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 โครงการทุน NSTDA Chair Professor ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่นำาการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินกิจการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาค
การผลิตและบริการ ในการเสริมสร้างความเข็มแข้งให้แก่ภาคการศึกษาในด้านการวิจัยและ
พัฒนา โครงการดังกล่าวสามารถผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  
และจากความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่า การจัดให้มีการสนับสนุนการวิจัย
แบบกลุ่มท่ีมีแกนนำาเป็นนักวิจัยท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ เป็นแนวทางท่ีถูกต้องและได้ผลดี จาก 
นักวิจัยแกนนำาที่ สวทช. ให้การสนับสนุน และศาสตราจารย์แกนนำา หรือ NSTDA Chair  
Professors ที่มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมสำาคัญ 
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวทางเช่นนี้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลดีมากขึ้น และมหาวิทยาลัยบางแห่ง
ก็ได้มีกองทุนศาสตราจารย์แกนนำาของตนเองแล้ว คาดว่าทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา
ของไทยจะมีการจัดตั้งระบบสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีแกนนำาเช่นนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

 การวิจัย คือ การสร้างทรัพย์สมบัติใหม่ๆ ที่เป็นทั้งความรู้และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ 
ที่ควรตระหนักและน่าดีใจ คือ ไม่ใช่การสร้างทรัพย์สินส่วนตัว หรือส่วนบริษัท ส่วนองค์กร
เป็นหลัก แต่เป็นการสร้างทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ และได้ใช้ร่วมกัน 
โดยกลุ่มนักวิจัยเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมด้วย เป็นการสร้าง
ชัยชนะร่วมกันทุกฝ่าย จึงขอให้กำาลังใจกลุ่มนักวิจัยทั้งหลายให้ทำางานร่วมกันต่อไปเพื่อสังคม
ที่ดียิ่งขึ้นของเรา

 

 

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

      ประธานกรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor

 

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   ประธานกรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
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 ในปัจจุบัน ความต้องการด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ในประเทศไทยได้
เพิ่มสูงขึ้นมาก อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำาคัญกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
มากขึ้น โดยรัฐบาลได้เพิ่มกลไกสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น

  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจในการสร้างเสริม 
การวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อม 
ส่งเสริมด้านการพัฒนากำาลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจำาเป็น  
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สวทช. ได้ริเริ่มให้มี
ทุนวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยชั้นนำาของประเทศที่มีศักยภาพสูงพร้อมกับทีมงานที่ 
พร้อมจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ให้ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติ 
อย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

  ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานของโครงการทุนนักวิจัยแกนนำาที่ผ่านมา มุ่งหวังเป็น 
อย่างยิ่งว่ากลไกการสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยทุนวิจัยขนาดใหญ่น้ีจะมีส่วนช่วย
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง  
พัฒนาบุคลากรวิจัยของประเทศ ด้วยแกนนำาของนักวิจัยไทยท่ีมีความเป็นผู้นำาเท่ากับนานาชาติ  
และการทำางานโดยมีทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนอยู่ด้วย จะเป็นการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง 
ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจมากข้ึน นำาไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและย่ังยืนต่อไป

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำา

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำา
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 โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา และ NSTDA Chair Professor จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นฟันเฟืองในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง 
ของประเทศ และมีความเป็นผู้นำากลุ่ม ให้ได้มีโอกาสดำาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการวิจัยครอบคลุม 4 เทคโนโลยีหลัก และสอดคล้องกับ
คลัสเตอร์ และโปรแกรมของ สวทช. การดำาเนินการโครงการมุ่งหวังจะนำาไปสู่การสร้าง และ
พัฒนาผลงานวิจัยในหลากหลายมิติที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ได้แก่ 
องค์ความรู้ใหม่ ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้ง  
จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรวิจัยชั้นเยี่ยมสู่วงวิชาการ

 ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานของโครงการท่ีผ่านมา นักวิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพจำานวนมาก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ เข้ากับภาคสังคม  
ภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยจนมีศักยภาพเพียง
พอที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ นับเป็นการผลิตผลงาน
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต

 

  

