
-1- 
 

/ พฤติกรรม... 
 

 
 

 
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, กำรรู้เท่ำทันในพฤติกรรมควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดปัญหำสังคมและควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภำยใต้บริบทสังคมแห่งปัญญำและภูมิธรรม 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

(ส ำเนำ) 
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/ 2.3 หำกข้อเสนอ... 
 

พฤติกรรมกำรรู้คิด (Neuroscience and cognitive behavior) ซึ่งน ำไปสู่กำรเป็นสังคมฐำนควำมรู้ และต้อง
มีกำรส ำรวจสถำนภำพองค์ควำมรู้ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีกำรตีพิมพ์แล้วอย่ำงครบถ้วนและครอบคลุม 
เป็นกำรวิจัยเพ่ือหำองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงแท้จริง ซึ่งจะท ำให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้ำง ไม่เป็นกำรวิจัยซ้ ำ
กับองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้ำเป็นกำรวิจัยเพ่ือยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีกำรใช้ข้อมูลใหม่ มีกำร
ตีควำมใหม่ และ/หรือมีกำรสร้ำงระเบียบวิธีใหม่ ทั้งนี้ วช. ขอแนะน ำให้มีกำรสืบค้นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่ำงประเทศร่วมด้วย 
  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
นำนำชำติที่อยู่ ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่ำ impact 
factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง โดย วช. เห็นควรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรที่จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  1 -3   ของ Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือ
ฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 
   1.5.2 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ 
ในฐำนข้อมูลที่ วช. ยอมรับ หรือผลงำนรูปแบบอื่นที่ผ่ำนกำรประเมินโดย 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 มีผลงำนด้ำนกำรวิจัยที่มีคุณภำพ และ
ท ำงำนประจ ำสังกัดอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำหรือหน่วยงำนในประเทศไทย 
  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 
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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  ซึ่งจะพิจำรณำโดย
คณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำรในสำขำที่เก่ียวข้อง 
 2.4 ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป และมีเวลำท ำวิจัยไม่น้อยกว่ำ 20 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 2.5 ในช่วงเวลำที่รับทุน จะต้องไม่รับท ำวิจัยหลำยโครงกำรในเวลำเดียวกัน และหำกมีควำม
จ ำเป็นต้องรับทุนจำกแหล่งทุนอ่ืนเพ่ิมเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่ำกำรรับทุนนั้นเป็นกำรเสริมเพ่ือให้
โครงกำรมีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หมวดงบประมำณจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกัน 
 2.6 สถำบันต้นสังกัดเห็นชอบกำรสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงกำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 
 

3. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 
 3.1 กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย เพ่ือประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร งบประมำณ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ โดย "คณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำร" และใช้ "ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงกำร" 
(reviewers) ภำยนอกร่วมด้วย ดังนั้นหำกกลุ่มผู้เสนอโครงกำรวิจัยมีควำมเห็นว่ำ ควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ำน
ใดพิจำรณำ กรุณำระบุท้ำยข้อเสนอโครงกำรด้วย พร้อมทั้งข้อมูลเท่ำที่มี เกี่ยวกับควำมเชี่ยวชำญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละท่ำนและควำมเกี่ยวพัน  (ถ้ำมี ) กับนักวิจัยในโครงกำร โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ ำนวน 2-3 ท่ำน คณะกรรมกำรอำจจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงกำรแนะน ำมำหรือไม่ก็ได้  ผลกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรเป็นประกำรใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้  โครงกำรที่ไม่ได้รับ
ทุนสนับสนุนในกำรเสนอครั้งแรกอำจน ำไปปรับปรุงแล้วเสนอเข้ำมำใหม่ได้ ผู้เสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำรประเมิน
ในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มำเสนอโครงกำรแบบบรรยำยต่อคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจำรณำกำร
สนับสนุนโครงกำร ทั้งนี้หำกผู้เสนอโครงกำรไม่สำมำรถมำน ำเสนอโครงกำรด้วยตนเองได้  วช. ขอสงวนสิทธิ์ถือ
ว่ำผู้ เสนอโครงกำรสละสิทธิ์  ทั้ งนี้  วช . ไม่รับกำรเสนอโครงกำรผ่ำนระบบ Skype ตลอดจนระบบ 
teleconference อ่ืน ๆ และเม่ือโครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำสนับสนุนแล้วจึงจะท ำสัญญำรับทุน 
 3.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงกำรเพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละ
โครงกำรวิจัย โดยคณะกรรมกำรประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบต่อไปนี้ 

-  หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย และน ำเสนอ
ผลงำนแบบบรรยำยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

-  ตรวจเยี่ยมโครงกำร เพ่ือรับทรำบสภำพกำรท ำงำน ปัญหำอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน ำ และ 
หำมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องและทันเวลำ 
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/ ๕. กำรท ำ ... 
 

