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14 ธนัวาคม 2563
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เวยีน e-mail เมือ่วนัที ่26 พ.ย. 2563



ประเภททุนท่ีเปิดรบัสมคัร 
ทนุท่ีเปิดรบัสมคัรและลงทะเบียนผา่นระบบ

ทนุท่ีใช้รปูแบบการสรรหา

1 ทุนศาสตราจารยว์จิยัดเีดน่

2 ทุนพฒันานกัวจิยัรุน่กลาง (เมธวีจิยั)

3 ทุนพฒันาเสน้ทางอาชพีนกัวจิยัรุน่ใหม่

4 ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่กลาง

5 ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่ใหม่

6 ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) รุน่ที ่23

7 ทุนโครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อุตสาหกรรม (พวอ.)

8 ทุนพฒันานกัวจิยัรุน่กลาง (เมธวีจิยั)
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ขัน้ตอนการสมคัร
PI สมคัรทุนในระบบ NRIIS

ภายในวนัที ่14 ธนัวาคม 2563

กองบรหิารงานวจิยัตรวจสอบรายชื่อ สง่ยนืยนักบั ORS

มหาวทิยาลยัรบัรองผา่นระบบ NRIIS

วนัที ่18 ธนัวาคม 2563
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1) ทุนศาสตราจารยวิ์จยัดีเด่น
คณุสมบติัของผูส้มคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

 เป็นศาสตราจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

อยา่งเป็นทางการและปฏบิตังิานใน

สถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย

 ไมจ่าํกดัอาย ุและสญัชาติ

 เป็นผูท้ีม่ผีลงานทีม่คีณุภาพสงู เป็นผู้

ทีไ่ดร้บัการยอมรบัทัง้ในระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

 ไมม่ตีาํแหน่งบรหิารตัง้แต่ระดบั

คณบดขีึน้ไป

 ไมอ่ยูร่ะหวา่งรบัทนุวจิยัอื่น ๆจาก 

วช. และ สวทช.

 โครงการละ 12,000,000 บาท

ระยะเวลา 3 ปี

 หากมเีงนิสมทบ (cash) จาก

ภาคอุตสาหกรรม มหาลยัหรอื

หน่วยงานอื่น 20% จะพจิารณาเป็น

พเิศษ

สนับสนุน

1. คา่ตอบแทน (PI 50,000 บาท/เดอืน)

2. คา่จา้ง

3. คา่วสัดุ

4. คา่ใชส้อย

5. คา่เดนิทางต่างประเทศ

6. คา่ครภุณัฑ ์(ไมเ่กนิ  20%)

7. คา่ Translational Research

ไม่สนับสนุน

 Overhead cost

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

1. สมคัรในระบบ 

NRIIS

2. เสนอชื่อโดยคณบดี

(ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)

3. สรรหาชื่อโดย

คณะกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุ ิ(วช.)

 ผลติและบรูณาการองคค์วามรูใ้น

ดา้นต่าง ๆ

 สรา้งความเขม้แขง็ดา้นการวจิยั

 สรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม่

 สรา้งเครอืขา่ยดา้นการวจิยั
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2) ทุนพฒันานักวิจยัรุน่กลาง (เมธีวิจยั)
คณุสมบติัของผูส้มคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

 การศกึษาระดบัปรญิญาเอก

 ไมด่าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่คณบดี

ขึน้ไป

 มเีวลาทาํวจิยั≥20 ชัว่โมง/สปัดาห์
 ผลงานตพีมิพไ์มน้่อยกวา่ 2 เรือ่ง 

ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา (ค.ศ.2016-2020)

 Science Citation Index (SCI) 

ของ Web of Science with 

Impact factor

***ไมน่บัวทิยานิพนธป์รญิญาเอก

 ไมอ่ยูร่ะหวา่งรบัทนุวจิยัอื่น ๆ

 โครงการละ 1,500,000–3,000,000

บาท ระยะเวลา 3 ปี

 ไมเ่กนิ 1.5 ลา้น

 ไมเ่กนิ 2.5 ลา้น

 ไมเ่กนิ 3 ลา้น

 วช. : มหาวิทยาลยัต้นสงักดั

(50 : 50 )

สนับสนุน

1. คา่ตอบแทน (นกัวจิยั 20,000-

30,000 บาท/เดอืน)

ไม่สนับสนุน

 Overhead cost

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

 สมคัรในระบบ 

NRIIS

 ตพีมิพใ์น SCI ของ Web of 

Science (Q1-3)/Scopus (Q1-2)

