
ข้อก ำหนด ทุนนักวิจัยใหม่ วท. 

ข้อก ำหนด ทุนนักวิจัยใหม่ วท. 

ด ำเนินกำรโดย  
ฝ่ำยนักเรียนทุนรัฐบำลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

 

      แบบท่ี 1 ทุนวิจัยประเภทงบประมำณโครงกำรละ  250,000 บำท ขอได้ครั้งเดียว 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ทีส่ าเร็จการศึกษา  
มาไม่เกิน 5 ปี  (ทุนต่างประเทศ และ ทุนในประเทศ) ขอได้ 1 โครงการ 

2. นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับทุนวิจัยไปแล้ว สามารถท างานเป็นผู้ร่วมวิจัยได ้ 

3. หัวหน้าโครงการ  ต้องท าวิจัย มากกว่า หรือเท่ากับ 50 % 

4. หัวหน้าโครงการ  มีผู้ร่วมวิจัยไดไ้ม่เกิน 2 คน  และจ้างผู้ช่วยวิจัยได้อีก 1 คน 

5. ระยะเวลาการท าวิจัย 1 ปี  (สามารถขอขยายเวลาได้)  

6. นักเรียนทุนสังกัด สวทช. ไม่สามารถขอทุนนี้ แต่สามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได ้                      
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

7. งบประมาณโครงการ 250,000 บาท (งบวิจัย + ค่าบริหารโครงการ) 

 
    แบบท่ี 2     

2.1 ทุนวิจัยร่วมกัน 2 คน งบประมำณโครงกำรละ 550,000 บำท ขอได้ครั้งเดียว  

8. โครงการวิจัยแบบที่ 2 ทุนวิจัยร่วมกัน 2 คน ประกอบด้วยนักวิจัยคนที่ 1 และ นักวิจัยคนที่ 2  
เป็นหัวหน้าโครงการร่วมกัน ทั้ง 2 คน ต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ         
ที่ส าเร็จการศึกษา มาไม่เกิน 5 ปี  (ทุนต่างประเทศ และ ทุนในประเทศ) และไม่เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ วท. แบบที่ 1 มาก่อน 

9. นักวิจัยทั้ง 2 คน ไม่มีสิทธิขอรับทุนนักวิจัยใหม่ วท. (หัวหน้าโครงการ) ในปีต่อๆไป 

10. สามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยได้อีก 1 คน 
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  2.2 ทุนวิจัยร่วมกัน 3 คน งบประมาณโครงการละ  800,000 บาท ขอได้ครั้งเดียว 

11. ทุนวิจัยร่วมกัน 3 คน ประกอบด้วยนักวิจัยคนที่ 1  นักวิจัยคนที่ 2 และนักวิจัยคนที่ 3  เป็น
หัวหน้าโครงการร่วมกัน ทั้ง 3 คน ต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่ส าเร็จ
การศึกษา มาไม่เกิน 5 ปี  (ทุนต่างประเทศ และ ทุนในประเทศ) และไม่เคยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ วท.  มาก่อน 

12. นักวิจัยทั้ง 3 คน ไม่มีสิทธิขอรับทุนนักวิจัยใหม่ วท. (หัวหน้าโครงการ) ในปีต่อๆ ไป 

13. สามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยได้อีก 1 คน 

14. ระยะเวลาการท าวิจัย 1 ปี  (สามารถขอขยายเวลาได้)  

15. งบประมาณโครงการ   800,000 บาท (งบวิจัย + ค่าบริหารโครงการ) 

 

ข้อก าหนดของการเขียนข้อเสนอโครงการ 

16. งานวิจัยต้องด าเนินการในประเทศไทย ข้อเสนอโครงการและรายงานวิจัยต้องเขียนเป็นภาษาไทย 

17. ค่าบริหารโครงการ 12 % ของงบประมาณโครงการ  มอบให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็น            
ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหารจัดการโครงการวิจัย  

18. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย  สามารถขอตั้งได้ไม่เกินจ ำนวน 36,000 บาท  

19. นักวิจัยขอตั้งงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ ในหมวดครุภัณฑ์ โดยต้องระบุเหตุผล
ความจ าเป็น และ Specification ของครุภัณฑ์ 

20. การเขียนงบประมาณ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ให้เกลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างหมวดได้) 
ก. หมวดค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 
ข. หมวดค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (ถ้ามี) 
ค. หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ 
ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จ. หมวดค่าบริหารโครงการ 

          ห้าม ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้ 
- ค่าเดินทางไปท าวิจัยต่างประเทศ ค่าเดินทางไปน าเสนอผลงาน ค่าเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา ต่างประเทศและในประเทศ  ยกเว้น ค่าส่งผลงานไปตีพิมพ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของคณะผู้วิจัย เนื่องจากต้ังค่าตอบแทนไว้แล้ว  
- ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เนื่องจากจัดเป็นค่าสาธารณูปโภคซึ่งรวมอยู่ใน        

ค่ำบริหำรโครงกำร 12% แล้ว 
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21. โครงการที่ได้รับทุนจะต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง และจัดส่งรายงานความก้าวหน้า  
(6 เดือน) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ และ รายงานฉบับสมบูรณ)์ 
ตามแนวทางการจัดท าโดยต้องผ่านการประเมินจาก สวทช. หากไม่ส่งรายงานจะไม่ได้    
รับเงินทุนในงวดนั้นๆ 

22. กรณีใช้เงินทุนในโครงการไม่หมด มีเงินคงเหลือ จะต้องส่งคืนให้กับ สวทช. ยกเว้นประสงค์ 
จะขอใช้เงินคงเหลือเพ่ือประโยชน์ในงานวิจัยนั้นๆ จะต้องท าเรื่องขออนุมัติต่อ สวทช.ก่อน
ปิดโครงการวิจัย 

23. หากประสงค์จะขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือมีผลประโยชน์อันเกิดจาก
โครงการวิจัย ขอให้แจ้ง สวทช. ทราบ  โดยด าเนินการตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง 

24. หน่วยงานต้นสังกัด ต้องลงนามบันทึกข้อตกลงในฐานะผู้ร่วมโครงการ และติดตามดูแลให้
ผู้วิจัยในฐานะผู้ร่วมด าเนินงานของผู้ร่วมโครงการ ด าเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์  

 

                     -------------------------------------------------------------------- 