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
  ผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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 โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา และโครงการทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงการที่
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน โดยที่กำาเนิดจากโครงการทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ 
ยุทธวงศ์ เป็นผู้อำานวยการ โครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีการสนับสนุน
ครอบคลุมหลากหลายสาขา โครงการได้รับความสนใจจากนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ
มาตลอด มีผู้สมัครเป็นจำานวนมาก ผู้ที่ได้รับทุนได้ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นหลายขั้น
ตอนจากผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการมา
เป็นเวลานาน ผู้ได้รับทุนจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง และทุ่มเทให้กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
จึงเป็นเหตุให้โครงการนักวิจัยแกนนำา และโครงการทุน NSTDA Chair Professor ประสบความ
สำาเร็จตามเป้าหมายตลอดมา

 โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นกลไกหนึ่ง ที่ สวทช. 
เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยการสนับสนุนให้มีการผลิต 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานที่เป็นประโยชน์ ให้กับประเทศใน 
หลากหลายมิติ นำาไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
การยื่นจดสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมท้ัง การนำาผลงานวิจัย 
ไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย และการนำาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน และเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

     ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการรองผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต (สวทช.) 
และเลขานุการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำา / NSTDA Chair Professor

 

 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการรองผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และเลขานุการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำา / NSTDA Chair Professor
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โครงการ Chair Professor Grants

สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ได้จัดตั้งโครงการ “Chair Professor Grants” ขึ้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพื่อสร้างผู้นำาและบุคลากรด้านการวิจัย 
เสริมสร้างความเข็มแข็งด้าน การวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ในด้านต่างๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

“Chair Professor Grants” ประกอบด้วย 
“โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา” ที่สนับสนุนการวิจัย ด้วยงบประมาณ

ของ สวทช. และ “โครงการทุน NSTDA Chair Professor”  
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัย โดยมี สวทช. 

เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ
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หลักการและเหตุผล
 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็น
ถึงความสำาคัญของการเสริมสร้างกำาลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และ
เป็นหน่ึงในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา” ขึ้น  
เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ เป็น 
ประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำาไปสู่การย่ืนจดสิทธิบัตร  
ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบ  
ผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคสังคม นอกจากนี้ สวทช. จะจัดหากลไก
การเชื่อมโยงและสนับสนุนผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ และผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้ง ผลักดันให้เกิด 
การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่า 
โครงการทุนวิจัยแกนนำาอาจเป็นกลไกหนึ่งที่จะเช่ือมโยงภาคการผลิตและ
บริการให้เข้ามามีส่วนร่วมสำาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้าน 
การวิจัยและพัฒนาของประเทศ

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำา
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ปี พ.ศ. ขอบเขตการสนับสนุน

2552 - 2557 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรม
ของ สวทช.

2558 - 2559  ทุนที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อเพิ่มคุณค่าและผลผลิต

 ทุนที่ 2 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
และสอดคล้องกับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรม
ของ สวทช.

ปัจจุบัน  ทุนที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับอุตสาหกรรมของประเทศที่มีอยู่แล้ว และ/หรือ 
อุตสาหกรรมอนาคต

 ทุนที่ 2 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสอดคล้อง 5 คลัสเตอร์ หรือโปรแกรม
ของ สวทช.

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีการทำางานเป็นทีม มีโครงสร้างใน 

การพัฒนานักวิจัยอย่าง ต่อเน่ืองและมีความเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับนักศึกษา 
จนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส

 เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจ
หรือสังคม

 สร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ และภาค
การผลิตและบริการ หรือภาคสังคม

ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน
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รายละเอียดคลัสเตอร์/โปรแกรมของ สวทช. :
คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร: โปรแกรมมันสำาปะหลัง โปรแกรมเมล็ดพันธ์ุ โปรแกรม 

การปรับตัวภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม: โปรแกรมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน 
โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่

คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์: โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกัน
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำา โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการดูแล
สุขภาพประชาชน โปรแกรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ: โปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โปรแกรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต: โปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โปรแกรม 
อตุสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โปรแกรมมอเตอร์และระบบควบคุม โปรแกรม 
การคมนาคมขนส่งระบบราง โปรแกรมการวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม 
โปรแกรมแม่พิมพ์และเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ

