
ลักษณะโครงการ คุณสมบัติผู้ขอทุน กําหนดส่งโครงการ 
(เอกสาร)

กําหนดกรอกข้อมูลในระบบ 
PRPM *

มูลค่าทุน/ปี    (รวมค่า
บริหารจัดการ)

                            มูลค่าทุน   และ ผลงานที่ต้อง commit                              
(สําหรับโครงการที่เริ่มรับทุนในปี   งบ 2557 ) *

การส่งรายงาน (สําหรับโครงการที่เริ่มรับทุนในปี 
2557 ) * *

1. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 11 หรือยุทธศาสตร์วิจัยชาติ (พ.ศ. 
2555-2559) หรือกลุ่มวิจัยเร่งด่วน (พ.ศ. 
2555-2559)

ต้องมีคุณสมบัติทั้ง 
3 ข้อ ดังนี้ 
1.  เป็นอาจารย์ /
ข้าราชการ /
พนักงานของ ม.อ.

1. โครงการใหม่
วันที่ 9 กค.55           
(ดูรายการเอกสารที่ต้อง
ส่งในประกาศทุนวิจัยงบ
แผ่นดิน ปี 57)

1. โครงการใหม่ 
กรอก 2 รอบ
รอบแรก  ภายใน 11 กค.55 
(ไม่ต้อง upload file 
โครงการ)  
รอบสอง          
แก้ไขข้อมูลที่คีย์ในรอบแรก+
upload file โครงการฉบับ
ล่าสุด  ภายใน 3 ตค.55

1. เดี่ยว/ย่อย งบไม่เกิน 
220,000 บาท

1. เดี่ยว/ย่อย ไม่เกิน 220,000 บาท/ปี จะต้องส่ง 
1)  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. หรือ  สกว. ยอมรับ หรือ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ได้ อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ
2)  เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น 
ภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัยตามโครงการ (รวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา)

ส่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 1. รายงานฉบับสมบูรณ์+CD บันทึกข้อมูล+
ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน 
 2.  นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ที่พร้อมส่งไป
ตีพิมพ์ หรือบทความที่ตอบรับหรือตีพิมพ์แล้ว โดย
ผลงานจะต้องครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยทั้งโครงการ
 โดยอาจมี Manuscriptมากกว่า 1 ฉบับ เพื่อให้
ครอบคลุมขอบเขตงานทั้งหมด

2. ถ้ามีลักษณะต่อไปนี้ จะได้คะแนนเพิ่ม
2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัย ม.อ
2.2 เสนอผ่านเครือข่ายวิจัย
2.3 เชื่อมโยงกับ บศ.
2.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิทยาเขต
2.5 เป็นชุดโครงการ

2.  ไม่ค้างส่ง
รายงานการวิจัย/
ผลงานวิจัย

2. โครงการต่อเนื่อง 
วันที่ 10 กย.55       
(ดูรายการเอกสารที่ต้อง
ส่งในประกาศทุนวิจัยงบ
แผ่นดิน ปี 57)

2 . โครงการต่อเนื่อง          
แก้ไขข้อมูลเดิม (ถ้ามี) +upload 
file โครงการปี 57 ภายใน 10 
กย.55

2. เดี่ยว/ย่อย งบมากกว่า 
220,00 บาท  แต่ไม่เกิน 
495,000 บาท

2. เดี่ยว/ย่อย ไม่เกิน 440,000 บาท/ 2 ปี จะต้องส่ง 
1)  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. หรือ  สกว. ยอมรับ หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่ได้อยู่ ในฐาน  ISI หรือ Scopus  อย่างน้อย 2 ชิ้น  หรือ
2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐาน ISI 
 หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น  หรือ
3)  เอกสารการยื่นจดอนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 ชิ้น  หรือ
4)  เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ
5)  ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 1) หรือ 2) จํานวน 1 ชิ้น และอนุสิทธิบัตร 1 ชิ้น
ภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัยตามโครงการ (รวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา)

3.  นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ที่พร้อมส่งไป
ตีพิมพ์ หรือบทความที่ตอบรับหรือตีพิมพ์แล้ว ที่
ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยบางส่วน+รายงาน
ผลการวิจัยของขอบเขตงานที่เหลือ
(กรณีส่งรายงานเป็นนิพนธ์ต้นฉบับตามข้อ 2 หรือ    
ข้อ 3 ขอให้จัดส่ง reprint ให้มหาวิทยาลัยภายใน 1 
ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัย รวมระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลา)

3.  ระยะเวลาโครงการ
3.1 โครงการเดี่ยว ไม่เกิน 2 ปี
3.2 โครงการชุด ไม่เกิน 3 ปี

3. ไม่อยู่ระหว่างลา
ศึกษาต่อ/อบรม 
เกิน 6  เดือน

3. เดี่ยว/ย่อย ไม่เกิน 495,000 บาท/ปี    จะต้องส่ง 
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน ISI หรือ Scopus อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ
2) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้น  
ภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัยตามโครงการ (รวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา)

 4 . โครงการชุด ประกอบด้วย 2-6 โครงการย่อย 4. เดี่ยว/ย่อย ไม่เกิน 990,000 บาท/ 2 ปี   จะต้อง 
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus  อย่างน้อย 2 
ชิ้น หรือ
2) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร  อย่างน้อย 2 ชิ้น หรือ
3) ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 1) จํานวน 1 ชิ้น และในข้อ 2 จํานวน 1 ชิ้น
ภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัยตามโครงการ (รวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา)

หมายเหตุ
     *   กรณีไม่กรอกข้อมูลในระบบ PRPM จะถือว่าไม่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
  **   โครงการที่รับทุนต่อเนื่องจากปี 2555 หรือ 2556  ขอให้เสนองบประมาณตามที่ได้เสนอไว้ในโครงการวิจัยที่ได้ส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว และผลงานที่ต้อง commit  รวมทั้งเกณฑ์การส่งรายงาน  ให้ใช้เกณฑ์ตามที่กําหนดในประกาศทุนฯปีนั้น ๆ

สรุปทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


