










ทนุพฒันาบุคลากร

หมดเขต 6 สงิหาคม 64 เวลา 18.00 น.

Platform 1 การพฒันากาํลงัคนและสถาบนัความรู้

Program 5 สง่เสรมิการวจิยัข ัน้แนวหน้าและการวจิยัพืน้ฐานที่

ประเทศไทยมศีกัยภาพ

1) ทุนศาสตราจารยว์จิยัดเีดน่

2) ทุนสง่เสรมิกลุม่วจิยั (เมธอีาวุโส)

(*ใชว้ธิกีารเสนอรายชือ่ผูเ้ขา้ขา่ยทีม่คีุณสมบตั ิจากคณบดขีอง

มหาวทิยาลยั)

3) ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่กลาง

4) ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่ใหม่

5) ทุนพฒันานกัวจิยัรุน่กลาง (เมธวีจิยั)

6) ทุนพฒันาเสน้ทางอาชพีนกัวจิยัรุน่ใหม่

7) ทุนโครงการปรญิญาเอกการญจนาภเิษก (คปก.) รุน่ที ่24

8) ทุนโครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อุตสาหกรรม (พวอ.) 

ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก

9) ทุนพฒันานกัวจิยัระดบับณัฑติศกึษา

ทนุวจิยัและนวตักรรม

หมดเขต 16 สงิหาคม 64 เวลา 18.00 น.

Platform 2 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้ทายของ

สงัคม

Program 7แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและการเกษตร

Program 8 รองรบัสงัคมสงูวยัอยา่งมคีุณภาพ

แผนงานทุนทา้ทายไทยเพือ่รองรงัสงัคมผูส้งูอายุ

Program 9 แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ดา้นสงัคมและความมัน่คงทุกมติิ

Platform 3 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนั พรอ้มทัง้ยกระดบัการพึง่พาตนเองในระดบัประเทศ

Program 10 ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัและวางรากฐานทาง

เศรษฐกจิเพือ่การพงึพาตนเองในระดบัประเทศ

Program 16 ปฏริปูระบบาการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรม (เชือ่มไทย-เชือ่มโลก)

Program 17 แกปั้ญหาวกิฤตเิรง่ดว่นของประเทศ



Platform 1 การพฒันากาํลงัคนและสถาบนัความรู้

Program 5 สง่เสรมิการวจิยัขัน้แนวหน้าและการวจิยัพืน้ฐานทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพ

1) ทุนศาสตราจารยว์จิยัดเีดน่

2) ทุนสง่เสรมิกลุม่วจิยั (เมธอีาวโุส)

(*ใชว้ธิกีารเสนอรายชือ่ผูเ้ขา้ขา่ยทีม่คีณุสมบตั ิจากคณบดขีองมหาวทิยาลยั)

3) ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่กลาง

4) ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่ใหม่

5) ทุนพฒันานกัวจิยัรุน่กลาง (เมธวีจิยั)

6) ทุนพฒันาเสน้ทางอาชพีนกัวจิยัรุน่ใหม่

7) ทุนโครงการปรญิญาเอกการญจนาภเิษก (คปก.) รุน่ที ่24

8) ทุนโครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อุตสาหกรรม (พวอ.) ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก

9) ทุนพฒันานกัวจิยัระดบับณัฑติศกึษา

ทนุพฒันาบคุลากร
หมดเขต 6 สิงหาคม 64 เวลา 18.00 น.



ประเภททุน งบประมาณโครงการ คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน เอกสารแนบ

1) ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน

(หากโครงการไดรับงบประมาณ

สมทบเพิ่มเติมจากหนวยงานอื่นๆ

อยางนอย 20% จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ)

- ระยะเวลา 3 ป

- ทุนละ 12,000,000 บาท

สนับสนุน

1. งบคาตอบแทน

1.1 คาตอบแทนผูชวยวิจัย

2. งบดําเนินการ

2.1 คาตอบแทนหัวหนาโครงการวิจัย 

(50,000 บาท/เดือน)

2.2 ผูรวมโครงการ (ถามี)

2.3 หมวดคาวัสดุ

2.4 หมวดคาใชสอย 

3. งบลงทุน

3.1 หมวดคาครุภัณฑ 

-เปนศาสตราจารยที่ไดรับการแตงตั้ง

อยางเปนทางการ

-ไมจํากัดอายุ และสัญชาติ

-ไมมีตําแหนงบริหารตั้งแตระดับคณบดี

ขึ้นไป

-ไมอยูระหวางรับทุนวิจัยอื่นๆจาก วช. 

และ สวทช.

