

โครงกำรวิจัย (ไม่เกิน 50,000 
บำทต่อเดือน) 

2.2 ผู้ร่วมโครงกำร (ถ้ำมี) 
2.3 หมวดค่ำวัสดุ ได้แก่ ค่ำ

วัสดุสำรเคมีท่ีใช้ในกำรวิจัย ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำน 

2.4 หมวดค่ำใช้สอย เช่น  
- ค่ำไปรษณีย์  
- ค่ำเดินทำงในประเทศ  
- ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศ  
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รายการ 
ปีท่ี 1  
(บาท) 

ปีท่ี 2  
(บาท) 

ปีท่ี 3  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

- งบประมำณส ำหรับ 
Translational Research 
(Translational Research 
budget)  

- ค่ำจ้ำง (เฉพำะงำนที่หัวหน้ำ
โครงกำรไม่สำมำรถท ำได้ด้วย
ตนเอง) 

2.5 … 
3. งบลงทุน 

3.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์  
3.2 ... 

    

รวมงบประมาณ     
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงควำมคำดหมำยของประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรวิจัยนี้ว่ำจะมี

ผลต่อวงวิชำกำรและ/หรือสังคมในทำงใดบ้ำง  
13. การเชื่อมโยงงานวิจัย (Research connections) 
  การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท าการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(Connections with other experts within and outside Thailand) โดยระบุว่ำปัจจุบันท่ำนมี
ควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่ท่ำนท ำวิ จัยอยู่อย่ำงไร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ถ้ำยังไม่มี ท่ำนมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำของท่ำน
อย่ำงไร รวมทั้งกำรสร้ำงทีมงำนวิจัยในอนำคตด้วย 

            
 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (ถ้ามี) 

(Connections with stakeholders and users) โดยระบุชื่อหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มี
ควำมเชื่อมโยง จะใช้ประโยชน์ หรือจะร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยในโครงกำร  
            

14. ข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่ง ทุนอ่ืน  

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

 เสนอต่อ           

ชื่อโครงการที่เสนอ           

ก าหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ)         
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และยอมรับว่ำผลกำรตัดสินของ วช. ถือเป็นยุติ  
 

ลงชื่อ        (ผู้สมัครขอรับทุน) 
(                                                  ) 
วันที่       

ลงชื่อ        (ผู้ร่วม) 
(                                                  ) 
วันที่       

 
สถาบันต้นสังกัดยินดีอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยตลอดระยะเวลาโครงการ 

 
ลงชื่อ        

(                                                 ) 
ต ำแหน่ง        

(ผู้บริหำรระดับอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ) 
วันที่       
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ส่วนที่ 3 ประวัติหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 
ประวัติหัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 

11.1 ชื่อโครงกำร:            
ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณที่ได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
 
ประวัติผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           



 
 
  

- 26 - 
 

4. สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
 

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
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แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท าเป็นภาษาไทย) 
(ส าหรับผู้สมัครในทุกสาขาวิชา) 

 
ชื่อโครงการ (ภำษำไทย) :           
(ภำษำอังกฤษ) :             
 
หัวหน้าโครงการ 
ค าน าหน้านาม (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) :       
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) :           
ต ำแหน่งปัจจุบัน (ทำงวิชำกำร/รำชกำร) :          
สังกัด/หน่วยงำน/ที่อยู่ :           
             
 
ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย  
 1. มำจำกผู้ใช้ประโยชน์/ Stakeholders โดยตรง (โปรดระบุ)      
 2. มำจำกผู้ให้ทุน           
 3. มำจำกควำมสนใจของนักวิจัยเอง         
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)            

 
เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดว่าจะก่อให้เกิด impact  
ต่อเศรษฐกิจ/ สังคม/ ชุมชนและพื้นที่/ วงวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร (Begin with the end in mind) 
(ต้องระบุ)* 
            
             
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) (ที่เก่ียวข้องกับโจทย์วิจัย, ประเด็นวิจัย, input, และ outputs ในระยะ
ต่าง ๆ)  
ต้นน้ า :              
กลางน้ า :             
ปลายน้ า :            
ผลงานวิจัย/ ตัวชี้วัด/ สิ่งที่คาดว่าจะส่งมอบ (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย)...(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ควำมรู้/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ สิ่งตีพิมพ์/Website (ระบุ)      
 เอกสำรวิชำกำร/ บทควำม/ แผ่นพับ/ หนังสือ  (ระบุ)      
 ผลิตภัณฑ์ (Products)/ เทคโนโลยี และ/ หรือกระบวนกำร (Processes) (ระบุ)    
 อ่ืน ๆ (เช่น จัดอบรม สัมมนำ ประชุมวิชำกำร นิทรรศกำร ฯลฯ) (ระบุ)     
 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย (นักวิจัย บัณฑิตศึกษำ เกษตรกร อ่ืนๆ) (ระบุ)    
 แปลงสำธิต (ระบุ)          
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ผู้ที่ท่านคาดว่าใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้/ ที่ไหน/ ใช้อย่างไร/ เกิดผลเช่นใด (Outcomes)...(ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  
 1. ภำครัฐ (โปรดระบุชื่อคร่ำว ๆ)                                 
 2. ภำคเอกชน (โปรดระบุชื่อ หรือกลุ่ม sector คร่ำว ๆ)      
 3. กลุ่มคน/ กลุ่มอำชีพ (โปรดระบุ)         
 4. อื่น ๆ                                   

การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ (ข้อนี้จ าเป็นต้อง
ระบุ)* 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูลคาดการณ์) 

  

(*วช. จะเก็บข้อมูลนี้อีกครั้งเม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัย ท้ังนี้ เพื่อต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเม่ือมีงานวิจัย
เข้าไป*) 
**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล** 

นักวิจัยกรอกในข้อเสนอโครงการ นักวิจัยกรอกตอนปิดโครงการ 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูล

คาดการณ์) 

หลังวิจัย (เมื่อปิดโครงกำร ให้ใช้ข้อมูล
ทีป่รำกฏจริง) 

กำรผลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยำที่เป็นของเหลว 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) ดังนั้น กำร
ผลิตไบโอดีเซลจึงมีน้ ำเสียเกิดขึ้น
เนื่องจำกต้องมีกระบวนกำรชะล้ำง
ตัวเร่งปฏิกิริยำในแต่ละรอบของ
กำรผลิต (กำรผลิตไบโอดีเซล 1 
ลิตร เกิดน้ ำเสีย 3 ลิตร) 

ได้กระบวนกำรผลิต หรือได้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำ ที่ไม่ท ำให้เกิดน้ ำเสีย 

1. โครงกำรค้นพบว่ำ เปลือกไข่ 
(ของแข็ง) น ำมำแปรรูปเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยำได้ ผลที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีน้ ำเสีย
จำกกระบวนกำรผลิต  
2. ลดระยะเวลำในกระบวนกำรผลิต 
ไบโอดีเซลทั้งระบบ (เดิมใช้ 2 ชั่วโมง 
ลดเหลือ 1.30 ชัว่โมง) 
3. ลด Waste ของเปลือกไข่ และลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อตัวเร่งปฏิกิริยำ 

 
การน าผลงานวิจัยจากโครงการไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ด้านนโยบาย (ระบุ)           
 2. ด้านสาธารณะ (ระบุ)          
 3. ด้านพาณิชย์ (ระบุ)           
 4. ด้านชุมชนและพื้นที่ (ระบุ)          
 5. ด้านวิชาการ (ระบุ)           
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แผนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต้องระบุส าหรับงาน R&D ….เป็น optional ส าหรับ
งานวิจัยพื้นฐาน)* 
             
             
             

 
 

 
ลงนาม                        ผู้เสนอโครงการ 
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ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 



 
 
  

- 31 - 
 

/ กำรวิจัย... 

 

 
 

 
ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง  การรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

-------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรท ำหน้ำที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก
ของประเทศ ได้เล็งเห็นว่ำกำรวิจัยพ้ืนฐำนเป็นสิ่งส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่และเทคโนโลยี
ใหม่ ตำมกำรจัดตั้ง “ทุนพัฒนำนักวิจัยรุ่นกลำง” ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เพ่ือสร้ำง
นักวิจัยอำชีพให้มีจ ำนวนมำกขึ้นและสำมำรถผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพสูง ตลอดจนสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่มี
ผลกระทบสูงทั้งด้ำนวิชำกำรและสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดสู่งำนวิจัยประยุกต์เพ่ือประโยชน์เชิงพำณิชย์  
เชิงสำธำรณะ หรือเชิงนโยบำย อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนประเทศด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรวิจัยระหว่ำงนักวิจัยและหน่วยงำนวิจัยชั้นน ำทั้งในและต่ำงประเทศ 

วัตถุประสงค ์
 1. สร้ำงนักวิจัยอำชีพให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมในอนำคต 
 2. สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐำนต่อกำรพัฒนำประเทศ 
 3. ผลิตผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติหรือกำรจดสิทธิบัตร 
 4. ผลิตผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปพัฒนำและประยุกต์ใช้ในเชิงพำณิชย์ เชิงสำธำรณะ หรือเชิงนโยบำย 
 5. สร้ำงกำรเชื่อมโยงและควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนำนำชำติ 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย 
1. ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
  ๑.๑ เป็นโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย ตอบโจทย์ที่ส ำคัญของประเทศหรือนโยบำยของรัฐบำล 
ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ประเทศไทย 4.0 
โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรม เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) แนวคิดเรื่อง
ประชำรัฐ โดย วช. มีเป้ำหมำยเน้นกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ ได้แก่  
   1) เทคโนโลยีฐำน (Platform technology) ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology), 
เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology), นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital technology)  

2) องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ทำงมรดกวัฒนธรรม, กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตปัญญำและศำสนธรรม, กำรรู้เท่ำทันในพฤติกรรมควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดปัญหำสังคมและควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภำยใต้บริบทสังคมแห่งปัญญำและภูมิธรรม และ
ศำสตร์ทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
   3) กำรวิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (Frontier research) ประกอบด้วย วิทยำศำสตร์
ธรรมชำติ (Natural science), วิศวกรรม (Engineering), วิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data science), วิทยำศำสตร์
ชีวภำพ (Life science), วิทยำศำสตร์สมอง (Brain science), ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), 
เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและนโยบำยสำธำรณะส ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และประสำทวิทยำศำสตร์และ
พฤติกรรมกำรรู้คิด (Neuroscience and cognitive behavior) ซึ่งน ำไปสู่กำรเป็นสังคมฐำนควำมรู้ และต้องมี
กำรส ำรวจสถำนภำพองค์ควำมรู้ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีกำรตีพิมพ์แล้วอย่ำงครบถ้วนและครอบคลุม เป็น

