
นายเอนก บ ารงุกิจ
ผูอ้ านวยการกองระบบและบริหารข้อมลูเชิงยทุธศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.)

วนัพฤหสับดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565

การพฒันาก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร ์
วิจยั และนวตักรรม



โครงสรา้งและการจดัสรรงบประมาณ
แก่สถาบนัอุดมศกึษา และหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม 

สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

ส านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.)

ดา้นอุดมศกึษา

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.)

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา

ส านกังานปลดัฯ (กองเลขานุการ)

ดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม (กสว.)

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.)

กองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม 

สถาบนั
อุดมศกึษาใน

ก ากบั

สถาบนัอุดมศกึษา
ของรฐัทีเ่ป็นส่วน

ราชการ

สถาบนั
อุดมศกึษา
เอกชน

หน่วยงานวจิยั/
เทคโนโลยี
(ในกระทรวง)

หน่วยงานวจิยั/
เทคโนโลยี

(นอกกระทรวง)

หน่วยมาตรวทิยา
มาตรฐาน ทดสอบ

วเิคราะห์
ภาคเอกชน/ชุมชน

หน่วยจดัการความรู้
และน าไปใชป้ระโยชน์

หน่วยนโยบายยทุธศาสตร์
แผนและงบประมาณ

1

หน่วยบรหิาร
และจดัการทุน

2

หน่วยท าวจิยั
และนวตักรรม

3

หน่วยมาตรวทิยามาตรฐาน การทดสอบ
และบรกิารคุณภาพ

4

5

บพท. บพค. บพข. วช. NIA สวก. สวรส. NVI TCELS



3

3ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคณุค่าและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้
วิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การยกระดบัสงัคมและส่ิงแวดล้อม ให้มีการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรบัตวัได้ทนัต่อพลวตัการเปล่ียนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจยั
และนวตักรรม

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจยัและนวตักรรมระดบั
ขัน้แนวหน้าท่ีก้าวหน้าล า้ยคุ เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัด้านวิทยาศาสตร ์วิจยั
และนวตักรรม ให้เป็นฐานการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ
อย่างยัง่ยืน โดยใช้วิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม

เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั (OKRs) 

แผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม พ.ศ. 2566 – 2670

ยทุธศาสตรท่ี์ 4



ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 13 4

พนัธกิจ ท่ีส าคญัของ วช. 

การบริหารจดัการ
ทุนวิจยัและนวตักรรม

ของประเทศ

การจดัท าฐานข้อมูล
และดชันีวิทยาศาสตร์
วิจยัและนวตักรรม

ของประเทศ

การริเร่ิม ขบัเคล่ือน
และประสานการด าเนินงานโครงการวิจยัและ

นวตักรรม
ท่ีส าคญัของประเทศ

การจดัท ามาตรฐาน
และจริยธรรมการวิจยั

การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้
เพ่ือใช้ประโยชน์

การให้รางวลัประกาศเกียรติคณุ
หรือยกย่องบุคคล 

หรือหน่วยงานด้านวิจยัและนวตักรรม

การส่งเสริมและสนับสนุน
การพฒันาบุคลากร

ด้านวิจยัและนวตักรรม
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กรอบการวิจยัและนวตักรรม ประจ าปี 2566
แผนงาน P21 ยกระดบัการผลติและพฒันาบุคลากร ดา้นการวจิยัและพฒันา 
ก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์รวมถงึ นกัวทิยาศาสตรแ์ละนวตักร ทีม่ทีกัษะสงู 
ใหม้จี านวนมากขึน้

แผนงานตน้แบบนกัประดษิฐไ์ทย นกัประดษิฐโ์ลก

แผนงาน P23 ยกระดบัความรว่มมอืดา้นการวจิยั การพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรมของสถาบนั/ศนูยว์จิยักบัเครอืขา่ยระดบันานาชาต ิ
พฒันาการเป็นศนูยก์ลางก าลงัคนระดบัสงูของอาเซยีน 
และศนูยก์ลางการเรยีนรูข้องอาเซยีน