- คลิปวิดีโออธิบายขอเสนอโครงการ ไม

เกิน 3 นาที

- ขอเสนอในรูปแบบ word และ pdf

- แบบการใชประโยชนจากงานวิจัย

2) ทุนสงเสริมกลุมวจิัย 

(เมธีอาวโุส)

(*ใชวิธีการเสนอรายช่ือผูเขาขายท่ี

มีคุณสมบัติ จากคณบดีของ

มหาวิทยาลัย)

- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุนละ 

7,500,000 บาท 

- สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ทุนละ 6,000,000 บาท 

- ระยะเวลา 3 ป

เปนนักวิจัยชั้นนําที่มีผลงานดีเดนเปนที่

ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ



ประเภททุน งบประมาณโครงการ คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน ผลงานท่ีไดจากโครงการ เอกสารแนบ

3) ทุนอัจฉริยภาพ

นักวิจัย

รุนกลาง

- ระยะเวลา 3 ป

- ทุนละ 3,000,000

บาท

สนับสนุน

- คาตอบแทน PI 

30,000 บาท/ เดือน

- คาจาง

- คาใชสอย

- คาวัสดุ

- คาครุภัณฑ

- คาธรรมเนียมอุดหนุน

สถาบัน

- อาจารยหรือนักวิจัย

- จบป. เอก หรือวุฒิบัตรแพทยหรือทันต

แพทยเฉพาะทาง ไมเกิน 15 ป

- มีผลงานวิจัยในชวง 5 ปที่ผานมา

(2017-2021) อยูในฐาน Scopus Q1/Q2 

≥ 10 บทความ (ไมรวมวิทยานิพนธป.

เอก)

- First/corresponding author ≥ 5 

บทความ

- h-index ≥ 8

- Citation ≥ 250 (exclude self-

citation)

- เคยเปน PI ≥ 3 โครงการ

- ไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตหัวหนา

ภาควิชาหรือเทียบเทาขึ้นไป

- มีเวลาทําวิจัย ≥ 20 ชม. 

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 

คน

- ผลงานตีพิมพ 4 บทความ 

Q1/Q2 ในฐาน Scopus 

- Q1 อยางนอย 2 บทความ

- สรางเครือขายวิจัย 1 เครือขาย 

(รวมมือดานการตีพิมพหรืออื่นๆ)

- รายงานฉบับสมบูรณ

- หนาแรกของผลงานตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ

นานาชาติ ภายใน 5 ป 

(2017-2021)

- Concept paper ในรูปแบบ 

word และ PDF

- แบบขอมูลผลงานวิจัย

ทั้งหมด word และ PDF



ประเภททุน งบประมาณโครงการ คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน ผลงานท่ีไดจากโครงการ เอกสารแนบ

4) ทุนอัจฉริยภาพ

นักวิจัยรุนใหม

- 2 ป

- 1,000,000 บาท

สนับสนุน

- คาตอบแทนนักวิจัย 

15,000 บาท/เดือน

- คาจางผูชวยวิจัย

- คาวัสดุ

- คาใชสอย

- คาครุภัณฑ

ไมสนับสนุน

- คาธรรมเนียมอุดหนุน

สถาบัน

- อาจารยหรือนักวิจัย

- จบป. เอก หรือวุฒิบัตรแพทยหรือ

ทันตแพทยเฉพาะทาง ไมเกิน 5 ป 

(2017-2021)

- มีผลงานวิจัยในชวง 5 ป (2017-2021)

วารสารในฐาน Scopus Q1/Q2 4 

บทความ (รวมวิทยานิพนธป.เอก)

- first/corresponding author 3 

บทความ

- h-index ≥ 3

- citation ≥ 50 (exclude self-

citation)

- ไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตหัวหนา

ภาควิชาหรือเทียบเทาขึ้นไป

- มีเวลาทําวิจัย ≥ 17.5 ชม.

- มี mentor

1. ผลงานตีพิมพอยางนอย 2 

บทความ

- ตองตีพิมพในวารสารวิชาการ

ในฐานขอมูล SCI หรือ 

SCOPUS ระดับ Q1/Q2

- Q1= 1 บทความ

- PI ตองเปน first 

author/corresponding author

2. สงรายงานฉบับสมบูรณ

1. หนาแรกของผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 

ภายใน 5 ปที่ผานมา

2. Concept paper รูปแบบ 

Word และ PDF

3. แบบขอมูลผลงานวิจัย

ทั้งหมด Word และ PDF

4. หนังสือรับรองการเปน 

mentor

5. แบบการใชประโยชน



ประเภททุน คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน งบประมาณโครงการ ผลงานท่ีไดจากโครงการ เอกสารแนบ

5) ทุนพัฒนานักวจิัยรุน

กลาง

(วช. : มหาวิทยาลัย)

50:50

- อาจารยหรือนักวิจัย

- จบป. เอก หรือวุฒิบัตรแพทยหรือทันต

แพทยเฉพาะทาง

- มีผลงานวิจัยในชวง 5 ป (2017-2021)

≥ 2 เรื่อง ในฐานขอมูล SCIและมีคา 

impact factor (ไมรวมวิทยานิพนธป.