(ส ำเนำ) 
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กำรวิจัยเพื่อหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงแท้จริง ซึ่งจะท ำให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้ำง ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำกับองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้ำเป็นกำรวิจัยเพ่ือยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีกำรใช้ข้อมูลใหม่ มีกำรตีควำม
ใหม่ และ/หรือมีกำรสร้ำงระเบียบวิธีใหม่ ทั้งนี้ วช. ขอแนะน ำให้มีกำรสืบค้นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่ำงประเทศร่วมด้วย 
  ๑.๒ มีกำรนิยำมปัญหำ และจุดมุ่งหมำยอย่ำงชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่ำกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ของ
โครงกำรที่เสนอจะเป็นทั้งกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรวิจัยให้แก่นักวิจัย และสร้ำงองค์ควำมรู้ที่จะส่งผล
ต่อกำรพัฒนำประเทศ 
  ๑.๓ เป็นโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสถำบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถำบัน    
ต้นสังกัดของผู้ เสนอขอรับทุนจะต้องให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนงบประมำณและอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน 
  ๑.๔ กรณีที่เป็นกำรวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในกำรทดลอง จะต้องขออนุมัติกำรด ำเนินกำรวิจัยจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ 
Certificate of Approval เพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำ 
  ๑.๕ ผลงำนวิจัยที่ได้ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ๑.๕.๑ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่ำ impact factor 
ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง โดย วช. เห็นควรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 1-3   ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐำนข้อมูล Scopus 
ควอไทล์ที ่1-2 
   1.5.2 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ 
ในฐำนข้อมูลที่ วช. ยอมรับ หรือผลงำนรูปแบบอื่นท่ีผ่ำนกำรประเมินโดย วช. 
   1.5.3 สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่ำงประเทศต้อง
ได้รับเลขที่ค ำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยกำรขอยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้น
ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของ วช. 
  ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ผู้รับทุนสำมำรถน ำไปตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง นอกจำกนี้ ผลงำนวิจัยต้องไม่ถือเป็น
ควำมลับ ยกเว้นในกรณีที่จะมีกำรยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
  2.1 เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และ 
ทันตแพทย์เฉพำะทำง (Board Certificate) มำแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2014 - 2019) หรือ
เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับหลังปริญญำเอก (postdoc) มำแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2016 - 
2019) มีผลงำนด้ำนกำรวิจัยที่มีคุณภำพ และท ำงำนประจ ำสังกัดอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำหรือหน่วยงำน  
ในประเทศไทย 
  2.2 เป็นผู้ที่มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 2 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ     
(ปี ค.ศ.2013 - 2018) ในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นผลงำนในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล 
Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่ำ impact factor ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์จะต้องเป็นผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review)      
อย่ำงเข้มแข็ง หรืออยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 โดยผู้เสนอขอรับทุนเป็น
เจ้ำของบทควำมชื่อแรกหรือเป็น corresponding author (นักวิจัยผู้รับหน้ำที่ติดต่อ) ทั้งนี้ ผลงำนตีพิมพ์ทั้ง 2 
เรื่องต้องไม่ใช่ผลงำนจำกกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุน 

/ 2.3 หำกข้อเสนอ… 
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  2.3 หำกข้อเสนอโครงกำรงบประมำณรวมเกิน 1,500,000 บำท ผู้เสนอขอรับทุนต้องเคยรับทุนพัฒนำ
นักวิจัย หรือทุนที่สูงกว่ำของฝ่ำยวิชำกำร สกว. หรือทุนวิจัยระดับชุดโครงกำรของ วช. อย่ำงน้อย 1 ครั้ง และต้องมี
ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผลรวมของ impact factor ไม่น้อยกว่ำ 5.0 
ส ำหรับสำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพและกำรแพทย์ และไม่น้อยกว่ำ 2.0 ส ำหรับสำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและ
วิศวกรรมศำสตร์ ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนมีผลงำนอยู่ในสำขำวิชำที่บทควำมมีค่ำ impact factor น้อยหรือ
บทควำมนั้นอยู่นอกฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถหำค่ำ impact factor ได้ ท ำ
ให้ผลรวมของ impact factor ไม่ถึงเกณฑ์ข้ำงต้น วช. จะพิจำรณำตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรทุน 
 หำกข้อเสนอโครงกำรงบประมำณรวมเกิน 2,500,000 บำท ผู้เสนอขอรับทุนต้องเคยรับทุนพัฒนำ
นักวิจัย หรือทุนที่สูงกว่ำของฝ่ำยวิชำกำร สกว. หรือทุนวิจัยระดับชุดโครงกำรของ วช. อย่ำงน้อย 1 ครั้ง และ
ข้อเสนอโครงกำรต้องมีศักยภำพในกำรต่อยอดน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะพิจำ รณำโดย
คณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรในสำขำที่เก่ียวข้อง 
 2.4 ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป และมีเวลำท ำวิจัยไม่น้อยกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 2.5 ในช่วงเวลำที่รับทุน จะต้องไม่รับท ำวิจัยหลำยโครงกำรในเวลำเดียวกัน และหำกมีควำม
จ ำเป็นต้องรับทุนจำกแหล่งทุนอ่ืนเพ่ิมเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่ำกำรรับทุนนั้นเป็นกำรเสริมเพ่ือให้
โครงกำรมีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมำณจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกัน 
 2.6 สถำบันต้นสังกัดเห็นชอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงกำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 
 

3. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 
 3.1 กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย เพ่ือประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร งบประมำณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ โดย "คณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำร" และใช้ "ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงกำร" (reviewers) 
ภำยนอกร่วมด้วย ดังนั้นหำกกลุ่มผู้เสนอโครงกำรวิจัยมีควำมเห็นว่ำ ควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ำนใดพิจำรณำ 
กรุณำระบุท้ำยข้อเสนอโครงกำรด้วย พร้อมทั้งข้อมูลเท่ำที่มีเกี่ยวกับควำมเชี่ยวชำญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำน
และควำมเกี่ยวพัน (ถ้ำมี) กับนักวิจัยในโครงกำร โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  จ ำนวน 2-3 ท่ำน คณะกรรมกำร
อำจจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงกำรแนะน ำมำหรือไม่ก็ได้ ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเป็นประกำร
ใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้  โครงกำรที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนในกำรเสนอครั้งแรกอำจ
น ำไปปรับปรุงแล้วเสนอเข้ำมำใหม่ได้ ผู้เสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำรประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มำเสนอ
โครงกำรแบบบรรยำยต่อคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจำรณำกำรสนับสนุนโครงกำร ทั้งนี้หำกผู้เสนอ
โครงกำรไม่สำมำรถมำน ำเสนอโครงกำรด้วยตนเองได้  วช. ขอสงวนสิทธิ์ถือว่ำผู้เสนอโครงกำรสละสิทธิ์ ทั้งนี้ 
วช. ไม่รับกำรเสนอโครงกำรผ่ำนระบบ Skype ตลอดจนระบบ teleconference อ่ืน ๆ และเมื่อโครงกำรผ่ำน
กำรพิจำรณำสนับสนุนแล้วจึงจะท ำสัญญำรับทุน 
 3.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงกำรเพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละโครงกำรวิจัย 
โดยคณะกรรมกำรประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบต่อไปนี้ 

-  หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิ จัย และน ำเสนอ
ผลงำนแบบบรรยำยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

-  ตรวจเยี่ยมโครงกำร เพ่ือรับทรำบสภำพกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน ำ และ  
หำมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องและทันเวลำ 

-  จัดประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุนน ำเสนอผลงำนแบบบรร ยำย 
เมื่อด ำเนินงำนไประยะหนึ่ง และมีผลงำนก้ำวหน้ำพอสมควร 

 

/ ๔. วงเงินทุนวิจัย... 
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๔. วงเงินทุนวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่ได้จากโครงการ 
  งบประมำณโครงกำรเป็นกำรร่วมทุนกันระหว่ำง วช. และสถำบันต้นสังกัด ฝ่ำยละครึ่งหนึ่ง โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
  ๔.๑ งบประมำณโครงกำรรวมไม่เกิน 1,500,000 บำท โดยแต่ละหน่วยงำนจะจัดสรรทุนให้โครงกำร
ละไม่เกิน 750,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ซึ่งรวมค่ำตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 
20,000 บำทต่อเดือน ผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรนอกเหนือจำกรำยงำนวิจัยฉบั บ
สมบูรณ์ โดยสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 3 บทควำม และอย่ำงน้อย 2 บทควำม ต้องสำมำรถ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of 
Science มีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง โดย วช. เห็นควร
สนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 - 3 ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of 
Science หรือฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมี
ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ วช. ยอมรับ (ตำมเอกสำรแนบ) หรือผลงำนรูปแบบอ่ืนที่ผ่ำนกำร
ประเมินโดย วช. อย่ำงน้อย 2 บทควำม 
  ๔.๒ งบประมำณโครงกำรรวมไม่เกิน 2,500,000 บำท โดยแต่ละหน่วยงำนจะจัดสรรทุนให้โครงกำร
ละไม่เกิน 1,250,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ซึ่งรวมค่ำตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 
30,000 บำทต่อเดือน ผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรนอกเหนือจำกรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โดยสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 1 บทควำมต่องบประมำณ 500,000 บำท และต้องสำมำรถ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of 
Science มีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง โดย วช. เห็นควร
สนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 - 3 ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of 
Science หรือฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมี
ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ วช. ยอมรับ (ตำมเอกสำรแนบ) หรือผลงำนรูปแบบอ่ืนที่ผ่ำนกำร
ประเมินโดย วช. อย่ำงน้อย 3 บทควำม 
  4.3 งบประมำณโครงกำรรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท โดยแต่ละหน่วยงำนจะจัดสรรทุนให้โครงกำร
ละไม่เกิน 1,500,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ซึ่งรวมค่ำตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 
30,000 บำทต่อเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรเป็นไปตำมเกณฑ์  ข้อ  4.2 และ
ผลงำนต้องสำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์ได้จริงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ สิทธิบัตรที่ได้เลขที่ค ำขอยื่น
จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว หรือ Licensing agreement หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Products)/ กระบวนกำร 
(Processes) หรือเครื่องชี้แนะแนวทำงปฏิบัติ (Guidelines)/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย หรือเกิด Startup unit 
หรือผลงำนวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม ในเชิงนโยบำย สำธำรณะ พำณิชย์ หรือ
ชุมชนและพ้ืนที่  
  นอกจำกนี้ ผลงำนที่สำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์ได้จริง จะเทียบเท่ำกับผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 1 บทควำม โดย วช. จะพิจำรณำเห็นชอบให้เป็นผลงำนสิ้นสุดโครงกำรได้เป็น
กรณีไป 
  ทั้งนี้ สถำบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพ่ิมทุนในส่วนของตนให้สูงกว่ำนี้ได้ตำมควำมเหมำะสม และอำจจะ
แสวงหำควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรนี้จำกแหล่งทุนภำยนอก 