กลุ่มโปรแกรมวิจัย Cross-Cutting Technology: โปรแกรมเซนเซอร์และระบบ
สมองกลอัจฉริยะ โปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ

 นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญต่องานวิจัยที่ผลิตผลงาน อันนำาไปสู่

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในระดับ
นานาชาติ

2. การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม การเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชน 
ชนบทและผู้ด้อยโอกาส

3. การลดปัจจัยที่ทำาให้เกิดสภาวะโลกร้อน หรือการปรับตัวเข้ากับสภาวะ
โลกร้อนและด้านพลังงานทดแทน

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนำาไปสู่การปรับตัว 
เช่น การบริหารจัดการน้ำา ภัยแล้ง และการจัดการภัยพิบัติ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยของประเทศ

 กลุ่มนักวิจัยแกนนำาที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง ในสาขาวิชา 
ตา่งๆ จำานวน 1-2 ทุนต่อปี โดยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
งานวิจัย

 โครงสร้างในการพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยที่ชัดเจน และดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีนักวิจัยระดับอาวุโสเป็นที่ปรึกษา และมีนักวิจัย
รุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
สนับสนุนปีละ 2 ทุน งบประมาณรวมไม่เกิน 
20,000,000 บาทต่อทุน

ระยะเวลารับทุน 5 ปี 
โดยมีการประเมินเพื่อรับทุนต่อเนื่องทุกปี

ความเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา
กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 
สิทธิอ่ืนใดของผลงานท่ีเกิดข้ึน จากการดำาเนินงาน 
โครงการนี้ ให้เป็นของผู้รับทุน และ สวทช.
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 นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
จำานวนมาก

ผลงานที่มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
โครงการ

 ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ การย่ืนจดสิทธิบัตร  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ องค์ความรู้ 
ใหม่ และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
และเชิงสาธารณประโยชน์

 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำานวนหน่ึง ท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ  
เชิงสาธารณประโยชน์ โดยต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานทาง 
อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย

การเผยแพร่ผลงานเพื่อให้ความรู้แก่สังคม เช่น บทความ คู่มือ หรือหนังสือ  
เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้
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โครงการทุน NSTDA Chair Professor

แนวคิดการจัดตั้งโครงการทุน 
NSTDA Chair Professor 
(พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2552)
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นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้จุดประกายความคิดริเริ่ม 
โครงการทุน NSTDA Chair Professor กล่าวว่า “โครงการนี้จะช่วยกระตุ้น 
ให้ภาคเอกชนหันมาสนใจและเล็งเห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รวมท้ัง ต้องการให้ภาคธุรกิจเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยและพัฒนา 
ว่ามีความจำาเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล”

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในขณะนั้น กล่าวว่า “โครงการนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
ถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนอย่างแท้จริง กลยุทธ์สำาคัญของ 
การจัดตั้ง Chair Professor คือ การสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำากลุ่ม  
เพราะความก้าวหน้าในการวิจัย และพัฒนาต้องอาศัยผู้นำาท่ีจะทำาให้เกิดความ 
ก้าวหน้า และสามารถประยุกต์ความก้าวหน้าทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริงได้”



14

แนวคิดการจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor

หลักการและเหตุผล
 ในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยที่มีความสามารถสูงในประเทศไทยจำาเป็นต้อง 
เสนอโครงการวิจัยต่างๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำานวนมากพอที่ 
จะทำางานได้เต็มความสามารถ การจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้ 
เป็นกลไกหน่ึงท่ีทำาให้กลุ่มวิจัยขนาดใหญ่สามารถทำางานต่างๆ สอดคล้องกัน  
และสามารถหวังผลงานวิจัยท่ีมีความหมายสูงทางด้านวิชาการ ได้แก่ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนการ การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ ใน 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีมาตรฐานสูง ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น 
รวมทั้ง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย และภาคการผลิตและบริการ  
นำาไปสู่การปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ  
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต และบริการ ตลอดจน

มูลนิธิ สนง. ทรัพย์สินฯ

สวทช.

