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 โครงก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor ได้รับก�รสนับสนุนจ�กมูลนิธิสำ�นักง�น
ทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่นำ�ก�รวิจัยและพัฒน�ท�งวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รดำ�เนินกิจก�ร โดยมุ่งหวังให้เกิดก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมระหว่�งภ�ค
ก�รผลิตและบริก�ร ในก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ภ�คก�รศึกษ�ในด้�นก�รวิจัยและ
พัฒน� โครงก�รดังกล่�วส�ม�รถผลิตผลง�นวิจัยระดับน�น�ช�ติเป็นที่น่�พอใจอย่�งยิ่ง  
และจ�กคว�มก้�วหน้�ของผลง�นวิจัยที่ผ่�นม�จะเห็นว่� ก�รจัดให้มีก�รสนับสนุนก�รวิจัย 
แบบกลุ่มที่มีแกนนำ�เป็นนักวิจัยที่มีผลง�นเป็นที่ประจักษ์ เป็นแนวท�งที่ถูกต้องและได้ผลดี  
จ�กนักวิจัยแกนนำ�ที่ สวทช. ให้ก�รสนับสนุน และศ�สตร�จ�รย์แกนนำ� หรือ NSTDA Chair  
Professors ที่มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ ให้ก�รสนับสนุนเข้�ม�มีส่วนร่วมสำ�คัญ 
ซึ่งเป็นสัญญ�ณที่ดีว่�แนวท�งเช่นนี้เป็นที่ยอมรับว่�ได้ผลดีม�กขึ้น และมห�วิทย�ลัยบ�งแห่ง
ก็ได้มีกองทุนศ�สตร�จ�รย์แกนนำ�ของตนเองแล้ว ค�ดว่�ทั้งภ�คเอกชนและภ�คก�รศึกษ�
ของไทยจะมีก�รจัดตั้งระบบสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีแกนนำ�เช่นนี้ม�กยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

 ก�รวิจัย คือ ก�รสร้�งทรัพย์สมบัติใหม่ๆ ที่เป็นทั้งคว�มรู้และนวัตกรรมในรูปแบบต่�งๆ 
ที่ควรตระหนักและน่�ดีใจ คือ ไม่ใช่ก�รสร้�งทรัพย์สินส่วนตัว หรือส่วนบริษัท ส่วนองค์กร
เป็นหลัก แต่เป็นก�รสร้�งทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้�ของ และได้ใช้ร่วมกัน 
โดยกลุ่มนักวิจัยเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมด้วย เป็นก�รสร้�ง
ชัยชนะร่วมกันทุกฝ่�ย จึงขอให้กำ�ลังใจกลุ่มนักวิจัยทั้งหล�ยให้ทำ�ง�นร่วมกันต่อไปเพื่อสังคม
ที่ดียิ่งขึ้นของเร�

 

 

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

      ประธ�นกรรมก�รโครงก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor

 

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   ประธ�นกรรมก�รโครงก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor
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 ในปัจจุบัน คว�มต้องก�รด้�นก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม ในประเทศไทยได้
เพิ่มสูงขึ้นม�ก อีกทั้งนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัย พัฒน�และนวัตกรรม
ม�กขึ้น โดยรัฐบ�ลได้เพิ่มกลไกสนับสนุนก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดก�ร
พัฒน�ประเทศให้ก้�วหน้�ไปอย่�งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลนั้น

  สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) มีพันธกิจในก�รสร้�งเสริม 
ก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม จนส�ม�รถถ่�ยทอดไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริม 
ด้�นก�รพัฒน�กำ�ลังคน และโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีท่ีจำ�เป็น เพ่ือสร้�ง 
ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและพัฒน�ประเทศอย่�งย่ังยืน สวทช. ได้ริเร่ิมให้มีทุนวิจัยขน�ดใหญ่  
เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยช้ันนำ�ของประเทศท่ีมีศักยภ�พสูงพร้อมกับทีมง�นท่ีพร้อมจะพัฒน�ตนเอง 
อย่�งต่อเน่ือง ให้ได้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ในหล�กหล�ยมิติอย่�งเป็นรูปธรรม 
และเชื่อมโยงไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ได้จริง

  ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รนักวิจัยแกนนำ�ท่ีผ่�นม� มุ่งหวังเป็นอย่�งย่ิง 
ว่�กลไกก�รสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภ�พสูงด้วยทุนวิจัยขน�ดใหญ่น้ีจะมีส่วนช่วยสร้�ง
องค์คว�มรู้ใหม่ๆ ที่ส�ม�รถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้�งผลกระทบอย่�งกว้�งขว�ง  
พัฒน�บุคล�กรวิจัยของประเทศด้วยแกนนำ�ของนักวิจัยไทยท่ีมีคว�มเป็นผู้นำ�เท่�กับน�น�ช�ติ  
และก�รทำ�ง�นโดยมีทุนอุดหนุนจ�กภ�คเอกชนอยู่ด้วย จะเป็นก�รเพิ่มคว�มร่วมมือระหว่�ง 
ภ�คก�รศึกษ�และภ�คธุรกิจม�กข้ึน นำ�ไปสู่ก�รผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและย่ังยืนต่อไป

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธ�นคณะกรรมก�รด้�นก�รส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ� 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธ�นคณะกรรมก�รด้�นก�รส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
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 โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้�ง
กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นฟันเฟืองในก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�น 
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้ก�รสนับสนุนนักวิทย�ศ�สตร์ที่มีศักยภ�พสูง 
ของประเทศ และมีคว�มเป็นผู้นำ�กลุ่ม ให้ได้มีโอก�สดำ�เนินก�รวิจัยอย่�งต่อเนื่อง คล่องตัว  
และมีประสิทธิภ�พ ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รมุ่งหวังจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง และพัฒน�ผลง�นวิจัย 
ในหล�กหล�ยมิติที่มีผลกระทบอย่�งสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ได้แก่ องค์คว�มรู้ใหม่  
ผลง�นตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย รวมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งใน
ก�รผลิตบุคล�กรวิจัยชั้นเยี่ยมสู่วงวิช�ก�ร

 ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รท่ีผ่�นม� นักวิจัยได้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัย 
ที่มีคุณภ�พจำ�นวนม�ก ซึ่งเป็นก�รเชื่อมโยงองค์คว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร เข้�กับภ�คสังคม  
ภ�คก�รผลิตและบริก�ร นอกจ�กนี้ ยังมีก�รพัฒน�ต่อยอดผลง�นวิจัยจนมีศักยภ�พเพียง
พอที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงส�ธ�รณประโยชน์ หรือเชิงพ�ณิชย์ นับเป็นก�รผลิตผลง�น
วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญ
ในก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต

 

  

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
  ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)
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 โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� และโครงก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงก�ร
ที่สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่อง 
เป็นเวล�น�น โดยที่กำ�เนิดจ�กโครงก�รทุนพัฒน�วิช�ชีพนักวิจัย ในขณะที่ ศ�สตร�จ�รย์  
ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นผู้อำ�นวยก�ร โครงก�รได้พัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่องจนปัจจุบัน 
มีก�รสนับสนุนครอบคลุมหล�กหล�ยส�ข� โครงก�รได้รับคว�มสนใจจ�กนักวิจัยระดับแนวหน้� 
ของประเทศม�ตลอด มีผู้สมัครเป็นจำ�นวนม�ก ผู้ที่ได้รับก�รสนับสนุน ได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�
อย่�งเข้มข้นหล�ยข้ันตอนจ�กผู้เช่ียวช�ญ และคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
ในวงก�รวิช�ก�รม�เป็นเวล�น�น นักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นผู้ที่มี 
คว�มส�ม�รถสูง และทุ่มเทให้กับง�นวิจัยอย่�งต่อเนื่อง เป็นเหตุให้โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� 
และโครงก�ร NSTDA Chair Professor ประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยตลอดม�

 โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นกลไกหนึ่ง ที่ สวทช. 
เล็งเห็นว่�จะส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีศักยภ�พสูงด้วยก�รสนับสนุนให้มีก�รผลิต 
ผลง�นวิจัยที่มีคุณภ�พ สร้�งสรรค์ และถ่�ยทอดผลง�นที่เป็นประโยชน์ ให้กับประเทศใน 
หล�กหล�ยมิติ นำ�ไปสู่ก�รผลิตผลง�นตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ  
ก�รยื่นจดสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบ�ย รวมท้ัง ก�รนำ�ผลง�นวิจัย 
ไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ ในเชิงส�ธ�รณะ โดยหวังว่�จะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รพัฒน�
คุณภ�พง�นวิจัย และก�รนำ�คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ม�ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์กับทุกภ�คส่วน และเกิดคุณค่�ท�งเศรษฐกิจ และก�รพัฒน�ประเทศอย่�ง
ยั่งยืนต่อไป

     ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์
รักษ�ก�รในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รด้�นก�รส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�

 

 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์
รักษ�ก�รในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รด้�นก�รส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
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ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทย�ท�งไฟฟ้�และพย�ธิสรีรวิทย� 
ของหัวใจ

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2562

ศ. (เช่ียวช�ญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพ�กร
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แถวที่ 1 ยืน ด้�นหลัง
1. อ.ดร.สพ.วันพิทักษ์ ป้องกัน 2. ผศ.ดร.น.สพ.ชวลิต บุญญ�ภ�กร 3. ดร.ศิริพงษ์  ป�ลี 
4. อ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองท�บ 5. รศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทย�ทร 6. นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์ 
7. อ.นพ.สิรวิชญ์ ศรีวิชัยอินทร์ 8. อ.นพ.ณัฐภัทร ศิริอังกูร

คณะผู้วิจัย (ซ้�ยไปขว�)

แถวที่ 2 นั่งเก้�อี้ 
1. รศ.พญ.อรินทย� พรหมินธิกุล 2. ศ. (เชี่ยวช�ญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพ�กร
3. ศ. (เชี่ยวช�ญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพ�กร (หัวหน้�โครงก�ร)* 4. ศ.พญ.เบญจพร ไชยวรรณ์
5. อ.พญ.อ�รีวรรณ สมหวังประเสริฐ

แถวที่ 3 นั่งพื้น
1. ดร.ณัฐย�ภรณ์ อภัยใจ 2. ผศ.ดร.ศิริน�ฏ คำ�ฟู 3. ผศ.ดร.ว�สน� ปรัชญ�สกุล

แถวที่ 4 ล่�งสุด
1. พญ.ณิชนันท์ โอสถ�พันธุ์ 2. ผศ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์ 3. ผศ.ดร.นพ.ป�รเมศ เทียนนิมิตร  
4. ผศ.ดร.ภก.จิรภ�ส ศรีเพชรวรรณดี 5. อ.ดร.พญ.ชนิศ� โทนุสิน 6. อ.ดร.นพ.สร�ยุทธ หล�นวงศ์
7. อ.ดร.ศิวภรณ์ ศิวะศิลป์ประส�นต์ 8. อ.ดร.พญ.ชลธิด� ย�ระณะ 9. รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม
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บทสรุปผู้บริห�ร
“ก�รพัฒน�แนวท�งก�รรักษ�แบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือท�งก�รแพทย์และ 
ก�รใช้ย�มุ่งเป้�ไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันรักษ�ภ�วะหัวใจล้มเหลวและ
สมองเสื่อมจ�กก�รใช้ย�เคมีบำ�บัดรักษ�มะเร็ง”