๕. การท าสัญญารับทุน 
  สัญญำรับทุนเป็นกำรร่วมลงนำม 3 ฝ่ำย คือ ผู้ให้ทุน (วช.) ผู้รับทุน (สถำบันต้นสังกัดของหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน 
   

/ ผู้เสนอ...  
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ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนจำกฝ่ำยวิชำกำร สกสว. แล้วผ่ำนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร
จำก วช. ต้องด ำเนินกำรสิ้นสุดโครงกำรเดิมที่รับทุนก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนใหม่นี้ 
๖. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
  สถำบันต้นสังกัดจะต้องร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ำยละครึ่งหนึ่งของงบประมำณโครงกำรที่ผู้วิจัย
เสนอขอ ทั้งนี้สถำบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น 

๗. การสมัครและก าหนดเวลาเสนอโครงการ 
 ผู้สนใจสำมำรถ ดำวน์โหลดเอกสำร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงกำร ผ่ำนทำงระบบ
บริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ที่เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th โดยกรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้ 
 ๗.๑ แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ และข้อเสนอโครงการวิจัย  ให้เขียนเป็น
ภำษำอังกฤษ ยกเว้นสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำมำรถเขียนข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษก็ได้ 
 ๗.๒ แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท ำเป็นภำษำไทย) 
 ๗.๓ หน้าแรกของ reprint ที่เป็นผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติภำยใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ       
(ปี ค.ศ. 2014 ถึงปัจจุบัน) 
 ส ำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอรับทุน จะพิจำรณำข้อมูลตำมที่ได้บันทึกในระบบ NRMS 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ชั้น 2 
อำคำร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 
2445 ต่อ 412 - 413 โทรสำร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th 

ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2562 โดยจะแจ้งผล 
ให้ทรำบที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th   

ประกำศ ณ วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(ลงชื่อ) สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
 

 
 
  

https://www.nrms.go.th/
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
“ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” 

 
แบบเสนอโครงการมี 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 
1. ชื่อโครงการ (ภำษำไทย)          
   (ภำษำอังกฤษ)           
2. ระยะเวลาโครงการ           
3. งบประมาณรวม           
4. รายละเอียดหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 

4.1 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
เงินเดือน            
หัวข้อกำรศึกษำและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก       
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

4.2 ผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
หัวข้อกำรศึกษำและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก       
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

5. บทคัดย่อ           
            
             

6. ค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 ค า)        
7. สาขาวิชา / สาขาย่อยที่ท าการวิจัย สำขำวิชำที่ท ำกำรวิจัยขอให้ระบุสำขำวิชำที่กระชับลงมำให้ชัดเจน 

เช่น ประวัติศำสตร์ / ประวัติศำสตร์ไทยในยุคอยุธยำตอนปลำย , มำนุษยวิทยำ / มำนุษยวิทยำสื่อสังคม
ออนไลน์, สถำปัตยกรรม / สถำปัตยกรรมพื้นถ่ิน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม  
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย โดยอธิบำยถึงเหตุผลที่เลือกท ำวิจัยในหัวข้อที่เสนอ รวมทั้ง

ให้ระบุองค์ควำมรู้ใหม่ที่คำดว่ำจะได้รับและผลกระทบขององค์ควำมรู้นั้นต่อควำมก้ำวหน้ำในเชิงวิชำกำร
ของสำขำที่ท ำกำรวิจัยและ/หรือต่อสังคม 

2. การส ารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) โดยแสดงกำรส ำรวจเอกสำรที่ตีพิมพ์แล้วอย่ำง
ครบถ้วนครอบคลุม ท ำให้เชื่อได้ว่ำโครงกำรวิจัยที่เสนอเป็นกำรวิจัยเพ่ือแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำง
แท้จริง ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำซ้อนกับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วโดยปรำศจำกข้อค้นพบใหม่ 

3. เอกสารอ้างอิงโดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบุให้ชัดเจน ถ้ำเป็นไปได้โปรดระบุเป็นข้อๆ ตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
5. ระเบียบวิธีวิจัย โดยระบุขั้นตอนและวิธีกำรที่ท่ำนจะใช้ในกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
6. ขอบเขตของการวิจัย โดยระบุขอบเขตของกำรวิจัยที่จะท ำให้ชัดเจนว่ำ จะท ำได้เพียงใด และครอบคลุม

อะไรบ้ำง 
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรท ำวิจัยมำด้วย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและ

อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหำเพิ่ม 
8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ โดยระบุว่ำในแต่ละปีจะท ำอะไร มีกิจกรรมใดบ้ำง ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โครงกำรข้อใดบ้ำง 

แผนการด าเนินการปีที่... 

กิจกรรม 

ค่า
น้ าหนัก

งาน 
(ร้อย
ละ) 

เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               
               
               

 
9. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี ระบุผลผลิตของงำนวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมที่

สำมำรถประยุกต์เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมประหยัด ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และ
ต้นทุน 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
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10. ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้ ระบุปริมำณของผลที่เกิดขึ้นหรือผล
ต่อเนื่องจำกผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อำทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภำพแวดล้อม
ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 
 

  

 
11. รายละเอียดงบประมาณ งบประมำณรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท ในระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี ให้แสดง

รำยละเอียด งบประมำณท่ีจะใช้ในแต่ละปีอย่ำงชัดเจน โดยแบ่งเป็นหมวดต่ำงๆ ดังนี้ 

 

รายการ 
ปีท่ี 1  
(บาท) 

ปีท่ี 2  
(บาท) 

ปีท่ี 3  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. งบด าเนินการ 
1.1 ค่ำตอบแทนหัวหน้ำ

โครงกำรวิจัย 
1.2 หมวดค่ำวัสดุ ได้แก่ ค่ำ

วัสดุสำรเคมีท่ีใช้ในกำรวิจัย ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำน 

1.3 หมวดค่ำใช้สอย เช่น  
- ค่ำไปรษณีย์  
- ค่ำเดินทำงในประเทศ  
- ค่ำเดินทำงต่ำงประเทศ (ไม่

เกินร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดของโครงกำร)  

- หมวดค่ำจ้ำง (เฉพำะงำนที่
หัวหน้ำโครงกำรไม่สำมำรถท ำได้
ด้วยตนเอง) 

1.4 ... 

    

2. งบลงทุน 
2.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
ของโครงกำร 

2.2 ... 

    

รวมงบประมาณ     
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงควำมคำดหมำยของประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรวิจัยนี้ว่ำจะมี
ผลต่อวงวิชำกำรและ/หรือสังคมในทำงใดบ้ำง  

13. การเชื่อมโยงงานวิจัย (Research connections) 
 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท าการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(Connections with other experts within and outside Thailand) โดยระบุว่ำปัจจุบันท่ำนมี
ควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่ท่ำนท ำวิจัยอยู่อย่ำงไร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ถ้ำยังไม่มี ท่ำนมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำของท่ำน
อย่ำงไร รวมทั้งกำรสร้ำงทีมงำนวิจัยในอนำคตด้วย 
            
 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (ถ้ามี)  
(Connections with stakeholders and users) โดยระบุชื่อหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มี
ควำมเชื่อมโยง จะใช้ประโยชน์ หรือจะร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยในโครงกำร  
            

14. ข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่ง ทุนอ่ืน  
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อ           
ชื่อโครงกำรที่เสนอ           
ก ำหนดทรำบผล (หรือสถำนภำพเท่ำที่ทรำบ)         

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และยอมรับว่ำผลกำรตัดสินของ วช.  
ถือเป็นข้อยุติ 

ลงชื่อ        (ผู้สมัครขอรับทุน) 
(                                                  ) 
วันที่       

 
ลงชื่อ        (ผู้ร่วม) 

(                                                  ) 
วันที่       

 
สถาบันต้นสังกัดยินดีร่วมสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยในจ านวนครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการ 

ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยตลอดระยะเวลาโครงการ 
 

ลงชื่อ        
(                                                 ) 

ต ำแหน่ง        
(ผู้บริหำรระดับอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ) 
วันที่        
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ส่วนที่ 3 ประวัติหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 
ประวัติหัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวจิัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
 
ประวัติผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท ์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
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7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
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แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท าเป็นภาษาไทย) 
(ส าหรับผู้สมัครในทุกสาขาวิชา) 

 
ชื่อโครงการ (ภำษำไทย) :           
(ภำษำอังกฤษ) :             
 
หัวหน้าโครงการ 
ค าน าหน้านาม (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) :       
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) :           
ต ำแหน่งปัจจุบัน (ทำงวิชำกำร/รำชกำร) :          
สังกัด/หน่วยงำน/ที่อยู่ :           
             
 
ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย (ไม่มีผลต่อการประเมินข้อเสนอโครงการ) 
 1. มำจำกผู้ใช้ประโยชน์/ Stakeholders โดยตรง (โปรดระบุ)      
 2. มำจำกผู้ให้ทุน           
 3. มำจำกควำมสนใจของนักวิจัยเอง         
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)            

 
เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดว่าจะก่อให้เกิด impact  
ต่อเศรษฐกิจ/ สังคม/ ชุมชนและพื้นที่/ วงวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร (Begin with the end in mind) 
(ต้องระบุ)* 
            
             
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) (ที่เก่ียวข้องกับโจทย์วิจัย, ประเด็นวิจัย, input, และ outputs ในระยะ
ต่าง ๆ)  
ต้นน้ า :              
กลางน้ า :             
ปลายน้ า :            
 
ผลงานวิจัย/ ตัวชี้วัด/ สิ่งที่คาดว่าจะส่งมอบ (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ควำมรู้/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ สิ่งตีพิมพ์/Website (ระบุ)      
 เอกสำรวิชำกำร/ บทควำม/ แผ่นพับ/ หนังสือ  (ระบุ)      
 ผลิตภัณฑ์ (Products)/ เทคโนโลยี และ/ หรือกระบวนกำร (Processes) (ระบุ)    
 อ่ืน ๆ (เช่น จัดอบรม สัมมนำ ประชุมวิชำกำร นิทรรศกำร ฯลฯ) (ระบุ)     
 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย (นักวิจัย บัณฑิตศึกษำ เกษตรกร อ่ืนๆ) (ระบุ)    
 แปลงสำธิต (ระบุ)          
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ผู้ที่ท่านคาดว่าใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้/ ที่ไหน/ ใช้อย่างไร/ เกิดผลเช่นใด (Outcomes) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)  
 1. ภำครัฐ (โปรดระบุชื่อคร่ำว ๆ)                                 
 2. ภำคเอกชน (โปรดระบุชื่อ หรือกลุ่ม sector คร่ำว ๆ)      
 3. กลุ่มคน/ กลุ่มอำชีพ (โปรดระบุ)         
 4. อื่น ๆ                                   

การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ (ข้อนี้จ าเป็นต้อง
ระบุ)* 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูลคาดการณ์) 

  

(*วช. จะเก็บข้อมูลนี้อีกครั้งเม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัย ท้ังนี้ เพื่อต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เมื่อมีงานวิจัยเข้าไป*) 
 