คณะกรรมการร่วม

NSTDA Chair Professor
มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัย
ในประเทศ

สถาบันวิจัยใน
ต่างประเทศ

ผู้ประกอบการ



15

ปี พ.ศ. ขอบเขตการสนับสนุน

2552  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 วัสดุศาสตร์ที่เหมาะกับประเทศไทย 

2554  พลังงานทางเลือก และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 วัสดุศาสตร์ที่เหมาะกับประเทศไทย

 สิ่งแวดล้อม 

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2556  สุขภาพและการแพทย์

2558  สุขภาพและการแพทย์

 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร

2560  Translational Research หรือ Applied Research

ขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมโยงการทำางานวิจัย และพัฒนากับผู้ประกอบการ 
เพื่อนำาไปสู่การใช้งานได้จริงในภาคการผลิตและบริการ หรือสังคม ซึ่งจะ 
เป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
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การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน (ปีเว้นปี)

สนับสนุน 1 ทุน งบประมาณรวมไม่เกิน 

20,000,000 บาท โดยมูลนิธิสำานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ สวทช. เป็น 
ผู้บริหารจัดการโครงการ

ระยะเวลา
รับทุน 5 ปี 
โดยมีการประเมิน
เพื่อรับทุนต่อ
เนื่องทุกปี

ความเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา
กรรมสิทธ์ิ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ 
อืน่ใดของผลงานท่ีเกิดข้ึน ให้เป็นของผู้สนับสนุนทุน  
คือ มูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
เป็นหลัก 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 NSTDA Chair Professor และทีมวิจัยที่มีขีดความสามารถสูง สามารถ 

เชื่อมโยงความรู้ทางด้านวิชาการกับภาคการผลิต บริการ ที่สามารถ 
ผลิตผล งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ สาธารณ 
ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กระบวนการต้นแบบ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชชน์

 ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ใน 
วารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ใหม่  
และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ท่ีนำาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
และ/หรือ การนำาไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์

 นักศึกษาระดับ โท เอก และหลังปริญญาเอก จำานวนมาก

 การเชื่อมประสานการวิจัยกับผู้ประกอบการ/ภาคการผลิต เช่น 
การแก้ปัญหา การให้คำาปรึกษา การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของ 
บุคคลากรในภาคเอกชน





ทำาเนียบ
นักวิจัยแกนนำา
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ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์
คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

ศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553

ศ.ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์      
คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การวิจัยและพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยี
ชีวภาพระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค

ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้

การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำาหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ
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ศ.นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2554

ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์  มุทิรางกูร
คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาในผู้ป่วยธาลัสซีเมียและการพัฒนา 
การรักษาแบบใหม่

การศึกษาสภาวะเหนือพันธุกรรมและจีโนมของมะเร็งและเซลล์แก่ เพื่อการ
ค้นพบใหม่ การตรวจกรองมะเร็ง และพัฒนาการรักษาโรคโดยการควบคุม

การแสดงออกของยีน
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2555

ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์  ภวสันต ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาเซลล์ต้นกำาเนิดจากเนื้อเยื่อฟันเพื่องานวิศวกรรมเน้ือเย่ือกระดูก
และเน้ือเย่ือปริทันต์

รศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร 
คณะเกษตร กำาแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



23

2556

ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการรักษา

ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำาหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนในอนาคต
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ศ.(เชี่ยวชาญ) ดร.นพ.นิพนธ์  ฉัตรทิพากร 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ  
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557

การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางการรักษาและตัวชี้วัด
ชนิดใหม่ ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรมและภาวะเหล็กเกิน เพ่ือการป้องกันการ
สูญเสียการทำางานของหัวใจและสมอง

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำา และโรคทางไวรัสที่สำาคัญในประเทศไทย 
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นพ.ปรีดา  มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558

การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ 
ที่นำาไปสู่การประยุกต์ ใช้กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความ

รุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีสำาหรับการพัฒนาตัวตรวจจับ
แสงอินฟราเรด
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2559

ศ.ดร.แชบเบียร์  กีวาลา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง   
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหาร
และพลังงานอย่างยั่งยืน
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ดร.สุมาลี กำาจรวงศ์ไพศาล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 

2560

ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ
สถาบันวิทยสิริเมธี

การค้นหาเป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้านมาลาเรียดื้อยา

 
Hybrid nanomaterial and process design for artificial photosyntheses





ทำาเนียบ
NSTDA Chair 
P r o f e s s o r
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2552