-  จัดประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุนน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย  
เมื่อด ำเนินงำนไประยะหนึ่ง และมีผลงำนก้ำวหน้ำพอสมควร 

 

๔. วงเงินทุนวิจัย ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่ได้จากโครงการ 
  งบประมำณโครงกำรเป็นกำรร่วมทุนกันระหว่ำง วช. และสถำบันต้นสังกัด ฝ่ำยละครึ่งหนึ่ง โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
  ๔.๑ งบประมำณโครงกำรรวมไม่เกิน 1,500,000 บำท โดยแต่ละหน่วยงำนจะจัดสรรทุนให้
โครงกำรละไม่เกิน 750,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ซึ่งรวมค่ำตอบแทนนักวิจัย
ไม่เกิน 20,000 บำทต่อเดือน ผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรนอกเหนือจำกรำยงำนวิจัยฉบับ
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 โดยแต่ละหน่วยงำนจะจัดสรรทุนให้
โครงกำรละไม่เกิน 1,250,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ซึ่งรวมค่ำตอบแทน
นักวิจัยไม่เกิน 30,000 บำทต่อเดือน ผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรนอกเหนือจำกรำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 1 บทควำมต่องบประมำณ 500,000 บำท    
และต้องสำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index (SCI) 
ของ Web of Science มีค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง         
โดย วช. เห็นควรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 - 3 ของ Science Citation Index 
(SCI) ของ Web of Science หรือฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์จะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่ วช. ยอมรับ (ตำมเอกสำรแนบ) หรือผลงำน
รูปแบบอื่นที่ผ่ำนกำรประเมินโดย วช. อย่ำงน้อย 3 บทควำม 
  4.3 งบประมำณโครงกำรรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท โดยแต่ละหน่วยงำนจะจัดสรรทุนให้
โครงกำรละไม่เกิน 1,500,000 บำท ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยปี ซึ่งรวมค่ำตอบแทน
นักวิจัยไม่เกิน 30,000 บำทต่อเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ที่ได้จำกโครงกำรเป็นไปตำมเกณฑ์  
ข้อ 4.2 และผลงำนต้องสำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์ได้จริงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ สิทธิบัตรที่ได้
เลขที่ค ำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว หรือ Licensing agreement หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Products)/ 
กระบวนกำร (Processes) หรือเครื่องชี้แนะแนวทำงปฏิบัติ (Guidelines)/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย หรือ 
เกิด Startup unit หรือผลงำนวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม ในเชิงนโยบำย 
สำธำรณะ พำณิชย์ หรือชุมชนและพ้ืนที่  
  นอกจำกนี้ ผลงำนที่สำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์ได้จริง จะเทียบเท่ำกับผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 1 บทควำม โดย วช. จะพิจำรณำเห็นชอบให้เป็นผลงำนสิ้นสุดโครงกำรได้เป็น
กรณีไป 
  ทั้งนี้ สถำบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพ่ิมทุนในส่วนของตนให้สูงกว่ำนี้ได้ตำมควำมเหมำะสม และอำจจะ
แสวงหำควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรนี้จำกแหล่งทุนภำยนอก  
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๕. การท าสัญญารับทุน 
  สัญญำรับทุนเป็นกำรร่วมลงนำม 3 ฝ่ำย คือ ผู้ให้ทุน (วช.) ผู้รับทุน (สถำบันต้นสังกัดของหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน 
  ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนจำกฝ่ำยวิชำกำร สกว. แล้วผ่ำนกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร
จำก วช. ต้องด ำเนินกำรสิ้นสุดโครงกำรเดิมที่รับทุนก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนใหมน่ี้ 
 

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 

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
ชั้น 2 อำคำร วช. 4 ที่อยู่ เลขที่ 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 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นำงสำวอุไร เชื้อเย็น) 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย 

https://www.nrms.go.th/