**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล** 

นักวิจัยกรอกในข้อเสนอโครงการ นักวิจัยกรอกตอนปิดโครงการ 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูล

คาดการณ์) 

หลังวิจัย (เมื่อปิดโครงกำร ให้ใช้ข้อมูล
ทีป่รำกฏจริง) 

กำรผลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยำที่เป็นของเหลว 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) ดังนั้น กำร
ผลิตไบโอดีเซลจึงมีน้ ำเสียเกิดขึ้น
เนื่องจำกต้องมีกระบวนกำรชะล้ำง
ตัวเร่งปฏิกิริยำในแตล่ะรอบของ
กำรผลิต (กำรผลิตไบโอดีเซล 1 
ลิตร เกิดน้ ำเสีย 3 ลิตร) 

ได้กระบวนกำรผลิต หรือได้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำ ที่ไม่ท ำให้เกิดน้ ำเสีย 

1. โครงกำรค้นพบว่ำ เปลือกไข่ 
(ของแข็ง) น ำมำแปรรูปเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยำได้ ผลที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีน้ ำเสีย
จำกกระบวนกำรผลิต  
2. ลดระยะเวลำในกระบวนกำรผลิต 
ไบโอดีเซลทั้งระบบ (เดิมใช้ 2 ชั่วโมง 
ลดเหลือ 1.30 ชัว่โมง) 
3. ลด Waste ของเปลือกไข่ และลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อตัวเร่งปฏิกิริยำ 

 
การน าผลงานวิจัยจากโครงการไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ด้านนโยบาย (ระบุ)           
 2. ด้านสาธารณะ (ระบุ)          
 3. ด้านพาณิชย์ (ระบุ)           
 4. ด้านชุมชนและพื้นที่ (ระบุ)          
 5. ด้านวิชาการ (ระบุ)           
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แผนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต้องระบุส าหรับงาน R&D ….เป็น optional ส าหรับ
งานวิจัยพื้นฐาน)* 
             
             
             

 
 

ลงนำม                         ผู้เสนอโครงกำร 
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ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม ่
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/ 1.3 เป็นโครงกำร... 

 
 

ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
-------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรท ำหน้ำที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก
ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ตำมกำรจัดตั้ง “ทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่” ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เพ่ือเปิดโอกำสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกำส
ท ำงำนวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมศักยภำพและควำมถนัดที่มีอยู่ โดยตระหนักว่ำกำรส่งเสริมนักวิจัย  
รุ่นใหม่มีควำมส ำคัญ หำกนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกำสในกำรท ำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องระยะเวลำหนึ่งจะสำมำรถริเริ่ม
โครงกำรใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ และสำมำรถพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอำชีพที่มีคุณภำพระดับสูงของ
ประเทศ อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนประเทศด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม และเห็นว่ำยังมีนักวิจัยรุ่นใหม่จ ำนวน
หนึ่งที่มีศักยภำพในกำรท ำวิจัย แต่ไม่ได้เป็นอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ จึงไม่เข้ำข่ำยกำรสมัครรับทุนพัฒนำ
ศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ วช. จึงเห็นควรให้มีกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่ เ พ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยของนักวิจัยเหล่ำนี้  โดยจะเปิดรับเฉพำะผู้ เสนอขอรับทุน  
ที่ไม่เข้ำข่ำยทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและก้ำวไปสู่กำรท ำงำนวิจัย  

ในระดับท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมในอนำคต 
2. เพ่ือพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัย โดยให้มีโอกำสท ำงำนวิจัยร่วมกับนักวิจัย

อำวุโสและเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนำงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในระยะยำว 
3. เพ่ือสร้ำงผลงำนวิจัยพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและสำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติหรือ 

กำรจดสิทธิบัตร 
4. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมโยงและควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนำนำชำติ 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย 
1. ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
1.1 เป็นโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่ส ำคัญของ

ประเทศหรือนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรม และน ำไปสู่กำรเป็น
สังคมฐำนควำมรู้ ต้องมีกำรส ำรวจสถำนภำพควำมรู้และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสำรที่มีกำรตีพิมพ์แล้วอย่ำง
ครบถ้ วน  เป็ นกำรวิ จั ย เ พ่ือแสวงหำองค์ ควำมรู้ ใ หม่ อย่ ำ งแท้ จ ริ ง  ซึ่ ง จะท ำ ให้ เ กิ ดผลกร ะทบ  
ในสังคมวงกว้ำง ถ้ำเป็นกำรวิจัยซ้ ำกับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นกำรบุกเบิกพรมแดนควำมรู้ใหม่ หรือมุ่ง
หำข้อสรุปที่ต่ำงออกไป หรือหำกเป็นกำรวิจัยเพ่ือยืนยันองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็นกำรวิจัยที่มีควำม
จ ำเป็นอย่ำงแท้จริง  

    1.2 มีกำรตั้งประเด็นกำรวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีกำรวิจัยที่เหมำะสมและสำมำรถแสดงว่ำ     
กำรวิจัยจะมีคุณูปกำรต่อวงวิชำกำรในด้ำนใดบ้ำง 

(ส ำเนำ) 
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1.3 เป็นโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถำบันต้น
สังกัดของผู้ เสนอขอรับทุนจะต้องให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนงบประมำณ และอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน   
 1.4 ผลงำนวิจัยที่ได้ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นฐำนส ำคัญของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ
จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ 
Web of Science และมีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง หรือ
ฐำนข้ อมู ล  Scopus ควอไทล์ ที่  1  -  2  หรื อวำรสำร ระดั บนำนำชำติ ที่  วช .  ยอมรั บ เ พ่ิ ม เ ติ ม  
ตำมรำยชื่อดังเอกสำรแนบโดย วช. เห็นควรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1  - 3 ของ 
Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science 
 1.4.2 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่  
ในฐำนข้อมูลที่ วช. ยอมรับ หรือผลงำนรูปแบบอ่ืนที่ผ่ำนกำรประเมินโดย วช.  
 1.4.3 สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่ำงประเทศ ต้องได้รับ
เลขที่ค ำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยกำรขอยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้นต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของ วช.  

ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ผู้รับทุนสำมำรถน ำไปตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับทุนจะเป็นชื่อแรก และ/หรือเป็น
ผู้วิจัยหลักในบทควำมผลงำนวิจัย และให้ประกำศเกียรติคุณของนักวิจัยที่ปรึกษำในกรณีที่ไม่มีชื่อนักวิจัยที่
ปรึกษำเป็นผู้วิจัยร่วมไว้ด้วย นอกจำกนี้ผลงำนวิจัยต้องไม่ถือเป็นควำมลับ ยกเว้นในกรณีที่จะมีกำรยื่น  
จดทะเบียนสิทธิบัตร 

 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
2.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์

เฉพำะทำง (Board Certificate) มำแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2014 - 2019) หรือเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรวิจัยระดับหลังปริญญำเอก (postdoc) มำแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2016 - 2019)  

 ส ำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่ ของฝ่ำยวิชำกำร สกว. หรือทุนวิจัยของ วช. มำแล้ว และเป็นกำรสมัครขอรับทุนฯ เป็นครั้งที่สอง
ขึ้นไป ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์
เฉพำะทำง (Board Certificate) มำแล้วไม่เกิน 7 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2012 - 2019) 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องท ำงำนประจ ำอยู่ในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำหรือหน่วยงำน 
ในประเทศไทย และไม่เป็นอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ ที่อยู่ ในกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ 

2.2 มีผลงำนวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ค.ศ. 2014 - 2019) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 2.2.1 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีผลงำนตีพิมพ์ ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐำนข้อมูล SCOPUS 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะพิจำรณำคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

  2.2.2 มีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

/ 2.3 อำยุไม่เกิน...   
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2.3 อำยุไม่เกิน 45 ปี 
2.4 ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับหัวหน้ำภำควิชำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติ

จำกสถำบันต้นสังกัดให้มีเวลำท ำงำนวิจัยในโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยครึ่งหนึ่งของ
เวลำดังกล่ำวสำมำรถใช้เวลำรำชกำรได้ หรือเวลำปฏิบัติงำนปกติ  

2.5 ในช่วงเวลำที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนท ำวิจัยหลำยโครงกำรในเวลำเดียวกัน และหำกมีควำม
จ ำเป็นต้องรับทุนจำกแหล่งทุนอ่ืนเพ่ิมเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่ำกำรรับทุนนั้นเป็นกำรเสริมเพ่ือ ให้
โครงกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมำณจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกัน 

2.6 สถำบันต้นสังกัดเห็นชอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงกำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 
  

3. นักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor)  
 ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษำพร้อมประวัติและรำยชื่อผลงำนทำงวิชำกำร นักวิจัยที่
ปรึกษำจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่จะท ำวิจัยหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง มีประสบกำรณ์และตีพิมพ์ผลงำนวิจัย
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง 5 ปีย้อนหลัง หรือมีผลงำนวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของ           
วงวิชำกำร และมีเวลำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้วิจัย โดยมีกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกนักวิจัยที่ปรึกษำอยู่
ต่ำงประเทศ ผู้เสนอขอรับทุนต้องเพ่ิมนักวิจัยที่ปรึกษำร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกหนึ่งท่ำน 
 

 4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 
 4.1 กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
เพ่ือประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย
คณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำร และใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ ( reviewer) ภำยนอกร่วมด้วย ผลกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรเป็นประกำรใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้ งำนวิจัยนั้น
ต้องไม่เป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ 
 4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงกำรเพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละโครงกำรวิจัย 
โดยคณะกรรมกำรประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรด ำเนินในรูปแบบต่อไปนี้ 
  - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยด้วยเอกสำร 
และน ำเสนอผลงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
  - ตรวจเยี่ยมโครงกำร เพ่ือรับทรำบสภำพกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน ำ                 
และหำมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องและทันเวลำ 
  - จัดประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุนน ำเสนอผลงำนเพ่ือด ำเนินงำนไป
ระยะหนึ่ง และมีผลงำนก้ำวหน้ำพอสมควร 

 5. วงเงินทุนวิจัยและเวลาด าเนินการและผลงานที่ได้จากโครงการ 
 งบประมำณโครงกำรร่วมทุนกันระหว่ำง วช. และสถำบันต้นสังกัดโดยแต่ละหน่วยงำนจะจัดสรรทุนให้
โครงกำรละไม่เกิน 300,000 บำทและงบประมำณรวมทั้งโครงกำรไม่เกิน 600,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 2 
ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ปีละไม่เกิน 300,000 บำท ซึ่งรวมค่ำตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13 ,000 บำทต่อ
เดือน  โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรอย่ำงน้อย 1 บทควำม นอกเหนือจำกรำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  

