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/ วช. ยอมรับ... 
 

 
 
 

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 ำงำนวิจัยในระดับที่ จะ
น ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมในอนำคต 
 2. เพ่ือพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัย โดยให้มีโอกำสท ำงำนวิจัยร่วมกับนักวิจัย
อำวุโส 
 3. เพ่ือพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์รุ่นใหม่ให้มีควำมสำมำรถทั้งด้ำนกำรสอนและกำรท ำงำนวิจัย 
 4. เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับระบบกำรวิจัยของประเทศ โดยพัฒนำคุณภำพของอำจำรย์รุ่นใหม่
ให้เป็นนักวิจัยคุณภำพสูงที่เป็นก 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 ำให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้ำ ง  
ถ้ำเป็นกำรวิจัยซ้ ำกับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นกำรบุกเบิกพรมแดงควำมรู้ใหม่ หรือมุ่งหำข้อสรุปที่ ต่ำง
ออกไป หรือหำกเป็นกำรวิจัยเพื่อยืนยันองค์ควำมรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ต้องเป็นกำรวิจัยที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงแท้จริง  
 1.2 มีกำรตั้งประเด็นกำรวิจัยและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีวิธีกำรวิจัยที่เหมำะสมและสำมำรถแสดงว่ำ
กำรวิจัยจะมีคุณูปกำรต่อวงวิชำกำรในด้ำนใดบ้ำง 
 1.3 เป็นโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถำบัน
ต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ควำมร่วมมือ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน 
 1.4 ผลงำนวิจัยที่ได้ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1.4.1 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นฐำนส ำคัญของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศจะต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล Science Citation Index 
(SCI) ของ  Web of Science และมี ค่ ำ  impact factor ที่ มี ก ำรต รวจสอบ ต้ น ฉบั บ  (peer review)             
อย่ำงเข้มแข็ง หรือ ฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 หรือ วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ สป.อว. และ 

(ส ำเนำ) 
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วช. ยอมรับเพ่ิมเติม 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
เกิดข้ึนต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของ สป.อว. และ วช. 
 ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ผู้รับทุนสำมำรถน ำไปตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในรูปแบบอื่นได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับทุนจะเป็นชื่อแรก และ/หรือเป็น
ผู้วิจัยหลักในบทควำมผลงำนวิจัย และให้ประกำศเกียรติคุณของนักวิจัยที่ปรึกษำในกรณีที่ไม่มีชื่อนักวิจัยที่
ปรึกษำเป็นผู้วิจัยร่วมไว้ด้วย นอกจำกนี้ผลงำนวิจัยต้องไม่ถือเป็นควำมลับ ยกเว้นในกรณีที่จะมีกำรยื่น          
จดทะเบียนสิทธิบัตร 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
 2.1 เป็นอำจำรย์ประจ ำสถำบันอุดมศึกษำระดับปริญญำ ในสังกัดของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2.2 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์
เฉพำะทำง (Board Certificate) มำแล้วไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2014 - 2019) หรือเป็น
ผู้ส ำเร็จกำรวิจัยระดับหลังปริญญำเอก (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 และทันตแพทย์เฉพำะ
ทำง (Board Certificate) มำแล้วไม่เกิน 7 ปี นับถือวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2012 - 2019) หรือเป็นผู้ส ำเร็จวิจัย
ระดับหลังปริญญำเอก (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
นำนำชำติที่ อยู่ ในฐำนข้อมูล  Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐำนข้อมูล 
SCOPUS อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ส ำหรับสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะพิจำรณำคุณภำพผลงำนทำง
วิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในช่วง 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 นักวิจัย
ที่ปรึกษำจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำท่ีจะท ำวิจัยหรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง มีประสบกำรณ์และตีพิมพ์ผลงำนวิจัย
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง 5 ปีย้อนหลัง หรือมีผลงำนวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวง
วิชำกำร และมีเวลำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้วิจัย โดยมีกำรยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกนักวิจัยที่ปรึกษำอยู่
ต่ำงประเทศ ผู้เสนอขอรับทุนต้องเพ่ิมนักวิจัยที่ปรึกษำร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกหนึ่งท่ำน 

 4.การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 
 4.1 กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเพ่ือประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบโดยคณะกรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงกำร และใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ (reviewer) ภำยนอกร่วม
ด้วยผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเป็นประกำรใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้ 
งำนวิจัยนั้นต้องไม่เป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ 
 4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงกำรเพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละ
โครงกำรวิจัย โดยคณะกรรมกำรประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรด ำเนินในรูปแบบต่อไปนี้ 
  - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยด้วย
เอกสำร 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 และมี
ค่ำ impact factor ที่มีกำรตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่ำงเข้มแข็ง หรือฐำนข้อมูล Scopus ควอไทล์
ที่ 1 - 2 หรือ วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ สป.อว. และ วช. ยอมรับเพ่ิมเติม โดย สป.อว. และ วช. เห็น
ควำมสนับสนุนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 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. 
 หรือมีสิทธิบัตรที่ได้เลขที่ค ำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว อย่ำงน้อย 1 เรื่อง โดยกำรยื่นจดสิทธิบัตร
และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขของ สป.อว. และ วช. 

7. การท าสัญญารับทุน  
 สัญญำรับทุนเป็นกำรร่วมลงนำม 4 ฝ่ำย คือ ผู้ให้ทุน (สป.อว. และ วช.) ผู้รับทุน (หน่วยงำนต้นสังกัด
ของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน 

/ ผู้เสนอ… 
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 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 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 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 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นำงสำวอุไร เชื้อเย็น) 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย 

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