 สทิธบิตัร

 Final report
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3) ทุนพฒันาเส้นทางอาชีพนักวิจยัรุน่ใหม่
คณุสมบติัของผูส้มคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

 นักวิจยัท่ีไม่ใช่อาจารยท์ีท่าํงาน 

(ชัว่คราวหรอืถาวร) ในหน่วยงานตน้

สงักดั

 การศกึษาระดบัปรญิญาเอก/วฒุบิตัร

แพทย/์ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางไมเ่กนิ 5 ปี

(ค.ศ.2016 – 2020)

 ผลงานตพีมิพ/์สทิธบิตัร อยา่งน้อย 2

บทความ

 SCI ของ Web of Science หรอื 

Scopus

 มี mentor

 โครงการละ 800,000 บาท

ระยะเวลา 2 ปี

 วช. : มหาวิทยาลยัต้นสงักดั

(50 : 50 )

สนับสนุน

1. คา่ตอบแทน (นกัวจิยั 13,000

บาท/เดอืน)

ไม่สนับสนุน

 Overhead cost

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

 สมคัรในระบบ 

NRIIS

 ตพีมิพอ์ยา่งน้อย 2 บทความ

 1 บทความใน SCI ของ Web of 

Science / Scopus (Q1-2)

 Final report
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4) ทุนอจัฉริยภาพนักวิจยัรุน่กลาง
คณุสมบติัของผูส้มคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

 เป็นผูท้ีท่าํงาน (ชัว่คราว/ถาวร) ในหน่วยงาน

ตน้สงักดั

 การศกึษาระดบัปรญิญาเอก/วฒุบิตัรแพทย์

เฉพาะทางไมเ่กนิ 15 ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร

 ไมด่าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่หวัหน้า

ภาควชิาขึน้ไป

 มเีวลาทาํวจิยั≥20 ชัว่โมง/สปัดาห์
 ผลงานวจิยัในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา 

 Scopus Q1/Q2 10 บทความ

 First/Corresponding author 5 บทความ

 h-index ≥8

 อา้งองิ ≥250 ครัง้ (self-citation)
 เคยเป็นหวัหน้าโครงการ 3 โครงการ

***ไมน่บัวทิยานิพนธป์รญิญาเอก

 ไมอ่ยูร่ะหวา่งรบัทนุวจิยัอื่น ๆ

 โครงการละ 3,000,000 บาท

ระยะเวลา 3 ปี

สนับสนุน

1. คา่ตอบแทนนกัวจิยั 30,000

บาท/เดอืน

ไม่สนับสนุน

 Overhead cost

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

 สมคัรในระบบ 

NRIIS

 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาอยา่ง

น้อย 1 คน

 เครอืขา่ยวจิยัอยา่งน้อย 1

เครอืขา่ย

 ตพีมิพอ์ยา่งน้อย 4 บทความ ใน 

Scopus Q1/Q2 (Q1 2 บทความ)

 First/Corresponding author

 Final report
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5) ทุนอจัฉริยภาพนักวิจยัรุน่ใหม่
คณุสมบติัของผูส้มคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

 เป็นผูท้ีท่าํงาน (ชัว่คราว/ถาวร) ในหน่วยงาน

ตน้สงักดั

 การศกึษาระดบัปรญิญาเอก/วฒุบิตัรแพทย์

เฉพาะทางไมเ่กนิ 5 ปี 

 ไมด่าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่หวัหน้า

ภาควชิาขึน้ไป

 มเีวลาทาํวจิยั≥17.5 ชัว่โมง/สปัดาห ์
 ผลงานวจิยัในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา 

 Scopus Q1/Q2 4 บทความ

 First/Corresponding author 3 บทความ

 h-index ≥3

 อา้งองิ ≥50 ครัง้ (self-citation)
***รวมผลงานวทิยานิพนธป์รญิญาเอก

 ไมอ่ยูร่ะหวา่งรบัทนุวจิยัอื่น ๆ

 โครงการละ 1,000,000 บาท

ระยะเวลา 2 ปี

 ปีละ 500,000 บาท

สนับสนุน

1. คา่ตอบแทนนกัวจิยั 15,000

บาท/เดอืน

ไม่สนับสนุน

 Overhead cost

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

 สมคัรในระบบ NRIIS

 ตพีมิพอ์ยา่งน้อย 2 บทความ ใน 

Scopus Q1/Q2 (Q1 1 บทความ)

 First/Corresponding author

 Final report
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6) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจยั (เมธีอาวโุส)
คณุสมบติัของผูส้มคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

 มชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบั

 ไมเ่คยไดร้บัทนุศาสตราจารยว์จิยัดเีด่นหรอื

เมธอีาวโุสแลว้ 2 ครัง้

 ไมด่าํรงตาํแหน่งตัง้แต่ระดบัคณบดขีึน้ไป

 ผลงานตพีมิพ/์h-index/impact factor/citation

 มจีรยิธรรมทีด่ ี

 มคีณุสมบตัทิีจ่ะเป็นหวัหน้าทมีวจิยั สามารถ

พฒันาทมีงาน ผลงานและนกัวจิยัรุน่ใหม่

 โครงการละ 7,500,000 บาท

ระยะเวลา 3 ปี

 ปีละ 2,500,000 บาท

ไม่สนับสนุน

 Overhead cost

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

 คณบด ี

(มหาวทิยาลยั) เสนอ

ชื่อ

 ใชว้ธิสีรรหาชื่อโดย

คณะกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุ ิ(วช.)

 สรา้งทมีวจิยัและนกัวจิยัรุน่ใหม่

 ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ

นานาชาต ิหรอืจดสทิธบิตัร

 เกดิงานวจิยัแบบมุง่เป้า

 เพิม่การเชื่อมโยงกบันกัวจิยัทัง้

ภายในและนอกประเทศ
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7) ทนุโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 23
คณุสมบติัของผู้สมคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

อาจารยท่ี์ปรึกษา

• อาจารยท์ีป่รกึษาอายไุมเ่กนิ 

63 ปี อยูใ่นประเทศไทย

• กรณอีาจารยม์อีาย ุ57 ปีขึน้

ไป ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองและ

หลกัฐานการต่ออายรุาชการ

• มคีวามเชีย่วชาญและมี

ผลงานวจิยัตลอด 5 ปีลา่สดุ

• เป็นทีป่รกึษานกัศกึษาทุน 

คปก./พวอ.ไมเ่กนิ 15 ทุน

• มสีถานะและผลการ

ดาํเนินการรบัทุน คปก. ทีด่ ี

ไมร่บัทุนซํ้าซอ้น

นักศึกษา

• สญัชาตไิทย อายไุมเ่กนิ 40

ปี 

• ผลการศกึษา

• ป.ตร ี35% แรกของ

นกัศกึษาในสาขาวชิา

ทีเ่รยีน

• ป.โท GPA ≥3.20
• มผีลงานตพีมิพห์รอืผลงาน

นําเสนอในทีป่ระชมุวชิาการ

• คะแนน IELTS, TOFEL, 

CU-TEP, TU-GET ไมเ่กนิ 

1 ปี

• ไมเ่ป็นผูร้บัทุนการศกึษาอืน่

 วุฒปิ.โท ทุนละ 

1,802,000 –

1,838,000 บาท 

ระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี

 วุฒปิ.ตร ีทุนละ 

2,322,000 –

2,382,000 บาท 

ระยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

 สมคัรในระบบ 

NRIIS

 นกัวจิยัรุน่ใหมท่ีไ่ดคุ้ณภาพ

 ผลงานวจิยัทีไ่ด้

มาตรฐานสากล

 ความรว่มมอืระหวา่งนกัวจิยั

ทัง้ภายในและนอกประเทศ
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8) ทนุโครงการพฒันานักวิจยัและงานวิจยัเพ่ืออตุสาหกรรม (พวอ.)
คณุสมบติัของผู้สมคัร งบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร ผลงานท่ีต้องการ

อาจารยท่ี์ปรึกษา

• อาจารยท์ีป่รกึษาอายไุมเ่กนิ 

63 ปี อยูใ่นประเทศไทย

• กรณอีาจารยม์อีาย ุ57 ปีขึน้

ไป ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองและ

หลกัฐานการต่ออายรุาชการ

• มคีวามเชีย่วชาญและมี

ผลงานวจิยัตลอด 5 ปีลา่สดุ

• เป็นทีป่รกึษานกัศกึษาทุน 

คปก./พวอ.ไมเ่กนิ 10 ทุน

• มผีลการดาํเนินการรบัทุน 

พวอ. ทีด่ ีไมร่บัทุนซํ้าซอ้น

• สามารถประสานงานกบั

ภาคอุตสาหกรรม

นักศึกษา

• สญัชาตไิทย อายไุมเ่กนิ 40 ปี 

• ผลการศกึษา

• ป.ตร ีGPA ≥2.50

• ป.โท GPA ≥3.20
• ป.ตร ีเกยีรตนิิยม GPA 

≥3.0 (ป.เอก 5 ปี)
• มผีลงานตพีมิพห์รอืผลงาน

นําเสนอในทีป่ระชมุวชิาการ

• คะแนน IELTS, TOFEL, CU-

TEP, TU-GET ไมเ่กนิ 1 ปี

• ไมเ่ป็นผูร้บัทุนการศกึษาอืน่

 ระดบัป.โท (3 ปี) 502,000 

– 600,000 บาท

 ระดบัป.เอก (3-5 ปี)