เอก)

- ไมดํารงตําแหนงผูบริหารระดับคณบดี

ขึ้นไป

- มีเวลาทําวิจัย ≥ 20 ชม. /สัปดาห    

เงื่อนไขเพ่ิมเตมิ

1. งบประมาณ 1.5-3 ลานบาท

- ตองเคยไดรับทุนน้ี หรือทุนที่สูงกวา

ของฝายวิชาการ สกว. หรือทุนวิจัยระดับ

แผนงานของวช. อยางนอย 1 ครั้ง

- ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติชวง 5 ป มีผลรวม 

impact factor ≥ 5

1. งบประมาณไมเกิน 1.5 

ลาน ไมเกิน 3 ป

สนับสนุน

- คาตอบแทน PI 20,000 

บาท/เดือน

- คาวัสดุ

- คาใชสอย

- คาครุภัณฑ

1. ผลงานตีพิมพ 3 บทความ

- 2 บทความตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Q1-3 ของ SCI หรือ Q1-2 

ของ Scopus

2. รายงานฉบับสมบูรณ

1. หนาแรกของผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 

ภายใน 5 ปที่ผานมา

2. Concept paper รูปแบบ 

Word และ PDF

3. แบบขอมูลผลงานวิจัย

ทั้งหมด Word และ PDF

4. หนังสือรับรองการเปน 

mentor

5. แบบการใชประโยชน

2. งบประมาณไมเกิน 2.5 

ลาน ไมเกิน 3 ป

- คาตอบแทน PI 30,000 

บาท/เดือน

1. ผลงานตีพิมพ 5 บทความ

ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ Q1-3 ของ SCI หรือ 

Q1-2 ของ Scopus

2. งบประมาณไมเกิน 3 

ลาน ไมเกิน 3 ป

- คาตอบแทน PI 30,000 

บาท/เดือน

ไมสนับสนุน

- คาธรรมเนียมอุดหนุน

สถาบัน

1. ผลงานตีพิมพ 6 บทความ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ Q1-3 ของ SCI หรือ 

Q1-2 ของ Scopus

- ตอยอดในการจด

สิทธิบัตร/licensing 

agreement/products



ประเภททุน คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน งบประมาณโครงการ ผลงานท่ีไดจากโครงการ เอกสารแนบ

6) ทุนพัฒนาเสนทาง

อาชีพนักวิจัยรุนใหม

วช. : มหาวิทยาลัยตน

สังกัด

(50 : 50 )

- นักวิจัยที่ไมใชอาจารย 

- จบป. เอก หรือวุฒิบัตรแพทย

หรือทันตแพทยเฉพาะทาง ไมเกิน 

5 ป (2017-2021)

- มีผลงานตีพิมพหรือสิทธิบัตร

อยางนอย 2 บทความ ใน

ฐานขอมูล SCI หรือ SCOPUS

- มี mentor

- ระยะเวลา 2 ป

- ทุนละ 800,000 บาท

สนับสนุน

- คาตอบแทน PI 13,000 

บาท/เดือน

- คาวัสดุ

- คาใชสอย

- คาครุภัณฑ

ไมสนับสนุน

- คาธรรมเนียมอุดหนุน

สถาบัน

1. ผลงานตีพิมพ 2 บทความ

- 1 บทความ เปน Q1/Q2 

วารสารใน SCI/Scopus

2. รายงานฉบับสมบูรณ

1. หนาแรกของผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 

ภายใน 5 ปที่ผานมา

2. ขอเสนอในรูปแบบ Word 

และ PDF

3. จดหมายรับรองการเปน 

mentor

4. แบบการใชประโยชน

5. เอกสารยืนยันการเปน 

พนักงานประจํา

- สัญญาจาง (ครอบคลุม

ระยะเวลาการรับทุน)



ประเภททุน คุณสมบัติผูสมคัร งบประมาณ (บาท) เอกสารท่ีตองแนบ

7) โครงการปริญญา

เอกกาญจนาภิเษก 

(คปก.) รุนท่ี 24

นักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา รายละเอียด วุฒิป.โท

(ไมเกิน 3 ป)

วุฒิป.ตรี 

(ไมเกิน 5 ป)

แนบไฟลรูปแบบ PDF

อาจารยท่ีปรึกษา

1.CV (รวมผลงานตีพิมพดวย)

