
ลกัษณะโครงการ 1. ต้องสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบับ
ที่ 11 และหรือยทุธศาสตร์วจิยัชาติ (พ.ศ. 
2555-2559) และหรือกลุ่มวจิยัเร่งด่วน (พ.ศ. 
2555-2559) และหรือนโยบายรัฐบาล และหรือ
ยทุธศาสตร์วจิยัมหาวทิยาลัย

2. ถา้มลัีกษณะต่อไปนี้ จะได้คะแนนเพิ่ม
2.1 เสนอผ่านเครือขา่ยวจิยั
2.2 เชื่อมโยงกบั บศ.
2.3 ส่งเสริมความร่วมมอืระหวา่งวทิยาเขต
2.4 เป็นชดุโครงการที่ด าเนินการตาม roadmap ของ
ยทุธศาสตร์วจิยัมหาวทิยาลัย

3.  ระยะเวลาโครงการ
3.1 โครงการเด่ียว ไมเ่กนิ 2 ปี
3.2 โครงการชดุ ไมเ่กนิ 3 ปี

 4 . โครงการชดุ ประกอบด้วย 2-6 โครงการยอ่ย

คุณสมบัตผู้ิขอทุน ต้องมคุีณสมบัติทั้ง 3 ขอ้ ดังนี้ 
1.  เป็นอาจารย ์/ขา้ราชการ /พนักงานของ ม.อ.

2.  ไมค้่างส่งรายงานการวจิยั/ผลงานวจิยั 3. ไมอ่ยู่ระหวา่งลาศึกษาต่อ/อบรม เกนิ 6  เดือน

ก าหนดสง่โครงการ (เอกสาร)  1. โครงการใหม่
วนัที่ 7 ม.ิย.56           
(ดูรายการเอกสารที่ต้องส่งในเอกสารแนบ
หมายเลข 1 ท้ายประกาศทุนวจิยังบแผ่นดิน ปี 58)

 2. โครงการตอ่เน่ือง 
วนัที่ 23 กย.56       
(ดูรายการเอกสารที่ต้องส่งในเอกสารแนบหมายเลข 1 
ท้ายประกาศทุนวจิยังบแผ่นดิน ปี 58)

ก าหนดกรอกข้อมูลในระบบ PRPM *  1. โครงการใหม่ 
กรอก 2 รอบ
รอบแรก  ภายใน 9 ม.ิย.56 (ไมต้่อง upload file
 โครงการ)  
รอบสอง          
แกไ้ขขอ้มลูที่คียใ์นรอบแรก+upload file 
โครงการฉบับแกไ้ขล่าสุด  ภายใน 18 ก.ย.56

 2 . โครงการตอ่เน่ือง    
แกไ้ขขอ้มลูเดิม (ถา้มี) +upload file โครงการปี 58 
ภายใน 23 กย.56

มูลค่าทุน/ปี (รวมค่าบริหารจดัการ) 1. เดี่ยว/ยอ่ย 
งบไม่เกิน 220,000 บาท

2. เดี่ยว/ยอ่ย 
งบมากกวา่ 220,00 บาท  แต่ไมเ่กนิ 495,000 บาท

สรุปทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



สรุปทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มูลค่าทุนและผลงานที่ตอ้ง commit
(ส าหรับโครงการที่เริ่มรับทุนใน
ปี 2558) **

1. เดี่ยว/ยอ่ย ไม่เกิน 220,000 บาท/ปี จะตอ้ง
สง่ 
1)  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่ 
สกอ. หรือ  สกว. ยอมรับ หรือ วารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติที่ไมไ่ด้ อยู่ในฐาน ISI หรือ 
Scopus อยา่งน้อย 1 ชิ้น หรือ
2)  เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธบิัตร อยา่งน้อย 1
 ชิ้น 
ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุดระยะเวลาการวจิยัตาม
สัญญารับทุน หรือ ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุด
ระยะเวลาการวจิยัที่ได้รับอนุมติัให้ขยายจาก
มหาวทิยาลัย