/ ส ำหรับสำขำ…  
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ส ำหรับสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เป้นฐำนส ำคัญของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศจะต้องมี
ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web 
of Science และมีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง หรือฐำนข้อมูล 
Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 หรือวำรสำรระดับนำนำชำติที่ วช. ยอมรับ โดย วช. เห็นควรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ 
ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 - 3 ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science 
 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ วช. 
ยอมรับ หรือผลงำนตำมรูปแบบอ่ืนที่ผ่ำนกำรประเมินโดย วช. หรอืมีผลงำนเป็นสิทธิบัตรที่ได้เลขที่ค ำขอยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว อย่ำงน้อย 1 เรื่อง โดยกำรยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้นต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขของ วช. 
 ทั้งนี้สถำบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพ่ิมทุนในส่วนของตนให้สูงกว่ำนี้ได้ตำมควำมเหมำะสม และอำจจะ
แสวงหำควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรนี้จำกแหล่งทุนภำยนอก 

 6. การท าสัญญารับทุน 
 สัญญำรับทุนเป็นกำรร่วมลงนำม 3 ฝ่ำย คือ ผู้ให้ทุน (ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) ผู้รับทุน (หน่วยงำน
ต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน 

 ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนจำกฝ่ำยวิชำกำร สกว. แล้วผ่ำนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร
จำก วช. ต้องด ำเนินกำรสิ้นสุดโครงกำรเดิมที่รับทุนก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนใหม่นี้ 

 7. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถำบันต้นสังกัดจะต้องร่วมสนับสนุนทุนกำรวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ำยละครึ่งหนึ่งของงบประมำณโครงกำร
ที่มีผู้วิจัยเสนอขอ ทั้งนี้สถำบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม ( indirect or overhead cost) 
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 8. การสมัครและก าหนดเวลาเสนอโครงการ 
 ผู้สนใจสำมำรถ ดำวน์โหลดเอกสำร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงกำร ผ่ำนทำงระบบ
บริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ที่เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th โดยกรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้ 
 8.1 แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภำษำอังกฤษ ยกเว้นสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
สำมำรถเขียนข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษก็ได้ 
 8.2 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท ำเป็นภำษำไทย) 
 8.3 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยท่ีปรึกษาในกรณีท่ีนักวิจัยที่ปรึกษำอยู่ต่ำงประเทศ 
 8.4 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภำยใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ค.ศ. 2014 
ถึงปัจจุบัน) 
 8.5 เอกสารยืนยันการเป็น “พนักงานประจ า” หรือหำกเป็นพนักงำนประจ ำที่มำกำรต่อสัญญำเป็น
รำยปีขอให้ส่งเอกสำรยืนยันจำกต้นสังกัดว่ำมีแผนกำรจ้ำงครอบคลุมระยะเวลำกำรรับทุนที่เสนอขอ 

ส ำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอรับทุน จะพิจำรณำข้อมูลตำมที่ได้บันทึกในระบบ NRMS 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ชั้น 2 

อำคำร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 
2445 ต่อ 412 - 413 โทรสำร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th 

/ทั้งนี ้เปิดรับ...  

https://www.nrms.go.th/
mailto:project.parb@nrct.go.th
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ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2562 โดยจะแจ้งผล 
ให้ทรำบที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th 

ประกำศ ณ วันที่  4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(ลงชื่อ) สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
“ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่” 

 
แบบเสนอโครงการมี 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 
1. ชื่อโครงการ (ภำษำไทย)          
   (ภำษำอังกฤษ)           
2. ระยะเวลาโครงการ           
3. งบประมาณรวม           
4. รายละเอียดหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 

4.1 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
เงินเดือน            
หัวข้อกำรศึกษำและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก       
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

4.2 ผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
หัวข้อกำรศึกษำและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก       
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

4.3 นักวิจัยท่ีปรึกษา 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขทีบ่ัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

สำขำที่เชี่ยวชำญ           
ตัวอย่ำงผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน) 
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5. บทคัดย่อ           
            
             

6. ค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 ค า)        
7. สาขาวิชา / สาขาย่อยที่ท าการวิจัย สำขำวิชำที่ท ำกำรวิจัยขอให้ระบุสำขำวิชำที่กระชับลงมำให้ชัดเจน 

เช่น ประวัติศำสตร์ / ประวัติศำสตร์ไทยในยุคอยุธยำตอนปลำย , มำนุษยวิทยำ / มำนุษยวิทยำสื่อสังคม
ออนไลน์, สถำปัตยกรรม / สถำปัตยกรรมพื้นถ่ิน เป็นต้น 
             

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม  
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย โดยอธิบำยถึงเหตุผลที่เลือกท ำวิจัยในหัวข้อที่เสนอ รวมทั้ง

ให้ระบุองค์ควำมรู้ใหม่ที่คำดว่ำจะได้รับและผลกระทบขององค์ควำมรู้นั้นต่อควำมก้ำวหน้ำในเชิงวิชำกำร
ของสำขำที่ท ำกำรวิจัยและ/หรือต่อสังคม 

2. การส ารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) โดยแสดงกำรส ำรวจเอกสำรที่ตีพิมพ์แล้วอย่ำง
ครบถ้วนครอบคลุม ท ำให้เชื่อได้ว่ำโครงกำรวิจัยที่เสนอเป็นกำรวิจัย เพ่ือแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำง
แท้จริง ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำซ้อนกับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วโดยปรำศจำกข้อค้นพบใหม่ 

3. เอกสารอ้างอิงโดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบุให้ชัดเจน ถ้ำเป็นไปได้โปรดระบุเป็นข้อๆ ตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
5. ระเบียบวิธีวิจัย โดยระบุขั้นตอนและวิธีกำรที่ท่ำนจะใช้ในกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
6. ขอบเขตของการวิจัย โดยระบุขอบเขตของกำรวิจัยที่จะท ำให้ชัดเจนว่ำ จะท ำได้เพียงใด และครอบคลุม

อะไรบ้ำง 
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรท ำวิจัยมำด้วย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและ

อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหำเพิ่ม 
8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ โดยระบุว่ำในแต่ละปีจะท ำอะไร มีกิจกรรมใดบ้ำง ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โครงกำรข้อใดบ้ำง 
แผนการด าเนินการปีที่... 

กิจกรรม 

ค่า
น้ าหนัก

งาน  
(ร้อย
ละ) 

เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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9. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี โดยระบุว่ำในแต่ละปีจะท ำอะไร มีกิจกรรม
ใดบ้ำงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำร และที่ส ำคัญจะต้องระบุผล (output) ที่คำดว่ำจะได้ รวมทั้ง
ระบุผลงำนที่คำดว่ำจะตีพิมพ์ได้ทั้งชื่อเรื่องและชื่อวำรสำรที่จะตีพิมพ์หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรได้มำด้วย 
ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้ยึดรูปแบบกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนอันเป็นที่ยอมรับกันใน
วงกำร ทั้งนี้สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อฐำนข้อมูล/วำรสำรที่ยอมรับให้ปิดโครงกำรดังเอกสำรแนบ 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 

   

10. ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้ ระบุปริมำณของผลที่เกิดขึ้นหรือผล
ต่อเนื่องจำกผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อำทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภำพแวดล้อม
ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
 
 

  

11. รายละเอียดงบประมาณ  
 งบประมาณรวมไม่เกิน 600,000.00 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ให้แสดงรำยละเอียด 
 งบประมำณท่ีจะใช้ในแต่ละปีอย่ำงชัดเจน โดยแบ่งเป็นหมวดต่ำง ๆ ดังนี้ 

รายการ 
ปีท่ี 1  
(บาท) 

ปีท่ี 2  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. งบด าเนินการ 
1.1 ค่ำตอบแทนหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
1.2 หมวดค่ำวัสดุ ได้แก่ ค่ำวัสดุ

สำรเคมีที่ใช้ในกำรวิจัย ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
1.3 หมวดค่ำใช้สอย เช่น  
- ค่ำไปรษณีย์  
- ค่ำเดินทำงในประเทศ  
- หมวดค่ำจ้ำง (เฉพำะงำนที่หัวหน้ำ

โครงกำรไม่สำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง) 
1.4 ... 

   

2. งบลงทุน 
2.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์  
2.2 ... 

   

รวมงบประมาณ    
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โดยปกติ ทุนประเภทนี้ไม่สนับสนุนงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำร
วิจัยของโครงกำรนี้ ทั้งนี้ วช. จะพิจำรณำควำมจ ำเป็นเป็นกรณี ๆ ไป 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงควำมคำดหมำยของประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรวิจัยนี้ว่ำจะมี

ผลต่อวงวิชำกำรและ/หรือสังคมในทำงใดบ้ำง  
13. การเชื่อมโยงงานวิจัย (Research connections) 
 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท าการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(Connections with other experts within and outside Thailand) โดยระบุว่ำปัจจุบันท่ำนมี
ควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่ท่ำนท ำวิจัยอยู่อย่ำงไร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ถ้ำยังไม่มี ท่ำนมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำของท่ำน
อย่ำงไร รวมทั้งกำรสร้ำงทีมงำนวิจัยในอนำคตด้วย 
            
 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (ถ้ามี)  
(Connections with stakeholders and users) โดยระบุชื่อหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มี
ควำมเชื่อมโยง จะใช้ประโยชน์ หรือจะร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยในโครงกำร  
            

14. ข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่ง ทุนอ่ืน 
   ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
   เสนอต่อ           
ชื่อโครงกำรที่เสนอ           
ก ำหนดทรำบผล (หรือสถำนภำพเท่ำท่ีทรำบ)         
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และยอมรับว่ำผลกำรตัดสินของ วช.  