2.(ถามี) หนังสือรับรองอาจารย

ท่ีปรึกษาอายุ 57 ปขึ้นไป

นักศึกษา

1.ผลการศึกษา

2.ผลงานตีพิมพ

3.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

4.ขอเสนอโครงการ

1. สัญชาติไทย อายุไมเกิน 40 ป

2. หลักสูตรปกติในเวลาราชการและสามารถ

ศึกษาไดเต็มเวลา

3. ผลการศึกษา

3.1 กรณีใชวุฒิป. ตรี

- เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 (แนบ 

transcript ดวย)

- GPA ≥ 3.00

- ผลการศึกษาอยูใน top 25% ของสาขา

3.2 กรณีใชวุฒิป. โท

- GPA ป.ตรี ≥ 3.00 และผลการศึกษาอยู

ใน top 25% ของสาขา

- ป.โท ≥ 3.50

- มีผลงานวิชาการตีพิมพหรือเสนอในท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

3.3 กรณีใชวุฒิป. โทเปลีย่นสถานภาพเปนป. 

เอก

- อางอิงเกณฑตามขอ 3.1 และ 3.2

4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, 

IELTS, CU-TEP, TU-GETยอนหลังไมเกิน 

1 ป

5. ไมอยูระหวางรับทุนอื่น

1.อายุไมเกิน 63 ป พํานักในประเทศ

ไทย

2.กรณีอายุ 57 ปขึ้นไปและผูท่ีไมใช

อาจารยประจําในสถาบัน ตองมี

หนังสือรับรอง

3.เปนอาจารยท่ีปรึกษาทุนพวอ. 

และคปก. รวมป.โทและเอกตองไม

เกิน 10 ทุน

4.มีสถานะและผลการดําเนินการับ

ทุน คปก. ท่ีผานมา และทุนอื่นของ 

วช. ท่ีดี ไมคางปดโครงการ

ทุนละ

นักศึกษา

-เงินเดือน (หลักสูตรป.ตรี 4 

ป)

-เงินเดือน (หลักสูตรป.ตรีเกิน 

4 ปและสาขาวิศวฯ)

-คาใชจายไปตางประเทศ

-คาธรรมเนียมการศึกษา/ป

-คาใชจายในการวิจัย/ป

อาจารยท่ีปรึกษา

-คาตอบแทน

-คาตอบแทนเมื่อปดโครงการ

-คาใชจายไปตางประเทศ

อาจารยท่ีปรึกษา

ตางประเทศ

-คาเดินทางมาประเทศไทย

อื่น ๆ

-งบประมาณสํารอง (วช. ให

ความเห็นชอบ)

1,802,000-

1,838,000

12,000

13,000

500,000

60,000

50,000

30,000

50,000

100,000

100,000

200,000

2,322,000-

2,382,000

10,000

11,000

500,000

60,000

50,000

30,000

50,000

100,000

100,000

200,000



ประเภททุน คุณสมบัติผูสมคัร งบประมาณ (บาท) เอกสารท่ีตองแนบ

8) ทุนโครงการพัฒนา

นักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรม (พวอ.)

วช. : ภาคอุตสาหกรรม (in 

cash เทาน้ัน)

นักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา รายละเอียด ป.โท
ป.เอก 

(ใชวุฒิป.โท)

ป.เอก

(ใชวุฒิป.ตรี)

แนบไฟลรูปแบบ PDF

อาจารยท่ีปรึกษา

1.CV (รวมผลงานตีพิมพดวย)