การจดัการความรูก้ารวจิยัและนวตักรรม

แผนงานการจดัการความรูก้ารวจิยัและถ่ายทอดเพือ่การใชป้ระโยชน์

ยทุธศาสตรท่ี์ 4



แผนงานในยทุธศาสตรท่ี์ 4

P21 ยกระดบัการผลิตและพฒันาบคุลากร
ด้านการวิจยัและพฒันา ก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์

รวมถึงนักวิทยาศาสตรแ์ละนวตักร 
ท่ีมีทกัษะสงูให้มีจ านวนมากขึ้น

กรอบวจิยัตามสาขาวจิยัตาม OECD 
1) วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ                   2) วศิวกรรมและเทคโนโลย ี
3) วทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสขุภาพ 4) เกษตรศาสตร ์ 
5) มนุษยศาสตร ์                                6) สงัคมศาสตร์

มุ่งเน้นสาขาดงัน้ี

P23 พฒันาการเป็นศนูยก์ลางก าลงัคนระดบัสงู
ของอาเซียนและศนูยก์ลางการเรียนรู้ของอาเซียน
ท่ีมีความร่วมมอืด้านการวิจยั การพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรมของสถาบนั/ศนูยวิ์จยักบัเครือข่าย

ระดบันานาชาติอย่างเข้มแขง็ในวงกว้าง
N43(S4P21) ส่งเสริมผูมี้ศกัยภาพสงูให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้า ใน

สายอาชีพนักวิจยั นักวิทยาศาสตรแ์ละนวตักร F14(S4P23) พฒันาการเป็นศนูยก์ลางก าลงัคนระดบัสงู (Hub of Talent) และ
ศนูยก์ลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึง ด้านศาสตรโ์ลก

ตะวนัออกและมรดกทางวฒันธรรม

N48(S4P23) พฒันาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) เครือข่าย
ความร่วมมือนานาชาติเพ่ือยกระดบังานวิจยั และเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัไทย

สู่เวทีไลก

o โครงการ e-ASIA Joint Research Program 
ประเดน็ เมืองดิจิทลัสีเขียว (Greener Digital city)

o ความรว่มมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) สาขาวิชาการด้านพลงังาน
o ความรว่มมือไทย-ญ่ีปุ่ น (NRCT-JSPS) สาขาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

o ทุนวิจยัและนวตักรรมกบัต่างประเทศอ่ืนๆ

การแพทยแ์ละสขุภาพ

เกษตรและอาหาร

การท่องเท่ียว

ยานยนตไ์ฟฟ้า 

นวตักรรม
ขนาดใหญ่ (IDEs)

สงัคมสงูวยั

เศรษฐกิจฐานราก 6
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กลไกการให้ทนุ

กลไกการสร้างแรงจงูใจ
ใหร้างวลัและประกาศ
เกยีรตคิุณยกยอ่งเชดิชู
เสน้ทางความกา้วหน้า
ทีช่ดัเจนและเชื่อมกบัฐานขอ้มลู

ทุนวจิยัในเชงิรกุตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
Outcome - and impact - driven

ทุนวจิยัเฉพาะทางเพื่อความเป็นเลศิเชงิวชิาการ
ทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร ์

ทุนวจิยัเพื่อใชป้ระโยชน์เชงิพืน้ที ่/
อุตสาหกรรม/ ทอ้งถิน่

บรูณาการแผนงาน/โครงการวจิยั
กบัการส่งเสรมิการวจิยัเพื่อฐานวชิาการ
และสรา้งเสน้ทางอาชพีนกัวจิยัและนวตักรรม

นักวิจยัอาวโุส

นักวิจยัรุ่นกลาง

นักวิจยัรุ่นใหม่

นักวิจยัรุ่นเยาว์

แผนงานวิจยั
ตามเป้าหมายการพฒันาประเทศ

โครงการวิจยัขนาดใหญ่
/ โครงการวิจยัมุ่งเป้า

โครงการวิจยั

ทุนการศึกษา
ตามเป้าหมายการพฒันาบุคลากร

ว&น ของประเทศ

ความเช่ือมโยงกระบวนงานตามพนัธกิจ วช. 