ศ.ดร.จำารัส  ลิ้มตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่ออุตสาหกรรม

ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  
คณะเกษตร กำาแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำาพันธุ์ ใหม่สำาหรับเป็นพลังงาน
และอาหารสัตว์

2556

ศ.ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำาภา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังและโรคภูมิแพ้



31

ศ.ดร.วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558

 
การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทย 

เพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา

2560

ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำารุงรัตน์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสำาหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและ
ต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำาหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือก

บนฐานของไบโอรีไฟเนอรี
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คุณสมบัติผู้สมัครและผู้รับทุน
 เป็นนักวิจัยหรือผู้นำาทางด้านนวัตกรรมที่มีประสบการณ์สูง

ในด้านที่เสนอขอทุน มีศักยภาพเทียบเคียงได้กับนักวิจัยระดับ
ศาสตราจารย์ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ และมีการทำางาน
ร่วมกับนักวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 มีความสามารถในการเป็นผู้นำากลุ่มวิจัย เพื่อให้กลุ่มสามารถ 
ดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 ผู้สมัครสามารถเป็นได้ทั้งนักวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้ง
เป็นคนไทย และคนต่างประเทศ ในกรณีนักวิจัยภาคเอกชน ต้อง
ได้รับการยินยอมจากต้นสังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและ 
นำางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้ และในกรณี 
ชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยท่ีเอ้ือประโยชน์ 
กับประเทศ/สถาบันไทย

 ผู้สมัครและคณะผู้ร่วมวิจัย ต้องมีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือ
ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่าง 
ต่อเนื่องสามารถทำางานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของ
โครงการโดยไม่ดำารงตำาแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป

การขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการทุน 
Chair Professor Grants
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 หากผู้สมัครอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อ่ืนๆ ท่ีมีงบประมาณ 
เกินกว่า 5 ล้านบาท ระยะเวลารับทุนดังกล่าวควรเหลืออยู่ไม่เกิน 
12 เดือน

 กลุ่มวิจัยมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าโครงการ 
(เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วมวิจัย(เทียบเคียงได้กับรอง 
ศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดยกลุ่มวิจัยต้องมีศักยภาพ 
ในการพัฒนาผู้ร่วมทีมท่ีมีประสบการณ์รองลงมาให้สามารถสืบทอด 
งานวิชาการ และพัฒนาให้ทีมมีขีดความสามารสูงข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง
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การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้สมัครจะต้องเสนอ
 รายละเอียดของหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัย

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่จะนำากลุ่มวิจัยไปสู่ความสำาเร็จ

 หลักการและเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยที่มาของปัญหา องค์ความรู้เดิมที่
มีอยู่ ซึ่งมีการทบทวนเอกสารอ้างอิงหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องที่มีความ
ทันสมัยและครอบคลุม มีการแสดงความรู้ ความชำานาญของกลุ่มวิจัย  
ที่นำาไปสู่แนวทางสำาหรับการแก้ปัญหา

 แผนการดำาเนินงานของโครงการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแสดงทิศทาง 
การดำาเนินงานในภาพรวมของโครงการ และการเช่ือมโยงการดำาเนินงาน 
ของโครงการย่อยเข้าด้วยกัน

 รายละเอียดของโครงการย่อย ซ่ึงประกอบด้วยช่ือโครงการ วัตถุประสงค์  
หลักการ และข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เพียงพอต่อการประเมินความเป็น
ไปได้ และความเหมาะสมของโครงการย่อย

 รายละเอียดแผนงบประมาณรายปี และงบประมาณรวมตลอดระยะเวลา 
โครงการ

 ผลงานเด่น และผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เช่น องค์ความรู้  
กระบวนการใหม่ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ สิทธิบัตร ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งการผลิตนักศึกษาในระดับต่างๆ

 รายละเอียดทั้งหมดจะต้องกรอกลงในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ที่ทาง สวทช. กำาหนด และหัวหน้าโครงการเป็นผู้นำาเสนอภาพรวมของ
โครงการในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่มีความยาวไม่เกิน 180 วินาที