2.(ถามี) หนังสือรับรองอาจารยท่ี

ปรึกษาอายุ 57 ปขึ้นไป

นักศึกษา

1.ผลการศึกษา

2.ผลงานตีพิมพ

3.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

4.ขอเสนอโครงการ

5.หนังสือยืนยันความรวมมือจาก

ผูประกอบการ

6.หนังสือรับรองการจดทะเบียน

บริษัท

7.ขอตกลงรักษาความลบัทางการ

วิจัย

1. สัญชาติไทย อายุไมเกิน 40 ป

2. หลักสูตรปกติในเวลาราชการและ

สามารถศึกษาไดเต็มเวลา

3. ผลการศึกษา

3.1 สมัคร ป.โท GPA ป.ตรี ≥ 

2.50

3.2 สมัครป.เอก ใชวุฒิป.โท

- GPA ป.ตรี ≥ 2.50

- ป.โท ≥ 3.20

- มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ ระดับชาติหรือ 

proceedings

3.3 สมัครป.เอก ใชวุฒิป.ตรี

- GPA ป.ตรี ≥ 3.00

- ไดเกียรตินิยมหรือผลการศึกษาอยู

ใน top 25% ของสาขา

4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-

GETยอนหลังไมเกิน 1 ป

5. ไมอยูระหวางรับทุนอื่น

1.อายุไมเกิน 63 ป พํานักใน

ประเทศไทย

2.กรณีอายุ 57 ปขึ้นไปและ

ผูท่ีไมใชอาจารยประจําใน

สถาบัน ตองมีหนังสือรับรอง

3.เปนอาจารยท่ีปรึกษาทุน

พวอ. และคปก. รวมป.โท

และเอกตองไมเกิน 10 ทุน

4.มีสถานะและผลการดําเนิน

การับทุน พวอ. ท่ีผานมา 

และทุนอื่นของ วช. ท่ีดี ไม

คางปดโครงการ

5.สามารถประสานงานกับ

ภาคอุตสาหกรรม

ทุนละ

นักศึกษา

-เงินเดือน

-คาธรรมเนียมการศึกษา/ป

-คาใชจายในการวิจัย/ป

-ภาคอุตสาหกรรม

-คาใชจายไปตางประเทศ

อาจารยท่ีปรึกษา

-คาตอบแทน

-คาตอบแทนเมื่อปด

โครงการ

-คาเดินทางไปตางประเทศ

อาจารยท่ีปรึกษา

ตางประเทศ

-คาเดินทางมาประเทศไทย

อื่น ๆ

-งบประมาณสํารอง (วช. 

ใหความเห็นชอบ)

5-6 แสน

8,000

60,000

60,000

50,000

-

15,000

15,000

-

-

40,000

1.8-2.0ลาน

13,000

60,000

60,000

75,000

500,000

120,000

50,000

150,000

150,000

100,000

2.4-2.6 ลาน

13,000

60,000

60,000

125,000

500,000

200,000

50,000

150,000

150,000

100,000



ประเภททุน คุณสมบัติผูสมัคร ระยะเวลาและงบประมาณ (บาท) เอกสารท่ีตองแนบ 

9) ทุนพัฒนานักวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

- โครงการวิจัยตอง

เปนหัวขอเดยีวกับ

วิทยานิพนธ โดยไดรับ

อนุมัติแลว

นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา รายละเอยีด ป.โท ป.เอก แนบไฟลรูปแบบ PDF

1. เอกสารแสดงการอนมัุติ

หัวขอและโครงราววิทยานพินธ

2. โครงรางวิทยานพินธที่ผาน

การอนุมัติจากสถาบนัอดุมศึกษา

ที่กําลังศึกษาอยู

3. หนังสือรบัรองการเปน

อาจารยที่ปรึกษา

4. (ถามี) หนังสือรบัรอง

ศักยภาพอาจารยที่ปรึกษา 

5. (ถามี) หนังสือแสดงการรบั

ทุนวิจัยในโครงการรับทนุวิจัยใน

โครงการวิจัยเดียวกันจากแหลง

ทุนอื่น

- นักศึกษา ป.โท-เอก สัญชาติ

ไทย

- ไมเปนผูที่จบการศึกษากอนและ

หลังทําสัญญาฯ ภายใน 6 เดือน

- กรณี ไดรับทุนสนับสนนุใน

โครงการวิจัยเดียวกันจากแหลง

ทุนอื่น ตองแจง วช. ทราบ กอน

การทําสัญญาทุน

- ปงบประมาณ 2552-2561

อาจารยที่ปรึกษาไมติดคาง

งานทีไ่ดทุนวิจัยในระบบ 

NRIIS 

- ปงบประมาณ 2562-2564 

กรณีไดรับทุนวิจัยและยัง

ดําเนินการวิจัย ใหแนบ

เอกสารรับรองศักยภาพตนเอง

- ระยะเวลา 1 ป

- คาตอบแทนอาจารยที่ปรกึษา 

โครงการละ 

- คาตีพิมพและคาลงทะเบยีน

รวมงานประชุมวิชาการ 

โครงการละ

- คาใชจายในการดําเนินวิจัย

ไมสนับสนุน

- เงินเดือน/คาเทอม/คา

ครุภัณฑ/คาวัสดุ

150,000

15,000

15,000

120,000

300,000

30,000

30,000

240,000



ทุนพฒันาบคุลากร

หมดเขต 6 สิงหาคม 64 เวลา 18.00 น.