2. เดี่ยว/ยอ่ย ไม่เกิน 440,000 บาท/ 2 ปี จะตอ้งสง่ 
1)  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่ สกอ. 
หรือ  สกว. ยอมรับ หรือวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติที่ไมไ่ด้อยู่ ในฐาน  ISI หรือ Scopus  อยา่ง
น้อย 2 ชิ้น  หรือ
2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติฐาน 
ISI 
 หรือ Scopus อยา่งน้อย 1 ชิ้น  หรือ
3)  เอกสารการยื่นจดอนุสิทธบิัตร อยา่งน้อย 2 ชิ้น  หรือ
4)  เอกสารการยื่นจดสิทธบิัตร อยา่งน้อย 1 ชิ้น หรือ
5)  ผลงานตีพิมพ์ในขอ้ 1) จ านวน 1 ชิ้น และอนุ
สิทธบิัตร 1 ชิ้น
ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุดระยะเวลาการวจิยัตามสัญญารับ
ทุน หรือ ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุดระยะเวลาการวจิยัที่
ได้รับอนุมติัให้ขยายจากมหาวทิยาลัย

3. เดี่ยว/ยอ่ย ไม่เกิน 495,000 บาท/ปี  จะตอ้งสง่ 
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 
ฐาน ISI หรือ Scopus อยา่งน้อย 1 ชิ้น หรือ
2) เอกสารการยื่นจดสิทธบิัตร อยา่งน้อย 1 ชิ้น  
ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุดระยะเวลาการวจิยัตามสัญญา
รับทุน หรือ ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุดระยะเวลาการวจิยัที่
ได้รับอนุมติัให้ขยายจากมหาวทิยาลัย

4. เดี่ยว/ยอ่ย ไม่เกิน 990,000 บาท/ 2 ปี   
จะตอ้งสง่ 
1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติ ฐานขอ้มลู ISI หรือ Scopus  อยา่ง
น้อย 2 ชิ้น หรือ
2) เอกสารการยื่นจดสิทธบิัตร  อยา่งน้อย 2 ชิ้น 
หรือ
3) ผลงานตีพิมพ์ในขอ้ 1) จ านวน 1 ชิ้น และในขอ้
 2 จ านวน 1 ชิ้น
ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุดระยะเวลาการวจิยัตาม
สัญญารับทุน หรือ ภายใน 1 ปีหลังส้ินสุด
ระยะเวลาการวจิยัที่ได้รับอนุมติัให้ขยายจาก
มหาวทิยาลัย

การสง่รายงาน 
(ส าหรับโครงการที่เริ่มรับทุน
ในปี 2558)

1. ส่งรายงานกา้วหน้าที่คณะ/หน่วยงานทุก 6 
เดือน

2. เลือกส่งรายงานสมบูรณ์แบบใดแบบหนึ่งจาก 2 แบบ 3. แนบแผ่นบันทึกขอ้มลูรายงานสมบูรณ์ 1 แผ่น + 
ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวจิยัพร้อมการส่งรายงาน
สมบูรณ์

4. upload file รายงานกา้วหน้า/รายงาน
สมบูรณ์ในระบบ PRPM

การจดัสรรทุน 1. สนับสนุนโครงการวจิยัที่สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์วจิยัของมหาวทิยาลัย ประมาณร้อยละ
 80 ของงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ส่วนงบที่
เหลือจะจดัสรรส าหรับโครงการวจิยัที่นักวจิยั
ก าหนดโจทยเ์อง

2. ให้ความส าคัญในการสนับสนุนชดุโครงการวจิยัที่
ด าเนินการตาม roadmap ของยทุธศาสตร์วจิยั
มหาวทิยาลัย ในล าดับต้น ๆ

หมายเหตุ
     *   กรณีไม่กรอกข้อมูลในระบบ PRPM จะถือวา่ไม่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
    **   โครงการที่รับทุนต่อเนือ่งจากปี 2556 หรือ 2557  ขอให้เสนองบประมาณตามที่ได้เสนอไวใ้นโครงการวจิยัที่ได้ส่งให้มหาวทิยาลัยแล้ว และผลงานที่ต้อง commit  รวมทั้งเกณฑ์การส่งรายงาน  ให้ใช้เกณฑ์ตามที่ก าหนดในประกาศทุนฯ ปีนัน้ ๆ