ถือเป็นข้อยุติ 
 
 

ลงชื่อ        (ผู้สมัครขอรับทุน) 
(                                                  ) 
วันที่       
 
 

ลงชื่อ        (ผู้ร่วม) 
(                                                  ) 
วันที่       

 
 

ลงชื่อ        (นักวิจัยที่ปรึกษำ) 
(                                                  ) 
วันที่       

 
 
 

สถาบันต้นสังกัดยินดีร่วมสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยในจ านวนครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการ ใน
วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท และอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยตลอดระยะเวลาโครงการ 

 
 

ลงชื่อ        
(                                                 ) 

ต ำแหน่ง        
(ผู้บริหำรระดับอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ) 
วันที่       
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ส่วนที่ 3 ประวัติหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และนักวิจัยที่ปรึกษา 
ประวัติหัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
ประวัติผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
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8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 
สิทธิบัตร            

9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
ประวัตินักวิจัยท่ีปรึกษา 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผา่นมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน)       
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
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แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท าเป็นภาษาไทย) 
(ส าหรับผู้สมัครในทุกสาขาวิชา) 

 
ชื่อโครงการ (ภำษำไทย) :           
(ภำษำอังกฤษ) :             
 
หัวหน้าโครงการ 
ค าน าหน้านาม (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) :       
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) :           
ต ำแหน่งปัจจุบัน (ทำงวิชำกำร/รำชกำร) :          
สังกัด/หน่วยงำน/ที่อยู่ :            
 
ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย (ไม่มีผลต่อการประเมินข้อเสนอโครงการ) 
 1. มำจำกผู้ใช้ประโยชน์/ Stakeholders โดยตรง (โปรดระบุ)      
 2. มำจำกผู้ให้ทุน           
 3. มำจำกควำมสนใจของนักวิจัยเอง         
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)            

 
เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดว่าจะก่อให้เกิด impact  
ต่อเศรษฐกิจ/ สังคม/ ชุมชนและพื้นที่/ วงวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร (Begin with the end in mind) 
(ต้องระบุ)* 
             
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) (ที่เก่ียวข้องกับโจทย์วิจัย, ประเด็นวิจัย, input, และ outputs ในระยะ
ต่าง ๆ)  
ต้นน้ า :              
กลางน้ า :             
ปลายน้ า :            
ผลงานวิจัย/ ตัวชี้วัด/ สิ่งที่คาดว่าจะส่งมอบ (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย)...(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ควำมรู้/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ สิ่งตีพิมพ์/Website (ระบุ)      
 เอกสำรวิชำกำร/ บทควำม/ แผ่นพับ/ หนังสือ  (ระบุ)      
 ผลิตภัณฑ์ (Products)/ เทคโนโลยี และ/ หรือกระบวนกำร (Processes) (ระบุ)    
 อ่ืน ๆ (เช่น จัดอบรม สัมมนำ ประชุมวิชำกำร นิทรรศกำร ฯลฯ) (ระบุ)     
 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย (นักวิจัย บัณฑิตศึกษำ เกษตรกร อ่ืนๆ) (ระบุ)    
 แปลงสำธิต (ระบุ)          

 
 



 
 
  

- 59 - 
 

ผู้ทีท่่านคาดว่าใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้/ ที่ไหน/ ใช้อย่างไร/ เกิดผลเช่นใด (Outcomes)...(ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  
 1. ภำครัฐ (โปรดระบุชื่อคร่ำว ๆ)                                 
 2. ภำคเอกชน (โปรดระบุชื่อ หรือกลุ่ม sector คร่ำว ๆ)      
 3. กลุ่มคน/ กลุ่มอำชีพ (โปรดระบุ)         
 4. อื่น ๆ                                   

การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ (ข้อนี้จ าเป็นต้อง
ระบุ)* 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูลคาดการณ์) 

  

(*วช. จะเก็บข้อมูลนี้อีกครั้งเม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัย ท้ังนี้ เพื่อต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเม่ือมีงานวิจัย
เข้าไป*) 
 
**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล** 

นักวิจัยกรอกในข้อเสนอโครงการ นักวิจัยกรอกตอนปิดโครงการ 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูล

คาดการณ์) 

หลังวิจัย (เมื่อปิดโครงกำร ให้ใช้ข้อมูล
ทีป่รำกฏจริง) 

กำรผลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยำที่เป็นของเหลว 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) ดังนั้น กำร
ผลิตไบโอดีเซลจึงมีน้ ำเสียเกิดขึ้น
เนื่องจำกต้องมีกระบวนกำรชะล้ำง
ตัวเร่งปฏิกิริยำในแต่ละรอบของ
กำรผลิต (กำรผลิตไบโอดีเซล 1 
ลิตร เกิดน้ ำเสีย 3 ลิตร) 

ได้กระบวนกำรผลิต หรือได้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำ ที่ไม่ท ำให้เกิดน้ ำเสีย 

1. โครงกำรค้นพบว่ำ เปลือกไข่ 
(ของแข็ง) น ำมำแปรรูปเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยำได้ ผลที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีน้ ำเสีย
จำกกระบวนกำรผลิต  
2. ลดระยะเวลำในกระบวนกำรผลิต 
ไบโอดีเซลทั้งระบบ (เดิมใช้ 2 ชั่วโมง 
ลดเหลือ 1.30 ชัว่โมง) 
3. ลด Waste ของเปลือกไข่ และลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อตัวเร่งปฏิกิริยำ 

 
การน าผลงานวิจัยจากโครงการไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ด้านนโยบาย (ระบุ)           
 2. ด้านสาธารณะ (ระบุ)          
 3. ด้านพาณิชย์ (ระบุ)           
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 4. ด้านชุมชนและพื้นที่ (ระบุ)          
 5. ด้านวิชาการ (ระบุ)           

 
แผนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต้องระบุส าหรับงาน R&D ….เป็น optional ส าหรับ
งานวิจัยพื้นฐาน)* 
             
             
             

 
 

ลงนำม                         ผู้เสนอโครงกำร 
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ทุนพัฒนาศักยภาพในการ 
ท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
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/ เข้มแข็ง ... 

 

 
 

 

ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
-------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และส ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่
ในสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำ ในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้มี
โอกำสได้ท ำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องหลังจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ซึ่งจะสร้ำงสมประสบกำรณ์ และพัฒนำ
ไปสู่กำรเป็นนักวิจัยที่มีคุณภำพระดับสูงของประเทศ อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนประเทศด้วยงำนวิจัยและ
นวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงก ำลังใจ ควำมกระตือรือร้นทำงวิชำกำร และก่อให้เกิดกำรบูรณำกำร กำรท ำ
วิจัยเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำนและวิชำชีพอำจำรย์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมขั้นพ้ืนฐำนให้แก่อำจำรย์รุ่นใหม่ในก้ำวไปสู่กำรท ำงำนวิจัยในระดับที่จะน ำไปสู่
กำรสร้ำงนวัตกรรมในอนำคต 
 2. เพ่ือพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัย โดยให้มีโอกำสท ำงำนวิจัยร่วมกับนักวิจัยอำวุโส 
 3. เพ่ือพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์รุ่นใหม่ให้มีควำมสำมำรถทั้งด้ำนกำรสอนและกำรท ำงำนวิจัย 
 4. เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับระบบกำรวิจัยของประเทศ โดยพัฒนำคุณภำพของอำจำรย์รุ่นใหม่ให้
เป็นนักวิจัยคุณภำพสูงที่เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย 
 1.ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
 1.1 เป็นโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ส ำคัญของประเทศ
หรือนโยบำยรัฐบำล โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรม ประชำรัฐ และน ำไปสู่กำรเป็น
สังคมฐำนควำมรู้ ต้องมีกำรส ำรวจสถำนภำพควำมรู้และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสำรที่มีกำรตีพิมพ์แล้วอย่ำง
ครบถ้วนเป็นกำรวิจัยเพ่ือแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงแท้จริง ซึ่งจะท ำให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้ำง  
ถ้ำเป็นกำรวิจัยซ้ ำกับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นกำรบุกเบิกพรมแดงควำมรู้ใหม่ หรือมุ่งหำข้อสรุปที่ ต่ำง
ออกไป หรือหำกเป็นกำรวิจัยเพื่อยืนยันองค์ควำมรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ต้องเป็นกำรวิจัยที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงแท้จริง  
 1.2 มีกำรตั้งประเด็นกำรวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีกำรวิจัยที่เหมำะสมและสำมำรถแสดงว่ำ
กำรวิจัยจะมีคุณูปกำรต่อวงวิชำกำรในด้ำนใดบ้ำง 
 1.3 เป็นโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถำบันต้น
สังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ควำมร่วมมือ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน 
 1.4 ผลงำนวิจัยที่ได้ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1.4.1 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นฐำนส ำคัญของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index 
(SCI) ของ Web of Science และมีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำง

(ส ำเนำ) 
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เข้มแข็ง หรือ ฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 หรือ วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ สป.อว. และ วช. 
ยอมรับเพิ่มเติม โดย สป.อว. และ วช. เห็นควรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 - 3 ของ 
Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science 
  1.4.2 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลที่ สป.อว. และ วช. ยอมรับ หรือผลงำนรูปแบบอื่นที่ผ่ำนกำรประเมินโดย สป.อว. และ วช. 
  1.4.3 สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่ำงประเทศ        
ต้องได้รับเลขที่ค ำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยกำรขอยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่
เกิดข้ึนต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขของ สป.อว. และ วช. 
 ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ผู้รับทุนสำมำรถน ำไปตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับทุนจะเป็นชื่อแรก และ/หรือเป็น
ผู้วิจัยหลักในบทควำมผลงำนวิจัย และให้ประกำศเกียรติคุณของนักวิจัยที่ปรึกษำในกรณีที่ไม่มีชื่อนักวิจัยที่
ปรึกษำเป็นผู้วิจัยร่วมไว้ด้วย นอกจำกนี้ผลงำนวิจัยต้องไม่ถือเป็นควำมลับ ยกเว้นในกรณีที่จะมีกำรยื่น          
จดทะเบียนสิทธิบัตร 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
 2.1 เป็นอำจำรย์ประจ ำสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำเอก ในสังกัดของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2.2 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์
เฉพำะทำง (Board Certificate) มำแล้วไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2014 - 2019) หรือเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรวิจัยระดับหลังปริญญำเอก (postdoc) มำแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2016 - 2019) 
 ส ำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่ ของฝ่ำยวิชำกำร สกว. หรือทุนวิจัยของ วช.  มำแล้ว และเป็นกำรสมัครขอรับทุนฯ เป็นครั้งที่สองขึ้นไป 
ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์เฉพำะทำง 
(Board Certificate) มำแล้วไม่เกิน 7 ปี นับถือวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2012 - 2019) หรือเป็นผู้ส ำเร็จวิจัยระดับ
หลังปริญญำเอก (postdoc) มำแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2014 - 2019) 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนฯ จะต้องท ำงำนประจ ำอยู่ในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย 
 2.3 มีผลงำนวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ค.ศ. 2014 - 2019) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีผลงำนตีพิมพ์ ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐำนข้อมูล SCOPUS 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะพิจำรณำคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
  2.3.2 มีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
 2.4 ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับหัวหน้ำภำควิชำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติ
จำกสถำบันต้นสังกัดให้มีเวลำท ำงำนวิจัยในโครง ไม่น้อยกว่ำ 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยครึ่งหนึ่งของเวลำ
ดังกล่ำวสำมำรถให้เวลำรำชกำรได้ หรือเวลำปฏิบัติงำนปกติ 
 2.5 ในช่วงเวลำที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนท ำวิจัยหลำยโครงกำรในเวลำเดียวกัน และหำกมีควำม
จ ำเป็นต้องรับทุนจำกแหล่งทุนอ่ืนเพ่ิมเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่ำกำรรับทุนนั้นเป็นกำรเสริมเพ่ือให้
โครงกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมำณจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกัน 
 2.6 สถำบันต้นสังกัดเห็นชอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงกำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

