
การสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวทิยาลัย
ปงบประมาณ 2565
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3ทุนวิจัยสถาบัน

2ทุนองคความรู

1ทุนพัฒนานักวิจัยใหม

2

ทุนปราชญาจารย

1

ทุนเมธาจารย

ประเภทสนับสนุนโครงการวิจัย

ประเภทสนับสนุนนักวิจัย



1. ทุนพัฒนานักวิจัยใหม

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)
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2. ทุนองคความรู

มูลคาทุน ผลผลิตจากงานวิจัย

โครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร โครงการวิจัยสายมนุษยศาสตรฯ

ประเภทท่ี 1 

โครงการละไมเกิน 200,000 บาท

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในฐาน

Scopus

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

ท่ีอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1

ประเภทท่ี 2 

โครงการละไมเกิน 400,000 บาท

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในฐาน ISI ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในฐาน

Scopus

• สนับสนุนโครงการวิจัยพื้นฐานในสาขาวิชาดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรดานการวิจัย

ระดับประเทศและของมหาวิทยาลัย

• ไมอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ. เกิน 5 ป และ ศ. เสนอขอทุนประเภทน้ี

• ไมสนับสนุนในลักษณะ “ชุดโครงการวิจัย”
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3. ทุนเมธาจารย

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

(ในฐานะ Corresponding Author หรือ First Author)

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
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4. ทุนปราชญาจารย

สนับสนุนนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI จํานวนไมนอยกวา 10  บทความ/ป ในระยะเวลา 3 ป 

(ในฐานะ Corresponding Author หรือ First Author)

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
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5. ทุนวิจัยสถาบัน

สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกร เนนโจทยวิจัยที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในภาพรวม

มูลคาทุน โครงการละ 50,000 – 100,000 บาท

ผลผลิตจากงานวิจัย : ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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• ทุนพัฒนานักวิจัยใหม
• ทุนองคความรู

เปดรับ 1 – 29 ต.ค.2564

• สํานักวิจัยฯ และ/หรือ คณะ/หนวยงาน สรรหา/เสนอชื่อ

ทุนเมธาจารย , ทุนปราชญาจารย

• กรณีไดรับขอเสนอโครงการวิจัยหลังวันที ่31 ก.ค. 2565 อาจจัดสรรทุน
ไมทันในปงบประมาณจะจัดสรรในปตอไป 

ทุนอ่ืน ๆ  -- เปดรับตลอดป --
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1 – 29 ต.ค. 64

รับขอเสนอ

โครงการวิจัย

22–26 พ.ย. 64

ประชุม คทง.

คร้ังที่ 1

สงผูทรงคุณวุฒิ 
(ขอผล 30 ธ.ค.64)

ไมสนับสนุน

YES

NO

17 พ.ย.64

ประชุมคณะทํางานชุดใหญ

17-21 ก.พ.65

ประชุม คทง.

ครั้งท่ี 2 YES

NO

ไม่สนับสนุน

นักวิจัยปรับปรุง

ขอเสนอโครงการวิจัย

(ขอ 25 ก.พ.65)

7-11 มี.ค. 65

ประชุม คทง.

ครั้งท่ี 3

NO

ไม่สนับสนุน

YES

อนุมัติ

คร้ังที่ 1: พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และ 

เสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิ

คร้ังที่ 2: พิจารณา comment ของผูทรงคุณวุฒิ

คร้ังที่ 3: พิจารณาขอเสนอโครงการฉบับปรับปรุง 

และ อนุมัติทุน

31 มี.ค.65

ปฏิทินการพิจารณาจัดสรรทุน
(ทุนพัฒนานักวิจัยใหม ทุนองคความรู)

หมายเหต:ุ กําหนดการพิจารณาจัดสรรทุน อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม



ประเด็นการพิจารณาจัดสรรทุน

ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เกณฑการพิจารณาโครงการ 
(คุณภาพโครงการ / คุณสมบัติผูขอทุน / คะแนนการประเมิน / การตรวจความซํ้าซอน
โครงการดวยโปรแกรม turnitin)

Output / Outcome

1

3

2
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1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาตใินการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศดวยโมเดล      
เศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร / การแพทยและสุขภาพ / พลังงาน / การทองเที่ยว)
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2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของกระทรวง อว.

3. ความสอดคลองกับนโยบายและยทุธศาสตรดานการวิจยัของมหาวิทยาลัย 

ทิศทางงานวจิัยของมหาวทิยาลัย1

ยุทธศาสตร (แผนงาน) หลัก

- ดานเกษตรและอาหาร

- ดานสุขภาพการแพทย

- ดานการทองเที่ยวและ

เศรษฐกิจสรางสรรค

ยุทธศาสตร (แผนงาน) รอง

- SEA, Food

- Tourism Attraction

- Rubber

- Halal

- Future Earth



ยุทธศาสตร (แผนงาน) รอง

มุงเนนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพบรรยากาศ
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SEA
01