 วุฒปิ.ตร ี1,898,000

– 2,087,000 บาท

 วุฒปิ.โท 2,482,000 

– 2,662,000 บาท

 วช. : ภาคอุตสาหกรรม( in 

cash เทา่นัน้)

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 

2563

 สมคัรในระบบ 

NRIIS

 นกัวจิยัรุน่ใหมท่ีไ่ดคุ้ณภาพ

 ผลงานวจิยั/นวตักรรม

 เครอืขา่ยระหวา่งนกัวจิยัใน

สถาบนัอุดมศกึษาและ

ภาคอุตสาหกรรม
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ทุนวิจัย
จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ป 2563



ทุนวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
จํานวน 4 ประเภททุน

ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม (Young Researcher Grant)

ทุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (MU-MRC) 

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหม (new discovery) และบุกเบิกศาสตรแขนงใหม
(frontier research)

ทุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุมวิจัยขนาดเล็ก)
(MU-miniRC)



ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม (Young Researcher Grant)

คุณสมบัติ งบประมาณ เวลารับสมัคร ผลงานท่ี
ตองการ

ขาราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย
หรือนักวิจัยระดับ 

1 หรือนัก
ปฏิบัติการวิจัย

อายุไมเกิน 45 ป
ปฏิบัติงานไมเกิน 

10 ป 

ระยะเวลา 2 ป
ไมเกิน 500,000
บาท / ไมเกิน 

250,000 บาทตอป

ไมสนันสนุน
คาตอบแทนนักวิจัย 

และคาครุภัณฑ

ไมมี Overhead 

ปละ 3 รอบ
ภายใน
28 ก.พ.
30 มิ.ย.
31 ต.ค.

ตีพิมพใน
Q1/Q2/Q3 อยาง

นอย 1 เรื่อง 
โดยตองเปน first 

author หรือ 
Corresponding 

author



ทุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม

ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary)

ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย แบบนักวิจัยหลายรุน (Multi-generation researchers)

ทุนสนับสนุนวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลางและกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(กาญจนบุรี, นครสวรรค หรืออํานาจเจริญ)

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก



ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย แบบบูรณาการและสหสาขา 
(Integrated and Multidisciplinary)

คุณสมบัติ งบประมาณ เวลารับสมัคร ผลงานที่ตองการ

อาจารย นักวิจัย อยางนอย 3 คน 
จากสหสาขาวิชา (ไมนอยกวา 3
สวนงาน) 

หัวหนากลุมวิจัยตําแหนงไมต่ํากวา 
ศาสตราจารย หรือนักวิจัยระดับ 4 
หรือมี citation ไมนอยกวา 1,000 
เรื่อง / h-index ไมนอยกวา 10 
โดยพิจารณา 10 ป ยอนหลัง

ไมเกิน 7,500,000 บาท ตอ
โครงการ 
ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 

ไมสนันสนุนคาตอบแทนนักวิจัย
และคาครุภัณฑ

ตลอดป ตีพิมพใน Q1 หรือวารสารที่มีคา 
Impact Factor ติดอันดับสูงสุด
ของวารสารนั้น ๆ อยางนอยปละ
ไมต่ํากวา 1 เรื่องตอผูรวม
โครงการวิจัยตอป)
หรือ
ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสาร
ที่มีคา IF ไมนอยกวา 10 โดยผูรวม
โครงการวิจัย หรือ เกิดทรัพยสิน
ทางปญญา



ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย แบบนักวิจัยหลายรุน 
(Multi-generation researchers)

คุณสมบัติ งบประมาณ เวลารับสมัคร ผลงานที่ตองการ

อาจารย
นักวิจัย

ผูเชี่ยวชาญ
อยางนอย 3 คน

หัวหนากลุม ตําแหนง ศ. / นักวิจัย
ระดับ 4 / citation อยางนอย 

1,000 เรื่อง , h-index ไมนอยกวา 
10 พิจารณา 10 ปยอนหลัง)