1) ทุนศาสตราจารยว์จิยัดเีดน่

2) ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่กลาง

3) ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่ใหม่

4) ทุนพฒันานกัวจิยัรุน่กลาง (เมธวีจิยั)

5) ทุนโครงการปรญิญาเอกการญจนาภเิษก (คปก.) รุน่ที่ 24

6) ทุนโครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อุตสาหกรรม 
(พวอ.) ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก

7) ทุนพฒันานกัวจิยัระดบับณัฑติศกึษา

ทุนพฒันาเสน้ทางอาชพีนกัวจิยัรุน่ใหม่

ทุนสง่เสรมิกลุม่วจิยั (เมธอีาวโุส)

(*ใชว้ธิกีารเสนอรายชือ่ผูเ้ขา้ขา่ยทีม่คีณุสมบตั ิ
จากคณบดขีองมหาวทิยาลยั)

Platform 1 การพฒันากาํลงัคนและสถาบนัความรู้

Program 5 สง่เสรมิการวจิยัขัน้แนวหน้าและการวจิยัพืน้ฐานที่

ประเทศไทยมศีกัยภาพ

สมคัรเองได้

นักวจิยัเท่าน้ัน

สมคัรไมไ่ด้



Platform 3 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั พรอ้มทัง้ยกระดบัการพึง่พาตนเอง

ในระดบัประเทศ

Program 10 ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัและ

วางรากฐานทางเศรษฐกจิเพือ่การพงึพาตนเองในระดบัประเทศ

Program 16 ปฏริปูระบบาการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวตักรรม (เชือ่มไทย-เชือ่มโลก)

Program 17 แกปั้ญหาวกิฤตเิรง่ดว่นของประเทศ

Platform 2 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้

ทายของสงัคม

Program 7แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันา

อยา่งยัง่ยนืดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและ

การเกษตร

Program 8 รองรบัสงัคมสงูวยัอยา่งมคีณุภาพ

แผนงานทุนทา้ทายไทยเพือ่รองรงัสงัคมผูส้งูอายุ

Program 9 แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันา

อยา่งยัง่ยนืดา้นสงัคมและความมัน่คงทุกมติิ

ทนุวจิยัและนวตักรรม
หมดเขต 16 สงิหาคม 64 เวลา 18.00 น.



โปรแกรม คณุสมบตัผิูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เง่ือนไขขอ้เสนอโครงการ

โปรแกรมท่ี 7 แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบั

การพฒันาอยา่งยัง่ยนืดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้มและการเกษตร

แผนงาน

- ดา้นการจดัการขยะและของเสีย

- ดา้น Haze Free Thailand และ PM 2.5

- ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ดา้นเศรษฐกิจสีน้ําเงิน

- ดา้นพลงังานอนาคตและพลงังานทางเลือก

เพ่ือชุมชน

- ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน้ําอยา่ง

มัน่คง

โปรแกรมท่ี 17 แกปั้ญหาวกิฤติเร่งด่วนของ

ประเทศ

-แผนงานวจิยัและนวตักรรมดา้นภยัแลง้และ

วกิฤตน้ํา

- อาจารยห์รือนักวจิยั สญัชาติ

ไทย

- มีประสบการณ ์และศกัยภาพ

ในการดาํเนินการวิจยั

- สามารถทาํวจิยัไดท้นัทีและ

ตลอดระยะเวลารบัทุน รวมทั้ง

แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด

- ตอ้งไมติ่ดคา้งการรบัทุนใด ๆ 

ในระบบ NRIIS ระหวา่งปีงบ 

2551-2562

- ไมจ่าํกดัระยะเวลา

- ไมจ่าํกดังบประมาณ

สนบัสนุน

1. ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง

2. ค่าใชส้อย

3. ค่าวสัดุ

4. ค่าครุภณัฑ์

5. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

(10%)

- แผนงานวจิยัหรือโครงการวจิยั

กรณีเป็น แผนงานวจิยั ตอ้งมี

โครงการยอ่ย ≥ 2 โครงการ

- ควรมี TRL ระดบั 3 



โปรแกรม คณุสมบตัผิูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เง่ือนไขขอ้เสนอโครงการ

โปรแกรมท่ี 8 รองรบัสงัคมสูงวยัอยา่งมี

คุณภาพ

แผนงานทุนทา้ทายไทยเพ่ือรองรงัสงัคมผูสู้งอายุ

แผนงานยอ่ย

- โอกาสและผลกระทบ Aging Society

- การอยูร่่วมกนัของคนทุกวยั

- เทคโนโลยหีรือนวตักรรมท่ีช่วยเหลือการ

ดาํรงชีวติสาํหรบัผูสู้งอายุ

- สงัคมสูงวยัภายใตว้ถีิชีวติใหม่

- นวตักรรม Smart community สาํหรบัผูสู้งอายุ

และคนพิการ

- อาจารยห์รือนักวจิยั สญัชาติ

ไทย

- มีประสบการณ ์และศกัยภาพ

ในการดาํเนินการวิจยั

- สามารถทาํวจิยัไดท้นัทีและ

ตลอดระยะเวลารบัทุน รวมทั้ง

แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด

- ตอ้งไมติ่ดคา้งการรบัทุนใด ๆ 

ในระบบ NRIIS ระหวา่งปีงบ 

2551-2562

- ไมจ่าํกดัระยะเวลา

- ไมจ่าํกดังบประมาณ

สนบัสนุน

1. ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง

2. ค่าใชส้อย

3. ค่าวสัดุ

4. ค่าครุภณัฑ์

5. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

(10%)