 / 3. นักวิจัย... 
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3. นักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor) 
 ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษำพร้อมประวัติและรำยชื่อผลงำนทำงวิชำกำร นักวิจัยที่
ปรึกษำจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่จะท ำวิจัยหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง มีประสบกำรณ์และตีพิมพ์ผลงำนวิจัย
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง 5 ปีย้อนหลัง หรือมีผลงำนวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวงวิชำกำร 
และมีเวลำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้วิจัย โดยมีกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกนักวิจัยที่ปรึกษำอยู่ต่ำงประเทศ  
ผู้เสนอขอรับทุนต้องเพ่ิมนักวิจัยที่ปรึกษำร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกหนึ่งท่ำน 

 4.การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 
 4.1 กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรวิจัย
เพ่ือประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย
คณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำร และใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ ( reviewer) ภำยนอกร่วมด้วยผลกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรเป็นประกำรใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้ งำนวิจัยนั้น
ต้องไม่เป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ 
 4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงกำรเพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละโครงกำรวิจัย 
โดยคณะกรรมกำรประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรด ำเนินในรูปแบบต่อไปนี้ 
  - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยด้วยเอกสำร 
และน ำเสนอผลงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
  - ตรวจเยี่ยมโครงกำร เพ่ือรับทรำบสภำพกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน ำ                 
และหำมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องและทันเวลำ 
  - จัดประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุนน ำเสนอผลงำนเพ่ือด ำเนินงำนไป
ระยะหนึ่ง และมีผลงำนก้ำวหน้ำพอสมควร 

 5. วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมำณโครงกำรจะไม่เกิน 600,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ๆ ละ   
ไม่เกิน 300,000 บำท ซึ่งรวมค่ำตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13,000 บำทต่อเดือน 

งบประมำณโครงกำรเป็นกำรร่วมทุนในลักษณะทวิภำคีระหว่ำง สป.อว. และ วช.  

6. ผลงานที่ได้จากโครงการ 
 ผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรอย่ำงน้อย 1 บทควำม นอกเหนือจำกรำยงำนกำรวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ โดยสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผลงำนวิจัยของโครงกำรต้องสำมำรถตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่ำ 
impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง หรือฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 
- 2 หรือ วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ สป.อว. และ วช. ยอมรับเพิ่มเติม โดย สป.อว. และ วช. เห็นควำม
สนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-3 ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of 
Science หรือวำรสำรระดับนำนำชำติที่ สป.อว. และ วช. ยอมรับเพิ่มเติมตำมรำยชื่อดังเอกสำรแนบ 
 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ 
สป.อว. และ วช. ยอมรับ หรือผลงำนรูปแบบอื่นที่ผ่ำนกำรประเมินโดย สป.อว. และ วช. 
 หรือมีสิทธิบัตรที่ได้เลขท่ีค ำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว อย่ำงน้อย 1 เรื่อง โดยกำรยื่นจดสิทธิบัตร
และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของ สป.อว. และ วช. 

/ 7. กำรท ำ …  
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7. การท าสัญญารับทุน  
 สัญญำรับทุนเป็นกำรร่วมลงนำม 4 ฝ่ำย คือ ผู้ให้ทุน (สป.อว. และ วช.) ผู้รับทุน (หน่วยงำนต้นสังกัด
ของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน 
 ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนจำกฝ่ำยวิชำกำร สกว. แล้วผ่ำนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร
จำก สป.อว. ต้องด ำเนินกำรสิ้นสุดโครงกำรเดิมที่รับทุนก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนใหม่ 

 8. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถำบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 9. การสมัครและก าหนดเวลาเสนอโครงการ 
 ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงกำร ผ่ำนทำงระบบ
บริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ที่เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th โดยกรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้ 
 9.1 แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภำษำอังกฤษ ยกเว้นสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
สำมำรถเขียนข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษก็ได้ 
 9.2 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท ำเป็นภำษำไทย) 
 9.3 จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษำอยู่ต่ ำงประเทศ 
 9.4 หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภำยใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ค.ศ. 2014 
ถึงปัจจุบัน) 

ส ำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอรับทุน จะพิจำรณำข้อมูลตำมที่ได้บันทึกในระบบ NRMS 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  

ชั้น 2 อำคำร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413  โทรสำร 0 2940 5495  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
project.parb@nrct.go.th 

ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2562 โดยจะแจ้งผลให้
ทรำบที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th  

 

ประกำศ ณ วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(ลงชื่อ) สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

 

 

 

 

https://www.nrms.go.th/
http://www.nrms.go.th/
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
“ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” 

 
แบบเสนอโครงการมี 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 
1. ชื่อโครงการ (ภำษำไทย)          
   (ภำษำอังกฤษ)           
2. ระยะเวลาโครงการ           
3. งบประมาณรวม           
4. รายละเอียดหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 

4.1 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
เงินเดือน            
หัวข้อกำรศึกษำและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก       
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

4.2 ผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
หัวข้อกำรศึกษำและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก       
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

4.3 นักวิจัยท่ีปรึกษา 
ชื่อ นำมสกุล         อำยุ    
เลขที่บัตรประชำชน           
สถำนะ (อำจำรย์/นักวิจัย)     ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     
สังกัด (ภำควิชำ / คณะ / มหำวิทยำลัย)         
โทรศัพท ์    โทรศัพท์มือถือ    อีเมล์     

สำขำที่เชี่ยวชำญ           
ตัวอย่ำงผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน) 
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5. บทคัดย่อ           
            
             

6. ค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 ค า)        
7. สาขาวิชา / สาขาย่อยที่ท าการวิจัย สำขำวิชำที่ท ำกำรวิจัยขอให้ระบุสำขำวิชำที่กระชับลงมำให้ชัดเจน 

เช่น ประวัติศำสตร์ / ประวัติศำสตร์ไทยในยุคอยุธยำตอนปลำย , มำนุษยวิทยำ / มำนุษยวิทยำสื่อสังคม
ออนไลน์, สถำปัตยกรรม / สถำปัตยกรรมพื้นถ่ิน เป็นต้น 
             

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม  
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย โดยอธิบำยถึงเหตุผลที่เลือกท ำวิจัยในหัวข้อที่เสนอ รวมทั้ง

ให้ระบุองค์ควำมรู้ใหม่ที่คำดว่ำจะได้รับและผลกระทบขององค์ควำมรู้นั้นต่อควำมก้ำวหน้ำในเชิงวิชำกำร
ของสำขำที่ท ำกำรวิจัยและ/หรือต่อสังคม 

2. การส ารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) โดยแสดงกำรส ำรวจเอกสำรที่ตีพิมพ์แล้วอย่ำง
ครบถ้วนครอบคลุม ท ำให้เชื่อได้ว่ำโครงกำรวิจัยที่เสนอเป็นกำรวิจัยเพ่ือแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำง
แท้จริง ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำซ้อนกับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วโดยปรำศจำกข้อค้นพบใหม่ 

3. เอกสารอ้างอิงโดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบุให้ชัดเจน ถ้ำเป็นไปได้โปรดระบุเป็นข้อๆ ตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
5. ระเบียบวิธีวิจัย โดยระบุขั้นตอนและวิธีกำรที่ท่ำนจะใช้ในกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน 
6. ขอบเขตของการวิจัย โดยระบุขอบเขตของกำรวิจัยที่จะท ำให้ชัดเจนว่ำ จะท ำได้เพียงใด และครอบคลุม

อะไรบ้ำง 
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรท ำวิจัยมำด้วย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและ

อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหำเพิ่ม 
8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ โดยระบุว่ำในแต่ละปีจะท ำอะไร มีกิจกรรมใดบ้ำง ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โครงกำรข้อใดบ้ำง 

แผนการด าเนินการปีที่... 

กิจกรรม 

ค่า
น้ าหนัก

งาน 
(ร้อย
ละ) 

เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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9. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี โดยระบุว่ำในแต่ละปีจะท ำอะไร มีกิจกรรม
ใดบ้ำงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำร และที่ส ำคัญจะต้องระบุผล (output) ที่คำดว่ำจะได้ รวมทั้ง
ระบุผลงำนที่คำดว่ำจะตีพิมพ์ได้ทั้งชื่อเรื่องและชื่อวำรสำรที่จะตีพิมพ์หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรได้มำด้วย 
ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้ยึดรูปแบบกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนอันเป็นที่ยอมรับกันใน
วงกำร ทั้งนี้สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อฐำนข้อมูล/วำรสำรที่ยอมรับให้ปิดโครงกำรดังเอกสำรแนบ 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 

   

10. ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้ ระบุปริมำณของผลที่เกิดขึ้นหรือผล
ต่อเนื่องจำกผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อำทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภำพแวดล้อม
ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
 
 

  

11. รายละเอียดงบประมาณ  

งบประมาณรวมไม่เกิน 600,000.00 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ให้แสดงรำยละเอียด 
งบประมำณท่ีจะใช้ในแต่ละปีอย่ำงชัดเจน โดยแบ่งเป็นหมวดต่ำง ๆ ดังนี้ 

รายการ 
ปีท่ี 1  
(บาท) 

ปีท่ี 2  
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. งบด าเนินการ 
1.1 ค่ำตอบแทนหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
1.2 หมวดค่ำวัสดุ ได้แก่ ค่ำวัสดุ

สำรเคมีที่ใช้ในกำรวิจัย ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
1.3 หมวดค่ำใช้สอย เช่น  
- ค่ำไปรษณีย์  
- ค่ำเดินทำงในประเทศ  
- หมวดค่ำจ้ำง (เฉพำะงำนที่หัวหน้ำ

โครงกำรไม่สำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง) 
1.4 ... 

   

2. งบลงทุน 
2.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์  
2.2 ... 