ไมเกิน 7,500,000 บาท ตอ
โครงการ 

ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 

ไมสนันสนุนคาตอบแทนนักวิจัยและ
คาครุภัณฑ

ตลอดป ตองตีพิมพใน Q1 หรือ IF ติดอันดับ
สูงสุดของวารสารนั้นๆ อยางนอยป

ละไมต่ํากวา 1 เรื่องตอผูรวม
โครงการวิจัยตอป 

หรือ IF ไมต่ํากวา 10

หรือเกิดทรัพยสินทางปญญา



ทุนสนับสนุนวิจัยแบบบูรณาการ ในพ้ืนที่ภาคกลางและ
กับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี, 
นครสวรรค หรืออํานาจเจริญ)

คุณสมบัติ งบประมาณ เวลารับสมัคร ผลงานที่ตองการ

อาจารย / นักวิจัย / ผูเชี่ยวชาญ อยางนอย 3 คน 
จากสหสาขา (หลายสวนงาน) 

หัวหนากลุมวิจัย citationไมนอยกวา 1,000 เรื่อง 
หรือ h-index ไมนอยกวา 10 พิจารณา 10 ป

มีเครือขายทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในพื้นที่
ภาคกลาง หรือวิทยาเขตของ ม.มหิดล

ไมเกิน 7,500,000 บาท ตอ
โครงการ 

ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 

ไมสนันสนุนคาตอบแทน
นักวิจัยและคาครุภัณฑ

ตลอดป ตองตีพิมพวารสารวิชาการ IF ไม
นอยกวา 10 โดยผูรวมโครงการ
เปน Corresponding author 

อยางนอย 1 เรื่อง 

หรือเกิดทรัพยสินทางปญญา



ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
คุณสมบัติ งบประมาณ เวลารับสมัคร ผลงานที่ตองการ

ผูเสนอขอทุน
อาจารย
นักวิจัย

ตําแหนง รศ. หรือ นักวิจัยระดับ 3
ข้ึนไป 

มีผลงานตีพิมพตอเนื่อง 5 ป 
ยอนหลัง หรือมีทรัพยสินทาง
ปญญาหรือมีทุนวิจยัภายนอก

ระยะเวลาไมต่ํากวา 2 ป

นักวิจัยหลังปริญญาเอก
อายุไมเกิน 35 ป 

ชาวไทย หรือ ตางประเทศ จบ ป.
เอกไมเกิน 5 ป 

คาตอบแทนนักวิจัยหลัง ป. เอก 
เดือนละ 40,000 บาท 

คาเดินทาง คาที่พัก คาประกันสุขภาพสําหรับ
ชาวตางประเทศไมเกิน 200,000 บาท ตอคน

ตอป 

สิ่งเอ้ืออํานวยการวิจัย คาวัสดุสารเคมี 
โครงการละ 300,000 บาท 

ไมมี Overhead

ตลอดป ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติอยางนอย ปละ 1 เรื่อง 

โดยเปนชื่อแรก



ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมและบุกเบิกศาสตร
แขนงใหม

คุณสมบัติ งบประมาณ เวลารับสมัคร ผลงานท่ีตองการ

อาจารย
นักวิจัยสายวิชาการ

ปฏิบัติงานมากกวา 3 ป 

มีผลงานตีพิมพ Q1 หรือ Q2 
ไมนอยกวา 1 เร่ือง

2,500,000 บาท
ไมเกิน 3 ป

ไมสนับสนุนคาตอบแทน
นักวิจัยและคาครุภัณฑ

จางผูชวยวิจัย

ปละ 3 รอบ

ภายใน
28 ก.พ.
30 มิ.ย.
31 ต.ค.

ตองตีพิมพ Q1 หรือ Q2 
สัดสวนงบประมาณ500,000 

บาท / ตอ 1 เร่ือง



ทุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
(ประเภทกลุมวิจัยขนาดเล็ก) MU-miniRC

คุณสมบัติ งบประมาณ เว
ลารับสมัคร

ผลงานท่ีตองการ

ขาราชการ / พนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ

รวมกลุมไมนอยกวา 3 
คน 

2,000,000 บาท 
ระยะเวลา 3 ป

ไมสนับสนุนคาตอบแทน
ผูวิจัย 

คาจางผูชวยวิจัย

ตลอดป ตองตีพิมพใน Q1 หรือ 
Q2 ในสัดสวน

งบประมาณ 500,000 
บาท/ 
1 เรื่อง 



Contact
1. นายสเุมธ สบืตระกลู

sumeth.sue@mahidol.ac.th โทร 1524 ต่อ 12

2. นางสาวนิภาธร สวุรรณ์อนิ

nipathorn.suw@mahidol.ac.th โทร 1524 ต่อ 13
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