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจยัศกัยภาพสงู 
ทุนศาสตราจารยวิ์จยัดีเด่น 
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจยั (เมธีวิจยัอาวโุส) 
ทุนวิจยัและนวกัรรมด้านต่าง ๆ 

ทุนพฒันานักวิจยัรุ่นกลาง (เมธีวิจยั)
ทุนวิจยัและนวกัรรมด้านต่าง ๆ 

ทุนพฒันาเส้นทางอาชีพนักวิจยัรุ่นใหม่

ทุนพฒันานักวิจยัรุ่นใหม่ ระดบับณัฑิตศึกษา
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ทุนโครงการพฒันานักวิจยัและงานวิจยัเพ่ืออตุสาหกรรม (พวอ.)



SCIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

PowerPoint Template

8

“รายละเอียดของแต่ละประเภททุน
เส้นทางอาชีพนักวิจยั”



SCIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

PowerPoint Template
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“ทนุเพ่ือสนับสนุนนักวิจยัรุ่นเยาว”์



ทนุพฒันานักวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย 
เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ

งบประมาณ
ระดับปริญญาโท ในวงเงิน 150,000 บาท / ระดับปริญญาเอก ในวงเงิน 300,000 บาท
งบบริหารแผนงานส าหรับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 10% ของงบที่จัดสรรให้รายโครงการ
(วช. สนับสนุนเพิ่มเติม โดยไม่หักค่า Over head ในรายโครงการ)

ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
ต้องเป็นหัวข้อเดียวกับวิทยานิพนธ์ โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เสนอขอรับทุนก าลังศึกษาก่อนวันปิด
รับข้อเสนอการวิจัย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย เป็นผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอก) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นผู้ควบคุมดูแลการ

ด าเนินการวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการ
วิจัย

ผลงานจากทุนวิจัย
1. วิทยานิพนธ์
2. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือผลงานที่น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง
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โครงการพฒันานักวิจยั
และงานวิจยัเพ่ืออตุสาหกรรม (พวอ.)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างนักวิจัยและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม 
สร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท าวิจัย
ระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มสาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร
1. กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลย ี  2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
3. กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์        4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

การพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา
1. อายุไม่เกิน 40 ปี และศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา                                     
2. ผลการเรียนทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท                                           
3. เกียรตินิยม หรือ ล าดับ % ไทล์ระดับ ป.ตรี                                      
4. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือผลงานน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
5. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET)
6. ไม่รับทุนอ่ืนใดที่ขัดกับเกณฑ์ พวอ.
การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
1. เป็น อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของสถาบันที่สังกัด
2. อายุไม่เกิน 63 ปี
3. รับทุน คปก. และ พวอ. ป.เอก รวมกันไม่เกิน 5 ทุน และ ป.โท รวมกันไม่เกิน 10 ทุน
4. มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่อง 5 ปี
การพิจารณาคุณสมบัติของภาคอุตสาหกรรม
1. ความเหมาะสมและความต้ังใจของภาคอุตสาหกรรมท่ีร่วมสนับสนุน (พิจารณาจาก in cash และการสัมภาษณ)์
2. ความสอดคล้องกับธุรกิจและความเป็นไปได้ท่ีภาคอุตสาหกรรมจะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลงานจากทุนวิจัย
ระดับปริญญาโท มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น โดย
- อยู่ในฐานข้อมูล SCI ของ Web of Science หรือ Scopus หรือ ACI/TCI 
- ผลงานตีพิมพ์ในเอกสารท่ีสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ได้น าเสนอแบบปากเปล่า
ระดับปริญญาเอก มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เร่ือง ในฐานข้อมูล 
SCI ของ Web of Science หรือ Scopus ระดับ Q1 - Q2 อย่างน้อย 1 เร่ือง และ ACI/TCI 
กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง

งบประมาณ (ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคอุตสาหกรรม)
1. ระดับ ป.ตรี-ป.โท (ได้รับทุนสูงสุด 2 ปี) 502,000-600,000 บาท
2. ระดับ ป.โท-ป.เอก (ได้รับทุนสูงสุด 3 ปี) 1,898,000-2,078,000 บาท
3. ระดับ ป.ตรี-ป.เอก (ได้รับทุนสูงสุด 5 ปี) 2,482,000-2,662,000 บาท
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โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
3. เพ่ือประหยัดงบประมาณในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพ่ือไปศึกษาในต่างประเทศ
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

งบประมาณ 
1. ระดับ ป.โท-ป.เอก (ได้รับทุนสูงสุด 3 ปี) 1,802,000-1,838,000 บาท
2. ระดับ ป.ตร-ีป.เอก (ได้รับทุนสูงสุด 5 ปี) 2,322,000-2,382,000 บาท

กลุ่มสาขาวิจัยท่ีเปิดรับสมัคร
1. กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี     2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
3. กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์                 4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
5. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์                  6. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

การพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา
1. อายุไม่เกิน 40 ปี ศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาในหลักสูตรปกติ (ที่ผ่านการรับรอง) 
2. ผลการเรียนทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท
3. เกียรตินิยม หรือ ล าดับ % ไทล์ระดับ ป.ตรี
4. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีผ่านมา หรือผลงานน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
5. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET) *จากสถาบันอื่นต้องมีผลเทยีบ

6. ไม่รับทุนอ่ืนใดที่ขัดกับเกณฑ์ คปก. 
การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
1. เป็น อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของสถาบันที่สังกัด
2. อายุไม่เกิน 63 ปี
3. รับทุน คปก. และ พวอ. ป.เอก รวมกันไม่เกิน 5 ทุน และ ป.โท รวมกันเกิน 10 ทุน
4. มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่อง 5 ปี
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
1. งานวิจัยมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
2. คุณภาพข้อเสนอโครงการ เช่น หัวข้อการวิจัย ความส าคัญ ที่มาของปัญหา แนวคิด ทฤษฎี สมมุติฐาน 

ความน่าสนใจ ความซ้ าซ้อน
3. การน าไปใช้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ของงานวิจัย

ผลงานจากทุนวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ในฐานข้อมูล SCI ของ Web of Science ควร
เป็นระดับ Q1 - Q2 อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ACI/TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCI ของ 

Web of Science หรือ Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล ACI/TCI กลุ่ม 

1 อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ
- ผลงานที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ/

จัดพิมพ์โดยหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานที่ผู้ให้ทุนยอมรับ จ านวน 1 เล่ม
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SCIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

PowerPoint Template
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“ทนุเพ่ือสนับสนุนนักวิจยัรุ่นใหม่”



ทนุพฒันาเส้นทางอาชีพนักวิจยัรุ่นใหม่

14

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการท างานวิจัย โดยให้มีโอกาสท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใชป้ระโยชน์ในระยะยาว
3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร

งบประมาณ
โครงการจะไม่เกิน 800,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ๆ ละ ไม่เกิน 400,000 บาท ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13,000 บาทต่อเดือน

ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
มีหัวข้อวิจัยชัดเจน ตอบโจทย์ส าคัญประเทศ/
นโยบายรัฐบาลน าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักวิจัยที่มิใช่อาจารย์
2. ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 5 ปี
3. มีประวัติผลงาน ดังน้ี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล SCI ของ Web 

of Science หรือScopus อย่างน้อย 2 บทความ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

อย่างน้อย 1 บทความ หรือมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 บทความ

4. มีนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor)

ผลงานจากทุนวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 บทความ โดยผลงานตีพิมพ์อยู่ในฐานขอ้มูล SCI ของ Web of Science 
หรือ Scopus ระดับ Q1 - Q2 อย่างน้อย 1 บทความ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 บทความ  และ TCI กลุ่ม 1 อีกอย่างน้อย 1
บทความ
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SCIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