   

รวมงบประมาณ    
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โดยปกติ ทุนประเภทนี้ไม่สนับสนุนงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำร
วิจัยของโครงกำรนี้ ทัง้นี้ วช. จะพิจำรณำควำมจ ำเป็นเป็นกรณี ๆ ไป 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงควำมคำดหมำยของประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรวิจัยนี้ว่ำจะมี

ผลต่อวงวิชำกำรและ/หรือสังคมในทำงใดบ้ำง  
13. การเชื่อมโยงงานวิจัย (Research connections) 

 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท าการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(Connections with other experts within and outside Thailand) โดยระบุว่ำปัจจุบันท่ำน
มีควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่ท่ำนท ำวิจัยอยู่อย่ำงไร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ถ้ำยังไม่มี ท่ำนมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำของ
ท่ำนอย่ำงไร รวมทั้งกำรสร้ำงทีมงำนวิจัยในอนำคตด้วย 
            

 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (ถ้ามี)  
(Connections with stakeholders and users) โดยระบุชื่อหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มี
ควำมเชื่อมโยง จะใช้ประโยชน์ หรือจะร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยในโครงกำร  
            

14. ข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่ง ทุนอ่ืน  

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 เสนอต่อ           
ชื่อโครงกำรที่เสนอ           
ก ำหนดทรำบผล (หรือสถำนภำพเท่ำที่ทรำบ)         
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และยอมรับว่ำผลกำรตัดสินของ วช.  
ถือเป็นข้อยุติ 
 
 

ลงชื่อ        (ผู้สมัครขอรับทุน) 
(                                                  ) 
วันที่       
 
 

ลงชื่อ        (ผู้ร่วม) 
(                                                  ) 
วันที่       

 
 
 

ลงชื่อ        (นักวิจัยที่ปรึกษำ) 
(                                                  ) 
วันที่       

 
สถาบันต้นสังกัดยินดีอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยตลอดระยะเวลาโครงการ 

 
ลงชื่อ        

(                                                 ) 
ต ำแหน่ง        

(ผู้บริหำรระดับอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ) 
วันที่       
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ส่วนที่ 3 ประวัติหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และนักวิจัยที่ปรึกษา 
ประวัติหัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร           
            

9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
 
ประวัติผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
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6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และระดับชาติ หนังสือ 

สิทธิบัตร            
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
10. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ          
11. โครงการที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่ โดยขอให้ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงกำร 

แหล่งทุนและงบประมำณสนับสนุนที่ได้รับ เวลำที่ใช้ท ำโครงกำรวิจัยในแต่ละโครงกำรเป็นจ ำนวน
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทั้งในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำรของแต่ละโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำร
อยู่ โปรดระบุรำยละเอียดแต่ละโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ดังต่อไปนี้ 
11.1 ชื่อโครงกำร:            

ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
งบประมำณท่ีได้รับ         
สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
       ผู้ร่วมโครงกำร   
เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      

11.2 ชื่อโครงกำร:           
 ระยะเวลำโครงกำร  ปี ตั้งแต่   ถึง    
 แหล่งทุนที่ให้กำรสนับสนุน        
 งบประมำณท่ีได้รับ         
 สถำนะของหัวหน้ำโครงกำร     หัวหน้ำโครงกำร 
        ผู้ร่วมโครงกำร   

เวลำที่ใช้ท ำวิจัยในโครงกำรนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์      
 
ประวัตินักวิจัยท่ีปรึกษา 

1. ชื่อ-สกุล            
2. วันเดือนปีเกิด            
3. ต าแหน่งวิชาการ           
4. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ          
5. สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน)          
6. โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร  E-mail     
7. ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน)       
8. ผลงานที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน)       
9. เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้เคยรับ         
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แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท าเป็นภาษาไทย) 
(ส าหรับผู้สมัครในทุกสาขาวิชา) 

 
ชื่อโครงการ (ภำษำไทย) :           
(ภำษำอังกฤษ) :             
 
หัวหน้าโครงการ 
ค าน าหน้านาม (นาย / นาง / นางสาว) ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) :       
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) :           
ต ำแหน่งปัจจุบัน (ทำงวิชำกำร/รำชกำร) :          
สังกัด/หน่วยงำน/ที่อยู่ :            
 
ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย (ไม่มีผลต่อการประเมินข้อเสนอโครงการ) 
 1. มำจำกผู้ใช้ประโยชน์/ Stakeholders โดยตรง (โปรดระบุ)      
 2. มำจำกผู้ให้ทุน           
 3. มำจำกควำมสนใจของนักวิจัยเอง         
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)            

 
เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดว่าจะก่อให้เกิด impact  
ต่อเศรษฐกิจ/ สังคม/ ชุมชนและพื้นที่/ วงวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร (Begin with the end in mind) 
(ต้องระบุ)* 
             
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) (ที่เก่ียวข้องกับโจทย์วิจัย, ประเด็นวิจัย, input, และ outputs ในระยะ
ต่าง ๆ)  
ต้นน้ า :              
กลางน้ า :             
ปลายน้ า :            
ผลงานวิจัย/ ตัวชี้วัด/ สิ่งที่คาดว่าจะส่งมอบ (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย)...(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ควำมรู้/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ สิ่งตีพิมพ์/Website (ระบุ)      
 เอกสำรวิชำกำร/ บทควำม/ แผ่นพับ/ หนังสือ  (ระบุ)      
 ผลิตภัณฑ์ (Products)/ เทคโนโลยี และ/ หรือกระบวนกำร (Processes) (ระบุ)    
 อ่ืน ๆ (เช่น จัดอบรม สัมมนำ ประชุมวิชำกำร นิทรรศกำร ฯลฯ) (ระบุ)     
 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย (นักวิจัย บัณฑิตศึกษำ เกษตรกร อ่ืนๆ) (ระบุ)    
 แปลงสำธิต (ระบุ)          
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ผู้ที่ท่านคาดว่าใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้/ ที่ไหน/ ใช้อย่างไร/ เกิดผลเช่นใด (Outcomes)...(ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  
 1. ภำครัฐ (โปรดระบุชื่อคร่ำว ๆ)                                 
 2. ภำคเอกชน (โปรดระบุชื่อ หรือกลุ่ม sector คร่ำว ๆ)      
 3. กลุ่มคน/ กลุ่มอำชีพ (โปรดระบุ)         
 4. อื่น ๆ                                   

การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ (ข้อนี้จ าเป็นต้อง
ระบุ)* 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูลคาดการณ์) 

  

(*วช. จะเก็บข้อมูลนี้อีกครั้งเม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัย ท้ังนี้ เพื่อต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเม่ือมีงานวิจัย
เข้าไป*) 
 
**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล** 

นักวิจัยกรอกในข้อเสนอโครงการ นักวิจัยกรอกตอนปิดโครงการ 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูล

คาดการณ์) 

หลังวิจัย (เมื่อปิดโครงกำร ให้ใช้ข้อมูล
ทีป่รำกฏจริง) 

กำรผลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยำที่เป็นของเหลว 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) ดังนั้น กำร
ผลิตไบโอดีเซลจึงมีน้ ำเสียเกิดขึ้น
เนื่องจำกต้องมีกระบวนกำรชะล้ำง
ตัวเร่งปฏิกิริยำในแต่ละรอบของ
กำรผลิต (กำรผลิตไบโอดีเซล 1 
ลิตร เกิดน้ ำเสีย 3 ลิตร) 

ได้กระบวนกำรผลิต หรือได้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำ ที่ไม่ท ำให้เกิดน้ ำเสีย 

1. โครงกำรค้นพบว่ำ เปลือกไข่ 
(ของแข็ง) น ำมำแปรรูปเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยำได้ ผลที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีน้ ำเสีย
จำกกระบวนกำรผลิต  
2. ลดระยะเวลำในกระบวนกำรผลิต 
ไบโอดีเซลทั้งระบบ (เดิมใช้ 2 ชั่วโมง 
ลดเหลือ 1.30 ชัว่โมง) 
3. ลด Waste ของเปลือกไข่ และลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อตัวเร่งปฏิกิริยำ 

 
การน าผลงานวิจัยจากโครงการไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ด้านนโยบาย (ระบุ)           
 2. ด้านสาธารณะ (ระบุ)          
 3. ด้านพาณิชย์ (ระบุ)           
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 4. ด้านชุมชนและพื้นที่ (ระบุ)          
 5. ด้านวิชาการ (ระบุ)           

 
แผนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต้องระบุส าหรับงาน R&D ….เป็น optional ส าหรับ
งานวิจัยพื้นฐาน)* 
             
             
             

 
 

ลงนำม                         ผู้เสนอโครงกำร 
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ผนวก 
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1. ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
(1) วำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล 

1. Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่ำ impact factor 
2. Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 

(2) วำรสำรระดับนำนำชำติที่ ยอมรับเพ่ิมเติม (บทควำมวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ)  
1. Thailand Statistician  
2. Tropical Natural History  
3. Environment and Natural Resources Journal  
4. Journal of Metals, Materials and Minerals  
5. GMSARN International Journal  
6. Pharmaceutical Sciences Asia  
7. Engineering and Applied Science Research  
8. Suranaree Journal of Science and Technology 
9. Geotechnical Engineering 
10. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 
11. Thai Journal of Mathematics 
12. Engineering Journal 
13. International Journal of Geoinformatics 
14. Walailak Journal of Science and Technology 
15. Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 
16. EnvironmentAsia 
17. International Agricultural Engineering Journal 
18. International Energy Journal 
19. Kasetsart Journal - Natural Science 
20. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 
21. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 
22. Journal of Health Research 
23. Asia-Pacific population journal / United Nations 
24. Thai Journal of Agricultural Science 
25. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 
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2. ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
(1) วำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล 

1. Social Science Citation Index (ISI)  
2. Social SciSearch 
3. ERIC 
4. PsycINFO 
5. Sociological Abstracts 
6. Arts & Humanities Search 
7. Linguistics and Language Behavior Abstracts 
8. Scopus (เฉพำะบทควำมประเภท article) 

(2) วำรสำรระดับนำนำชำติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทควำมวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ) 
1. Manusya: Journal of Humanities 
2. Journal of Population and Social Studies 
3. Mon-Khmer Studies (สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชนบท มหำวิทยำลัยมหิดล) 
4. Thammasat Review (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) 
5. วำรสำรเอเชียปริทัศน์/ Asian Review (สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)  
6. Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถำบันไทยศึกษำ: จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย)  
(3) วำรสำรระดับนำนำชำติที่ยอมรับเพิ่มเติม (บทควำมวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ) 

1. Academic Exchange Quarterly 
2. Asian Ethnicity  
3. Asia-Pacific Population Journal  
4. Canadian Journal of Development Studies 
5. Corporate Ownership and Control 
6. Corrections Today  
7. Educational Action Research 
8. International Education Journal 
9. International Forum of Teaching and Studies 
10. International Journal of Retail and Distribution Management 
11. Journal of Advertising Research 
12. Journal of Institutional Research South East Asia 
13. Journal of Interdisciplinary Education 
14. Journal of International Consumer Marketing  
15. Journal of Southeast Asia Studies 
16. Medische Anthropologie 
17. Peninsule 
18. Quality in Higher Education 
19. Rural Sociology 
20. Society and Economy: Journal of the Corvinus University of Budapest 
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21. Tai Culture  
22. Asian Culture and History  
23. South East Asia Research  
24. International Journal of Aquatic Research and Education  
25. Linguistics of the Tibeto-Burman Area  
26. Transnational Social Review – A Social Work Journal  
27. Dialectologia  
28. Design Principles & Practices 
29. International Journal of Behavioral Science 
30. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
31. Southeast Asian Journal of Economics 
32. ABAC Journal 
33. AU Journal of Management 
34. Journal of English Studies 
35. Journal of Urban Culture Research 
36. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network 
37. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning 
38. NIDA Case Research Journal 
39. Scholar 
40. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts 
41. The International Journal of East Asian Studies 
42. The Journal of Risk Management and Insurance 
43. The New English Teacher 
44. Thoughts 
45. UTCC International Journal of Business and Economics 
46. Kasetsart Journal – Social Sciences 

 
 

 



 
 

 



จัดท าโดย

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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