 เกณฑ์การประเมินผลสำาเร็จของกลุ่มวิจัยที่แสดงถึงความเป็นเลิศ

 ประวัติเต็มคณะผู้วิจัยทุกท่าน
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เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา
ทุนนักวิจัย

แกนนำา
ทุน NSTDA 

Chair Professor

ตัวบุคคลและประวัติผลงาน (50%)
 ความเป็นผู้นำา (หัวหน้าโครงการ)
 ความสามารถทางด้านวิชาการ
 ผลงานหรือประวั ติการมีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหาภาคการผลิตหรือบริการหรือปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม/ชุมชน

20%
20%
10%

20%
20%
10%

โครงการวิจัย (50%)
 แผนงานและวัตถุประสงค์  
 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ  
 ความสำาคัญของโครงการ และความเชื่อมโยงกับ
ภาคการผลิต/ภาคสังคม  

15%
10%
25%

15%
15%
20%

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาประจำาปี 2560 อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
การสนับสนุนโครงการจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการ จำานวน 3 ชุด

 คณะผู้เชี่ยวชาญ (Reviewers) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการทุนฯ เพื่อประเมินข้อเสนอโครงการ

 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบ และแต่งต้ังจากคณะกรรมการทุนฯ เพ่ือคัดกรองข้อเสนอ 
โครงการในแต่ละสาขาวิชา

 คณะกรรมการทุนฯ เพ่ือพิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  
และผู้เชี่ยวชาญ และพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน

หมายเหตุ : 

 การพิจารณาสนับสนุนผู้รับทุนอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการทุนฯ โดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการทุนฯ ถือเป็นสิ้นสุด
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จัดทำาสัญญา

คณะกรรมการกำาหนดขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์การพิจาณา

เยี่ยมชมโครงการ

รับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

คณะกรรมการกำาหนด
รายชื่ออนุกรรมการกลั่นกรองฯ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ

คณะกรรมการกำาหนด
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผ่าน

ส่งหน่วยงานอื่น

แจ้งปฏิเสธโครงการ

อนุกรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาผลประเมิน

เสนอ (ร่าง) ขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

ส่งผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ส่งผู้เชี่ยวชาญประเมิน

จ่ายเงินงวด

จัดงานแถลงข่าวผู้รับทุนและ
พิธีลงนามในสัญญา

ผ่าน

เริ่มดำาเนินโครงการ

คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติโครงการ

กระบวนการทำางาน

3 เดือน

3-4 เดือน

2-3 เดือน
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 ตัวบุคคลและประวัติผลงาน (50%)

 ความเป็นผู้นำา (หัวหน้าโครงการ) และการทำางานกลุ่ม
 หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงเทียบเคียงได้กับ 

นักวิจัยระดับศาสตราจารย์
 หัวหน้าโครงการมีลักษณะเป็นผู้นำากลุ่ม และมีความสามารถในการนำา 

ทีมไปสู่ความสำาเร็จ
 หัวหน้าโครงการสามารถแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ได้อย่าง 

ชัดเจนและเหมาะสม
 กลุม่วิจัยมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง ประกอบด้วย นักวิจัยรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง  

และรุ่นเล็ก ที่มีผลงานร่วมกันมาก่อน

 ความสามารถทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 หัวหน้าโครงการและกลุ่มวิจัยมีความรู้และความชำานาญเป็นท่ียอมรับ

ในวงวิชาการในด้านท่ีเสนอขอทุน
 หัวหน้าโครงการและกลุ่มวิจัยมีผลงานเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับ 

จากนักวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ
 มีการผลิตผลงานวิจัยทางด้านที่เสนอมาอย่างต่อเนื่อง
 คุณภาพและปริมาณของผลงานในอดีตของผู้นำากลุ่มและกลุ่มวิจัย
 มีความสามารถในการประยุกต์งานวิชาการในการแก้ปัญหา และการใช้ 

ประโยชน์ในด้านต่างๆ

 ผลงานหรือประวัติการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของภาคการผลิต 
หรือบริการ หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือชุมชน

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา
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โครงการวิจัย (50%)

 ความสำาคัญของโครงการและความเชื่อมโยงกับภาคการผลิต/ 
 ภาคสังคม

 ความจำาเป็นและความเร่งด่วนของโครงการวิจัยกับการพัฒนา
ประเทศไทยในปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