PowerPoint Template

15

“ทนุเพ่ือสนับสนุนนักวิจยัรุ่นกลาง”



ทนุพฒันานักวิจยัรุ่นกลาง
วัตถุประสงค์
1. สร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้น าทางวิชาการระดับนานาชาติที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
3. ผลิตผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร
4. ผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย
5. สร้างการเช่ือมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ

งบประมาณ
โครงการจะไม่เกิน 1,500,000-3,000,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ซึ่งค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 20,000-30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือเทียบเท่า 
2. ท างานประจ าสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานในประเทศไทย
3. ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารต้ังแต่ระดับคณบดีข้ึนไป และมีเวลาท าวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
4. มีประวัติและผลงาน (ไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์) ดังน้ี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล SCI ของ Web of Science หรือ Scopus อย่างน้อย 2 บทความ ใน 5 ปี
ที่ผ่านมา โดยเป็นชื่อแรกหรือ corresponding author

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีผลงานตีพิมพ์ ผ่าน peer review หรืออยู่ใน TCI อย่างน้อย 2 บทความ ใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นชื่อ
แรกหรือ corresponding author

ผลงานจากทุนวิจัย
อย่างน้อย 1 บทความ/งบ 500,000 บาท 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ผลงานตีพิมพ์ ในฐาน SCI ของ Web of Science ระดับ Q1 - Q3 ของ SCI หรือฐาน 
Scopus ระดับ Q1 - Q2 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี วช. ยอมรับหรือผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการ
ประเมินโดย วช.

ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
ตอบโจทย์ท่ีส าคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล เน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ เสริมสร้างความสามารถในการวิจัยของนักวิจัย และสร้างองค์
ความรู้ท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
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SCIENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.

PowerPoint Template
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“ทนุเพ่ือสนับสนุนนักวิจยัรุ่นอาวโุส”



ทนุส่งเสริมกลุ่มวิจยั (เมธีวิจยัอาวโุส)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
2. เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการท างานวิจัย โดยให้มีโอกาสท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระยะยาว
3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร

งบประมาณ
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนละ 7.5 ล้านบาท/ 3 ปี 
- สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทุนละ 6 ล้านบาท/ 3 ปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักวิจัยชั้นน าท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีจริยธรรมท่ีดี 
2. มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นหัวหน้าทีมวิจัย สามารถพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงานและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ผลงานจากทุนวิจัย
1. มีการสร้างทีมวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่
2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือจดสิทธิบัตร
3. สามารถแก้ไขปัญหาและ/หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมีทิศทางท่ีน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. เกิดงานวิจัยแบบมุ่งเป้า (Target - based Research) ท่ีน าไปสู่การแก้โจทย์ท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนและ/หรือเป็น
ความได้เปรียบของประเทศมากขึ้น
5. เพ่ิมการเช่ือมโยงกับนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ

ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
ทุนนี้ไม่เปิดให้สมคัร แต่ใช้วิธีการสรรหา และเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อกลุ่มต่างๆ รวมท้ังการเสนอชื่อจาก
คณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยท่ัวประเทศ หลังจากนั้น 
วช. จะเชิญให้เขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ก่อนท าสัญญารับทุน
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ทนุศาสตราจารยวิ์จยัดีเด่น
วัตถุประสงค์
สนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติให้
1. ผลิตและบูรณาการองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ และสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดรวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และด้านชุมชนและพ้ืนที่
2. สร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยให้แก่สถาบันต้นสังกัดและประเทศ
3. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างกลุ่มวิจัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติ และ/หรือ ในระดับนานาชาติ 
อันรวมถึงความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการ

งบประมาณ
- โครงการละ 12,000,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี โดยที่งบประมาณจ านวน 3,000,000 บาท ต้องใช้ส าหรับ 
Translational Research เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับ feasibility study, field test, pilot/prototype 
development, business development เป็นต้น
หากข้อเสนอโครงการวิจัยมีงบประมาณสมทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ อย่างน้อย 20 % ของงบประมาณท่ี วช. สนับสนุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ี
เป็นรูปธรรมระหว่างทีมวิจัยและหน่วยงานต่าง ๆ

ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน  
เป็นการบูรณาการงานวิจัยพื้นฐาน ท่ีจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง และ Translational Research เพื่อ
การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และน าไปสู่การสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศ สอดรับและตอบโจทย์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว และปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. ไม่จ ากัดอายุ และสัญชาติ
3. เป็นผู้ที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูงมีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง

เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุน อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย 
ทุนนักวิจัยแกนน า นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักเทคโนโลยีดีเด่น

4. เป็นผู้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร 
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้าน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพ้ืนที่

5. เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงามในด้านของจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะตามแนวทางเรื่อง
จริยธรรมของนักวิจัยที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติได้ก าหนดไว้

6. ไม่มีต าแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างรับทุนวิจัยหลักอ่ืน ๆ อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย 
เพ่ือให้มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับงานวิจัยในโครงการอย่างเต็มที่ ยกเว้นในกรณีอยู่ระหว่างใกล้เสร็จสิ้นโครงการ 

7. มีประสบการณ์ในด้านบัณฑิตศึกษา สามารถสร้างกลุ่มวิจัย และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
8. สามารถด าเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนได้ตลอดระยะเวลา 3 ปี

ผลงานจากทุนวิจัย
ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับสูง ได้แก่ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีค่า impact 
factor สูง และ/หรือ ผลงานวิจัยท่ีน าไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ นวัตกรรมใหม่ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ /
กระบวนการต้นแบบ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ 
และด้านชุมชนและพื้นท่ี หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะน าไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดเมื่อมีการน า
ผลงานไปใช้แล้ว
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ทนุส่งเสริมกลุ่มวิจยัศกัยภาพสงู
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย
2. สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือสร้างผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
3. สร้างโอกาสการวิจัยและการใช้ประโยชน์
4. สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ

งบประมาณ
- สนับสนุนไม่เกิน 3 ทุนต่อปี โดยอย่างน้อย 1 ทุน หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติมาก่อน โดยสนับสนุนเพียง 1 วาระ ส าหรับแต่ละกลุ่มวิจัย ระยะเวลาด าเนินงานไม่เกิน 3 ปี
- งบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย (ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ หรือเป็นนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ มีศักยภาพเทียบเคียงได้

กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ หรือนักวิจัยความสามารถสูงมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการ มีประสบการณ์การท างานซึ่งแสดงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้น ากลุ่มวิจัย

2. ทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยไทยหรือนักวิจัยต่างชาติที่ท างานอยู่ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รับการยินยอมจากต้น
สังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูล หรือสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้)

3. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยมีประวัติการท างานร่วมกันมาก่อน มีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอด
ระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป

4. ทีมวิจัยประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วมวิจัยหลากหลายระดับ 
(เทียบเคียงรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีมที่มีประสบการณ์
รองลงมา รวมทั้งสามารถผลิตบัณฑิตศึกษา 

5. ศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ ที่สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ 
หรือการน าไปประยุกต์ใช้

ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
สนับสนุนการสร้างกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้วยการตั้งเป้าท้าทายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ 
มีการเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 
อันจะน าไปสู่การสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ
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ผลงานจากทุนวิจัย
1. ทีมนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง และผลงานวิจัยคุณภาพสูง 

• การพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย และการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
• การสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความวิชาการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งนวัตกรรม 
• การได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

2. ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพต่อยอดหรือขยายผล 
• ต้นแบบเทคโนโลยี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการใหม่ 
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการตั้งบริษัท

3. เครือข่ายและความส าเร็จในระดับชาติและนานาชาติ 
• การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
• การให้ข้อมูลวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปและการตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
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ระบบข้อมลูสารสนเทศวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS)
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