
การสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวทิยาลัย
ปงบประมาณ 2562



ประเภททุนวิจัย
1. ทุนพัฒนานักวิจัย 

2. ทุนทั่วไป

3. ทุนความรวมมือกับตางประเทศ

4. ทุนวิจัยสถาบัน

ประเภทสนับสนุนนักวิจัย
1. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของ    

อาจารยใหม 

2. เงินทุนสงเสริมศักยภาพการทําวิจัยของ   

นักวิจัยรุนกลาง

3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ 

ตางประเทศ

4. ทุนเมธาจารย

5. ทุนปราชญาจารย

จํานวน 9 ประเภททุน แบงเปน



1. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม

สนับสนุนอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือ เทียบเทา มาแลวไมเกิน 5 ป 

เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยขอรับทุนจากแหลงทุนภายนอก  

มูลคาทุน ไมเกิน 50,000 บาท (สนับสนุนหมวดคาใชสอย และ หมวดวัสดุ)

มีท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือชวยพัฒนาขอเสนอโครงการใหมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยจะประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัยกอนยื่นขอทุนจากแหลงทุนภายนอก

(ใหสงขอเสนอโครงการวิจัยที่จะย่ืนเสนอขอทุนจากแหลงทุนภายนอก (ที่ปรึกษาโครงการรับรอง

วาไดตรวจสอบและพรอมจะสงเสนอขอทุน) ไปยังมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 3 เดือน กอนกําหนด

เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก)

เอกสารปดเงินทุน: ผลการพิจารณาโครงการจากแหลงทุนภายนอก + สรุปคาใชจายเงินทุนฯ

6.2.1 กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทามาแลวไมเกิน 5 ปยอนหลัง นับจากวันประกาศทุนฯ หากมีคุณสมบัติในการขอรับทุน  



2. ทุนพัฒนานักวิจัย

สนับสนุนนักวิจัยใหม ที่สําเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือ เทียบเทา มาแลวไมเกิน 5 ป 

ที่ยังไมเคยไดรับทุนวิจัยจากแหลงใดมากอนในขณะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(ในฐานะหัวหนาโครงการ)

มูลคาทุน ไมเกิน 200,000 บาท (รวมงบประมาณสําหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัยไมเกิน 

10,000 บาท)

ผลผลิตจากงานวิจัย: ผลงานตีพิมพในวารสารวชิาการในฐาน SCOPUS (สายวิทย&เทคโนฯ) 

/ ฐาน TCI กลุม 1 กลุม 2 (สายมนุษย&สังคมฯ) หรือ ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร



3. ทุนทั่วไป • สนับสนุนโครงการวิจัยพื้นฐานในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับแผนงานบูรณาณ เปา 3 

(ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของ วช) และ นโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

• ไมอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย เสนอขอทุนประเภทน้ี

มูลคาทุน ผลผลิตจากงานวิจัย

โครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร โครงการวิจัยสายมนุษยศาสตรฯ

ประเภทท่ี 1 โครงการละไมเกิน 200,000 บาท ผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการในฐาน

Scopus หรือ จดอนุสิทธิบัตร

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

ท่ีอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 

กลุม 2 หรือ จดอนุสิทธิบัตร

ประเภทท่ี 2 โครงการละไมเกิน 400,000 บาท ผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการในฐาน ISI หรือ

จดสิทธิบัตร

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

ในฐาน Scopus หรือ

จดสิทธิบัตร



4. ทุนความรวมมือกับตางประเทศ

สนับสนุนการทําวิจัยรวมกับนักวิจัยตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ

สรางเครือขาย

มูลคาทุน โครงการละ 400,000 บาท

แสดงเหตุผลการเลือกสถาบัน  เพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุน

ผลผลิตจากงานวิจัย : ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติฐาน ISI (สายวิทย&เทคโนฯ) /

ฐาน Scopus (สายมนุษย&สังคมฯ) หรือ ย่ืนจดสิทธิบัตร 

Matching fund



5. เงินทุนสงเสริมศักยภาพการทําวิจัยของนักวิจัยรุนกลาง

สนับสนุนนักวิจัยรุนกลางใหทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง เพ่ือขอรับทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง สกว. 

โครงการที่เสนอขอเงินทุนฯ จะตองเปนโครงการที่ย่ืนขอทุนจาก สกว. ในปงบเดียวกัน

มูลคาทุน 10,000 บาท เปนคาใชจายในการเดินทางเพ่ือนําเสนอโครงการแบบบรรยายตอ สกว.

