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หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัย) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างงานวิจัย
ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นพื้นที่ส่วนกลางทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็น
ศูนย์กลางที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับทรัพยากรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยสถาบันวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์ จึงจัดตั้ง “ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์”
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่ มุ่ งผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกั บพันธกิ จของสถาบั นวิจัย รวมทั้ ง เสริม สร้าง
เครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยและวงการวิชาการของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ง เสริม ให้นัก วิจัยที่มี ความรู้ความสามารถได้มี โ อกาสผลิตผลงานวิจัย ที่ มีคุณภาพ
มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและนัยเชิงนโยบาย
2. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยกับวงการวิชาการของประเทศ
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย
1. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
1.1 เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิจัย ผู้วิจัยสามารถเสนอ
หัวข้อวิจัยได้เอง โดยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
โครงการวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจไทยและ/หรือทีม่ ุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจัย
ข้ อมู ล เชิ งลึก หรือเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของข้อมูลในการรังสรรค์ความรู้เชิงลึกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2 เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการส ารวจสถานภาพองค์ความรู้ที่เกี่ ยวข้อง
อย่างครอบคลุม มีการนิยามปัญหาและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าโครงการที่
เสนอจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และมีนัยเชิงนโยบาย
1.3 หากโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนได้รับทุนส่งเสริมจากสถาบันอื่นอยู่แล้ว ให้ระบุแหล่งทุน
และจานวนเงินที่สนับสนุนด้วย

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
เป็นผู้ที่มีประวัติการทางานที่แสดงให้เห็นถึงภูมิ ความรู้ ความสามารถและเกียรติคุณในทาง
วิชาการ รวมทั้งมีผลงานด้านวิจัยที่มีคุณภาพ
3. การประเมินข้อเสนอโครงการ
ในการดาเนินงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับทุน ให้มี “คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน สนับสนุน
โครงการวิจัยรายย่อย (คณะกรรมการพิจารณาทุน)” ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันวิจัย 1 คน
ร่วมกั บ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันวิจัย 2 คน ประเมิ นความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการ
4. วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดาเนินการ
ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท โดยมีกาหนดระยะเวลาในการทาวิจัยไม่เกิน 1 ปี
5. เงื่อนไขและการประเมินผลโครงการ
5.1 สถาบันวิจัย แจ้งผลการรับทุนให้แก่ผู้รับทุนทราบ และดาเนินการให้ผู้รับทุนลงนามใน
หนังสือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนกับสถาบันวิจัย
5.2 ผู้ รับ ทุน ต้องนาส่งผลงานดังต่อไปนี้ภายในกาหนดระยะเวลาของโครงการวิจัย เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาทุน ประเมินโครงการ
(1) บทความที่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องนาส่งเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิชาการฉบับเต็ม
(PIER Discussion Paper)
(2) บทความเชิงสังเคราะห์ของบทความที่สมบูรณ์ข้างต้น ซึ่งจะต้องนาส่งเพื่อเผยแพร่ใน
รูปแบบบทความวิชาการฉบับย่อ (aBRIDGEd)
(3) รายงานความสาเร็จของงานวิจัย ภายหลังสิ้นสุดการรับทุน โดยรายงานความสาเร็จ
และผลกระทบของงานวิจัย ทั้ง ทางด้านวิชาการและด้านนโยบาย รวมถึงการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผ่านสื่อ
5.3 หากผู้รับทุนไม่สามารถทาวิจัยได้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับทุนจะต้องมีหนังสือถึง
คณะกรรมการพิจารณาทุนก่อ นระยะเวลาที่ก าหนดจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาในการทาวิจัยออกไป
6. การจ่ายเงินให้ผู้รับทุน
สถาบันวิจัยฯ จะแบ่งจ่ายเงินให้ผรู้ ับทุนเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 40 ของทุนเมื่อผู้รบั ทุนได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงในการรับทุนฯ
งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 30 ของทุนเมื่อผู้รบั ทุนส่งรายงานความคืบหน้าการทาวิจัยให้
สถาบันวิจัยป๋วย ฯ และคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ พิจารณา
งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 30 ของทุนเมื่อผู้รบั ทุนส่งมอบผลงานฉบับสมบูรณ์และได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
7. การทาสัญญารับทุน
สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สถาบันวิจัย) และผู้รับทุน

8. การสมัครและกาหนดเวลาเสนอโครงการ
ผู้เสนอขอรับทุนต้องนาส่งแบบเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วย
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร และข้อเสนอโครงการวิจยั ฉบับเต็ม ทีไ่ ด้รับการลงนามโดยผู้เสนอขอรับทุน (PDF)
โดยส่งมาที่ Email : pier@bot.or.th ภายใต้ชื่อเรื่อง “ทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์”
เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 30 เมษายน
2564 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 เดือนหลังวันปิดรับสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 2356 7205
Email : pier@bot.or.th

ข้อเสนอโครงการวิจัย
ทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4)
ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย และสังกัด
บทคัดย่อทีบ่ ่งถึงความสาคัญของเรื่องที่วิจัยและประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
คาหลักของโครงการวิจัย (keywords) 3-5 คา เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้)
ชื่อโครงการ
ความสาคัญและที่มาของหัวข้อวิจัย
การสารวจผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องและอ้างอิง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
แผนการดาเนินงานตลอดโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประวัตขิ องผู้วิจัยซึง่ ประกอบไปด้วย
(1) ชื่อ นามสกุล / อายุ
(2) ตาแหน่งและสังกัด
(3) ประวัติการศึกษา
(4) ผลงานวิจัย
(5) รางวัลและทุนวิจัยที่เคยได้รบั

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและยอมรับว่าการตัดสินผลของ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ถือเป็นข้อยุติ
ลงชื่อ ________________________________
(
วันที่ ________________________________

)