 คุณค่าในด้านการพัฒนาวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 มีความเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับภาคผลิต และบริการ
 ความสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม มีกลุ่ม 

ผู้ใช้รองรับการนำาไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน  

 วัตถุประสงค์และแผนงาน
 ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
 ความชัดเจนของแผนงานและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อย
 ความเหมาะสมของวิธีดำาเนินการในช่วงเวลาท่ีเสนอและแผนการใช้

งบประมาณ
 ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
 แผนงานมีแนวคิดริเริ่มอยู่ในระดับนานาชาติ
 ความซ้ำาซ้อนหรือใกล้เคียงกับโครงการอื่นหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม

 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
 ผลงานสามารถนำาไปแก้ปัญหาให้กับภาคผลิตและบริการ หรือปัญหา 

ทางภาคสังคมได้อย่างชัดเจน หรือมีแนวโน้มท่ีจะนำาไปพัฒนาต่อยอด  
เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง

 ผลงานท่ีคาดว่าจะได้รับเพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ช่วงเวลาท่ีเสนอ
 ความเหมาะสมของเกณฑ์ประเมินผลสำาเร็จของผลงานวิจัย เช่น 

การตีพิมพ์ผลงาน สิทธิบัตร การจดลิขสิทธิ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์



39



40

งบประมาณการวิจัย

หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
(ไม่เกิน 40% ของงบประมาณท้ังหมด)

 หัวหน้าโครงการ
 - ทุนนักวิจัยแกนนำา ไม่เกิน 50,000 บาท/เดือน
 - ทุน NSTDA Chair Professor ไม่เกิน 80,000 บาท/เดือน

 ผู้ร่วมวิจัย ไม่เกิน 20,000 - 35,000 บาท/เดือน ตามประสบการณ์

 นักวิจัยหลังปริญญาเอก ไม่เกินโครงการละ 2 คน คนละไม่เกิน 
20,000 - 35,000 บาท/เดือน

 เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มวิจัย โครงการละ 1 คน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน

หมวดทุนการศึกษาวิจัย (ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายประจำาเดือน)

  ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน 1,620,000 บาท ตลอดโครงการ  
โดยไม่จำากัดจำานวน

   - ค่าเล่าเรียน ค่าบำารุงต่างๆ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
  - ค่าใช้จ่ายประจำาเดือน เดือนละ ไม่เกิน 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท/ปี

 ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน 2,496,000 บาท ตลอดโครงการ  
โดยไม่จำากัดจำานวน

   - คา่เล่าเรียน ค่าบำารุงต่างๆ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 60,000  บาท/ปี
 -  ค่าใช้จ่ายประจำาเดือน เดือนละ ไม่เกิน 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท/ปี
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หมายเหตุ :

 - หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ และค่าครุภัณฑ์ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้เม่ือได้รับอนุมัติโครงการ 
 - ข้าราชการลาเรียนที่ได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำาเดือน

หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี

หมวดครุภัณฑ์ 
ไม่เกิน 500,000 บาท
 

หมวดความร่วมมือกับภาค
การผลิตและบริการ ไม่เกิน 

400,000 บาท ตลอดโครงการ

หมวดค่าใช้สอย 
(ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง, ค่าเดินทาง
เพื่อปฏิบัติงานในประเทศ, ค่าจัด
ประชุมหารือ  และอื่นๆ)  ไม่เกิน 
1.5 ล้านบาท ตลอดโครงการ

หมวดค่าบริหาร
โครงการ (5 ปี)  
ไม่เกิน 400,000 บาท 
ตลอดโครงการ

หมวดค่าเดินทาง
ต่างประเทศ
ไม่เกิน 500,000 บาท 
ตลอดโครงการ



คณะผู้จัดทำา
นางฐิติวรรณ เกิดสมบุญ 
ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ 

นางสาวสุขฤทัย พันศิริพัฒน์
ดร.พัทจารี พิจยเวทินท์

เรียบเรียง
ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ 

ปีที่พิมพ์ 
พ.ศ. 2560

ครั้งที่พิมพ์ 
ครั้งที่ 1 

จัดทำาโดย 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ออกแบบโดย 
นางเกิดศิริ ขันติกิตติกุล