- แผนงานวจิยัเท่าน้ัน โดยมี

โครงการยอ่ย ≥ 2 โครงการ

- จดัทาํขอ้เสนอการวจิยัเป็น

ภาษาไทยเท่าน้ัน



โปรแกรม คณุสมบตัผิูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เง่ือนไขขอ้เสนอโครงการ

โปรแกรมท่ี 9 แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบั

การพฒันาอยา่งยัง่ยนืดา้นสงัคมและความมัน่คง

ทุกมิติ

โปรแกรมท่ี 9a แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบั

การพฒันาอยา่งยัง่ยนืดา้นสงัคมและความมัน่คง

ทุกมิติ

แผนงาน ดา้นทุนทา้ทายไทยเพ่ือสงัคมและ

ความมัน่คงของชีวติ

- การพฒันาสุขภาพ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ

ลดความเหล่ือมลํ้า

- สงัคมพลวตั

- อาจารยห์รือนักวจิยั สญัชาติ

ไทย

- มีประสบการณ ์และศกัยภาพ

ในการดาํเนินการวิจยั

- สามารถทาํวจิยัไดท้นัทีและ

ตลอดระยะเวลารบัทุน รวมทั้ง

แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด

- ตอ้งไมติ่ดคา้งการรบัทุนใด ๆ 

ในระบบ NRIIS ระหวา่งปีงบ 

2551-2562

- ไมจ่าํกดัระยะเวลา

- 3,000,000 บาท

สนบัสนุน

1. ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง

2. ค่าใชส้อย

3. ค่าวสัดุ

4. ค่าครุภณัฑ์

5. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

(10%)

- แผนงานวจิยัเท่าน้ัน โดยมี

โครงการยอ่ย ≥ 2 โครงการ

- จดัทาํขอ้เสนอการวจิยัเป็น

ภาษาไทยเท่าน้ัน



โปรแกรม คณุสมบตัผิูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เง่ือนไขขอ้เสนอโครงการ

โปรแกรมท่ี 10 ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัและ

วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึงพาตนเองใน

ระดบัประเทศ

แผนงานวจิยัดา้นประยุกตข์ั้นตน้เพื่อพฒันา

อุตสาหกรรมมุง่เป้า

- การพฒันาเทคโนโลยรีะบบโลจิสติกส์

- การพฒันาเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหมแ่ละ

อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ

- การพฒันาเทคโนโลยวีสัดุขั้นสูงเพ่ืออุตสาหกรรม

- การพฒันาเทคโนโลยอีาหารแห่งอนาคต

- การพฒันาเทคโนโลยคีวามมัน่คงและเทคโนโลยี

อวกาศ

- การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร เคร่ืองสาํอางและเวช

สาํอาง

- การพฒันาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยชีีวภาพ

- การพฒันาเทคโนโลยเีช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

- การพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลั

- การพฒันาเทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมติั

- อาจารยห์รือนักวจิยั สญัชาติไทย

- มีประสบการณ ์และศกัยภาพในการ

ดาํเนินการวจิยั

- สามารถทาํวจิยัไดท้นัทีและตลอด

ระยะเวลารบัทุน รวมทั้งแลว้เสร็จ

ภายในเวลาท่ีกาํหนด

- ตอ้งไมติ่ดคา้งการรบัทุนใด ๆ ใน

ระบบ NRIIS ระหวา่งปีงบ 2551-

2562

- ไมจ่าํกดัระยะเวลา

- ไมจ่าํกดังบประมาณ 

- ภาคเอกชนร่วมลงทุน 20% (in 

cash และ in kind)

สนบัสนุน

1. ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง

2. ค่าใชส้อย

3. ค่าวสัดุ

4. ค่าครุภณัฑ์

5. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

(10%)

- มาจากความตอ้งการของ

ภาคอุตสาหกรรม

- มีภาคเอกชนร่วมดว้ย อยา่งน้อย 1 ราย

- โครงการควรอยูร่ะดบั TRL 3



โปรแกรม คณุสมบตัผิูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เง่ือนไขขอ้เสนอโครงการ

โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบาการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (เช่ือมไทย-เช่ือม

โลก)