Tourism 

Attraction
02 ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางครบวงจร

03
Rubber ที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร และอุตสาหกรรม

04

05

Halal

Future

Earth

เศรษฐกิจฮาลาลครบวงจร ทั้งดานอาหาร ทองเที่ยว 

การแพทยและสขุภาพ

เปนการวิจัยชั้นแนวหนาเพ่ือสรางองคความรูในการคาดการณ

การเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งมีชีวิต 

มนุษย รวมถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในอนาคต

คําอธิบาย



คุณสมบัติ       
ผูเสนอขอทุน

• เปนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• ไมคางผลงานวิจัยสําหรับโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนแลว
• เสนอขอรับทุนไดปละ 1 โครงการ และถือครองไดไมเกิน 2 โครงการ
• ไมอยูในระหวางลา ที่มีระยะเวลา 6 เดือนข้ึนไป
• มีความเช่ียวชาญในงานที่เสนอขอทุน / สอดคลองกับศักยภาพของผูวิจัย
• ไมไดดํารงตําแหนง ศ. (เฉพาะทุนองคความรู)
• ดํารงตําแหนง รศ. มาแลวไมเกิน 5 ป (เฉพาะทุนองคความรู)

คุณภาพขอเสนอ
โครงการวิจัย

• ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย – วัตถุประสงค – ระเบียบวิธีวิจัย - output/outcome
มีรายละเอียดชัดเจน

• ไมสนับสนุน “ชุดโครงการวิจัย”
• ไมซ้ําซอนกับงานที่มีการทํามากอนหนา (กรณีมีประเด็นที่คลาย/ใกลเคียง ขอใหช้ีแจง +

แนบเอกสารประกอบ)
• สามารถตอยอดไปสูประเด็นการวิจัยตามนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยและ

ระดับประเทศเพ่ือสรางองคความรูใหมและมี impact ชัดเจน 

คะแนนประเมินเฉลี่ย
จากผูทรงคุณวุฒิ 

• กรณีสนับสนุน
• 1.1 ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน หรือ 2 ใน 3 เห็นชอบ และ มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 80% ข้ึนไป 
• 1.2 ผูทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 เห็นชอบ แตคะแนนต่ํากวา 80% (พิจารณาอีกคร้ังโดยคณะทํางานฯ 

หรือ สงผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม)
• กรณีไมสนับสนุน: ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน หรือ 2 ใน 3 ไมเห็นชอบ
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เกณฑการพิจารณาโครงการวิจัย2



ประเภททุน สายวิทย&เทคโนโลยี สายสังคม

 พัฒนานักวิจัยใหม SCOPUS TCI กลุม 1 กลุม 2

 องคความรู
งบไมเกิน 200,000 บาท SCOPUS TCI กลุม 1

งบไมเกิน 400,000 บาท ISI SCOPUS

3 Output / Outcome
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ประเด็นการปรับประกาศทุนเงินรายได ปงบประมาณ 2565

15

รายการ ประเด็นท่ีปรับ

1 ทุนท่ีสนับสนุนในปงบประมาณ 2564

(7 ทุน)

-ประเภททุนวิจัย

1. พัฒนานักวิจัยใหม

2. องคความรู

3. ความรวมมือกับตางประเทศ

4. วิจัยสถาบัน

-ประเภทสนับสนุนนักวิจัย

1. สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ตางประเทศ

2. เมธาจารย

3. ปราชญาจารย

ทุนท่ีสนับสนุนในปงบประมาณ 2565 (5 ทุน)

-ประเภททุนวิจัย

1. พัฒนานักวิจัยใหม

2. องคความรู

3. วิจัยสถาบัน

-ประเภทสนับสนุนนักวิจัย

1. เมธาจารย

3. ปราชญาจารย

หมายเหตุ: ทุนท่ียกเลิกในปงบประมาณ 2565 คือ ทุนความรวมมือกับ

ตางประเทศ และ ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ตางประเทศ เนื่องจาก

สถานการณการระบาดของเช้ือ COVID-19 

2 ทุนพัฒนานักวิจัยใหม และ ทุนองคความรู กําหนดผลผลิตจากงานวิจัย (KPIs) เฉพาะ ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ

ในฐาน SCOPUS / ISI / TCI กลุม 1 กลุม 2 เทานั้น

3 ทุนพัฒนานักวิจัยใหม ทุนองคความรู และ ทุนวิจัย

สถาบัน

ไมตองสงเอกสาร (กระดาษ) เพ่ือย่ืนขอทุน ใหสงบันทึกขอความจากคณะ/

หนวยงานเพ่ือแจงการเสนอโครงการวิจัยขอทุนไปยังมหาวิทยาลัย

4 ทุนปราชญาจารย กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนเพ่ิมเติม ในขอ 1 คือ 

เปนนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในฐาน ขอมูล ISI ในฐานะเจาของบทความช่ือ

แรก (first author) หรือ corresponding author อยางตอเนื่องจํานวน

เฉล่ียไมนอยกวา 10 บทความตอป ในระยะเวลา 3 ป 
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“เปนองคกรบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ”
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Research and Development Office
โทร. 0-7428-6940  http://rdo.psu.ac.th

http://rdo.psu.ac.th/
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