ผลผลิตจากเงินทุน : ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนนุการวิจัยจาก สกว.



6. ทุนเมธาจารย

สนับสนุนนักวิจัยมีผลงานวิจัยตีพิมพในฐาน ISI หรือ SCOPUS ไมนอยกวา 2 เร่ือง/ป ในระยะเวลา 3 ป

มูลคาทุน ไมเกิน 200,000 บาท/ป ระยะเวลา 2 ป 

ผลงานท่ีเกิดขึ้นหลังจากไดรับการสนับสนุน จะตกลงเปนรายกรณี เชน

1. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus (ผลงานมีแนวโนมสูงขึ้น)

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น

3. การเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง (mentor) สําหรับทุนพัฒนานักวิจัย

4. โครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุน และเงินทุนวิจัยท่ีไดรับ

5. อ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงเปนกรณีเฉพาะราย

Matching fund



7. ทุนปราชญาจารย

สนับสนุนนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI จํานวนไมนอยกวา 10 บทความ/ป ในระยะเวลา 3 ป  

มูลคาทุน ไมเกิน 1 ลานบาท/ป ระยะเวลา 3 ป 

ผลผลิตจากงานวิจัย : 

1. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในฐานขอมูล  ISI หรือ สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (ตามท่ี commit)

2. การพัฒนานักวิจัยใหม เชน การเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง (mentor) สําหรับทุนพัฒนานักวิจัย

3. ตําราจากงานวิจัย  หรือ ตําราท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น หรือ 

เพ่ือการเผยแพร/จําหนาย (จัดสงเม่ือสิ้นสุดโครงการปท่ี 3)

4. ผลงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดตกลงกับมหาวิทยาลัย



8. ทุนวิจัยสถาบัน

สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกร 

มูลคาทุน โครงการละ 50,000 – 100,000 บาท

ผลผลิตจากงานวิจัย : ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



9. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ตางประเทศ

สนับสนุนเพ่ือไปฝกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในตางประเทศ  ระยะเวลา ไมเกิน 4 เดือน  

มูลคาทุน ไมเกิน 200,000 บาท

แสดงเหตุผลการเลือกสถาบัน เพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุนทุน 

ผลผลิตจากทุนวิจัย:  สงภายใน 1 ป หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย                        

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ ในฐาน ISI สายวิทย&เทคโนฯ) หรือ ฐาน Scopus (สายมนุษย&สังคมฯ) 

และมีชื่อนักวิจัยจากสถาบันตางประเทศเปนผูเขียนรวม 

Matching fund



ระยะเวลาเสนอขอรับทุน

+ ทุนพัฒนานักวิจัย

+ ทุนทั่วไป

+ ทุนความรวมมือกับตางประเทศ

เปดรับโครงการรอบเดียว 

เปดรับ 1 ต.ค.- 31 พ.ย.2561

ประกาศผล 9 มี.ค.2562

ทุนเมธาจารย, ทุนปราชญาจารย

สํานักวิจัยฯ และ/หรือ คณะ/

หนวยงาน สรรหา/เสนอชื่อ

ทุนอื่น ๆ  เปดรับตลอดป

กรณีไดรับขอเสนอโครงการวิจัยหลังวันที่ 31 ก.ค. 2562

อาจจัดสรรทุนไมทันในปงบประมาณ จะจัดสรรในปตอไป 





-งปม.แผนดิน

-ทุนภายนอก 

-ทุนรายได ม.

-ทุนเมธาจารย

-เครือขายวิจัย  

-Excellence Lab.  

-ทุนภายนอก

-ทุนปราชญาจารย

-ทุนภายนอก

(มีคุณสมบัติ)

ทุนสงเสริมนักวิจัย

รุนใหม (สกว./วท.)

ทุนพัฒนา

นักวิจัย

ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม



-งปม.แผนดิน

-ทุนภายนอก 

-ทุนรายได ม.

-ทุนเมธาจารย

-เครือขายวิจัย  

-Excellence Lab.  

-ทุนภายนอก

-ทุนปราชญาจารย

-ทุนภายนอก

ทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก
ทุนพัฒนานักวิจัยไมสนับสนุน

ทุนพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารยใหม



รายละเอียดเพิ่มเตมิ

6952, 6958
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