แผนงานวจิยัดา้นการพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือ

นานาชาติเพ่ือการวจิยัดา้นสงัคม

- อาจารยห์รือนักวจิยั สญัชาติ

ไทย

- มีประสบการณ ์และศกัยภาพใน

การดาํเนินการวิจยั

- สามารถทาํวจิยัไดท้นัทีและ

ตลอดระยะเวลารบัทุน รวมทั้งแลว้

เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด

- ตอ้งไมติ่ดคา้งการรบัทุนใด ๆ ใน

ระบบ NRIIS ระหวา่งปีงบ 2551-

2562

- ไมจ่าํกดัระยะเวลา

- วงเงินไมเ่กิน 10 ลา้นบาทต่อ

แผนงานวจิยั

สนบัสนุน

1. ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง

2. ค่าใชส้อย

3. ค่าวสัดุ

4. ค่าครุภณัฑ์

5. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

(10%)

- แผนงานวจิยั (เท่าน้ัน) โดยมี

โครงการยอ่ย ≥ 2 โครงการ

- ถา้มีการวจิยัในคนหรือสตัว ์ตอ้งส่ง 

Certificate of Approval 



โปรแกรม คณุสมบตัผิูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เง่ือนไขขอ้เสนอโครงการ

โปรแกรมท่ี 17 แกปั้ญหาวกิฤติเร่งด่วนของ

ประเทศ

แผนงาน การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือรองรบัการ

ระบาดของโรคโควดิ-19

- อาจารยห์รือนักวจิยั สญัชาติ

ไทย

- มีประสบการณ ์และศกัยภาพใน

การดาํเนินการวิจยั

- สามารถทาํวจิยัไดท้นัทีและ

ตลอดระยะเวลารบัทุน รวมทั้งแลว้

เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด

- ตอ้งไมติ่ดคา้งการรบัทุนใด ๆ 

ในระบบ NRIIS ระหวา่งปีงบ 

2551-2562

- ไมจ่าํกดัระยะเวลา

- ไมจ่าํกดังบประมาณ 

สนบัสนุน

1. ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง

2. ค่าใชส้อย

3. ค่าวสัดุ

4. ค่าครุภณัฑ์

5. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

(10%)

- แผนงานวจิยัหรือโครงการวจิยั

กรณีเป็น แผนงานวจิยั ตอ้งมี

โครงการยอ่ย ≥ 2 โครงการ

- เขียนขอ้เสนอโครงการเป็น 

ภาษาไทย เท่าน้ัน



6 ส.ค. 64 
เวลา 18.00 น.

16 ส.ค. 64 
เวลา 18.00 น.

Platform 1 การพฒันากาํลงัคนและสถาบนัความรู้

Program 5 สง่เสรมิการวจิยัข ัน้แนวหน้าและการวจิยัพืน้ฐาน

ทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพ

Deadline

Platform 2 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้ทาย

ของสงัคม

Program 7,8,9

Platform 3 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั พรอ้มทัง้ยกระดบัการพึง่พาตนเอง

ในระดบัประเทศ

Program 10,16,17

https://nriis.go.th/Def

ault.aspx

https://nriis.go.th/Default.aspx


1. รายละเอียดงบประมาณ

กองบริหารงานวจิยั

หมวดงบประมาณผิด

ORS

คืนขอ้เสนอโครงการ

โทรแจง้ วช.

ตรวจสอบ

แจง้

แจง้ PI

PI

กอ่น submit ในระบบ NRIIS 

ประมาณ 3-7 วนั****

1. ส่งขอ้เสนอโครงการให ้ORS 

ตรวจสอบ

คุณสุเมธ 

email:sumeth.sue@mahidol.ac.th

คุณนิภาธร 

email:nipathorn.suw@mahidol.ac.th

PROBLEMS



PROBLEMS
4. ลงทะเบียนในระบบ 

NRIIS

- PI

- ผูร้่วมวจิยัทุกท่าน

- นักศึกษา

2. Submit ขอ้เสนอโครงการ

ในวนั Deadline

ระบบขดัขอ้งเน่ืองจากมีผู้

submit เป็นจาํนวนมาก

กดส่งขอ้เสนอโครงการไมไ่ด้

3. ลืม Deadline 

ORS จะเวยีนอีเมล+line: 

ORS official แจง้เตือน 

deadline



ดาวนโ์หลดเอกสาร

Platform 1
https://1th.me/Jy5a3?sou

rce=qr

Platform 2 & 3
https://drive.google.com/
drive/u/3/folders/1M7JzXg
CA5OoJkAmUTtmsXyuv

_iZvN0uE

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

น.ส.นิภาธร สุวรรณ์อิน (ยุย้) โทร 091-8511419 email: nipathorn.suw@mahidol.ac.th

https://1th.me/Jy5a3?source=qr
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1M7JzXgCA5OoJkAmUTtmsXyuv_iZvN0uE
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