 เคมีบำ�บัดถือเป็นกลยุทธ์สำ�คัญในก�รรักษ�ผู้ป่วยมะเร็งเต้�นม ย�เคมีบำ�บัด ได้แก่  
doxorubicin และ trastuzumab จัดเป็นย�ท่ีมีประสิทธิภ�พสูงในก�รฆ่�เซลล์มะเร็ง แต่ผลกระทบ 
ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีสำ�คัญของเคมีบำ�บัดเหล่�น้ี คือ ก�รเกิดภ�วะคว�มเป็นพิษต่อหัวใจทำ�ให้หัวใจ 
ล้มเหลว ซึ่งเป็นที่รู้จักในน�ม “chemotherapy-induced cardiotoxicity” และคว�มเป็นพิษ
ต่อระบบประส�ทส่วนกล�งที่ทำ�ให้ก�รเรียนรู้และคว�มจำ�เสีย หรือรู้จักในน�ม “chemobrain”  
ผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย�เคมีบำ�บัดเหล่�นี้จะยิ่งเพิ่มอันตร�ยต่อสุขภ�พของผู้ป่วย รวมทั้ง 
เพ่ิมภ�ระท�งก�รเงินแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ผลเสียดังกล่�วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ระดับประเทศและระดับโลก ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีวิธีก�รป้องกันผลเสียต่อหัวใจและสมองที่เกิดจ�ก
เคมีบำ�บัดได้ ดังน้ัน ก�รค้นห�วิธีก�รป้องกันคว�มเป็นพิษต่อหัวใจและสมองซ่ึงเกิดจ�กเคมีบำ�บัด
ที่มีประสิทธิภ�พสูงจึงเป็นหัวใจสำ�คัญของข้อเสนอโครงก�รวิจัยนี้

 เป้�หม�ยหลักของโครงก�รวิจัยน้ี คือ ก�รค้นห�วิธีก�รป้องกันภ�วะคว�มเป็นพิษต่อหัวใจ  
(cardiotoxicity) และ คว�มเป็นพิษต่อระบบประส�ทส่วนกล�ง (chemobrain) ที่เกิดจ�กก�ร
ให้เคมีบำ�บัด โดยอ�ศัยเครื่องมือท�งก�รแพทย์ (medical device) หรือก�รใช้ย�ที่มีผลต่อ 
ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันคว�มเป็นพิษต่อหัวใจและสมอง โดยโครงก�รวิจัยนี้จะศึกษ�ตั้งแต่
ในระดับเซลล์ สัตว์ทดลอง จนถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้�นม เพื่อค้นห�วิธีก�รป้องกันที่มีประสิทธิภ�พ 
ก�รศึกษ�ในโครงก�รวิจัยนี้จึงจัดเป็นก�รศึกษ�แบบ “cell to bedside” เพื่อให้มั่นใจว่�ผลที่
ได้จ�กโครงก�รนี้จะก่อให้เกิดก�รป้องกันรักษ�แบบใหม่ นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แนวท�งก�รรักษ�
ผู้ป่วยต่อไปในอน�คต โดยก�รศึกษ�นี้จะมุ่งไปที่ 3 เป้�หม�ยหลัก ได้แก่ ก�รปรับสมดุลของ 
ไมโตคอนเดรีย ก�รปรับสมดุลของระบบประส�ทอัตโนมัติ และก�รลดอนุมูลอิสระโดยก�รใช้ 
ส�รต้�นอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้�นมะเร็งร่วมด้วย นอกจ�กนี้ ยังจะได้ทำ�ก�รศึกษ�ถึงผลต่อ 
เมต�บอลิซึมจ�กก�รป้องกันรักษ�ดังกล่�วในผู้ป่วยมะเร็งเต้�นมอีกด้วย

 ผลของก�รป้องกันรักษ�ภ�วะคว�มเป็นพิษต่อหัวใจ และคว�มเป็นพิษต่อระบบประส�ท
ส่วนกล�ง ท้ังหมดน้ี จะเป็นแนวท�งใหม่ในก�รป้องกันผลข้�งเคียงท่ีร้�ยแรงต่อหัวใจและสมอง 
จ�กก�รใช้ย�เคมีบำ�บัด ซึ่งจะช่วยให้คุณภ�พชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำ�บัดดีขึ้นในอน�คต
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Executive Summary
“Development of novel therapeutic interventions using medical  
device and pharmacological therapies targeting mitochondria to 
prevent chemotherapy-induced cardiotoxicity and chemobrain: 
From bench-to-bedside investigations”

   Chemotherapy is an important cancer treatment strategy. Chemotherapeutic 
agents, for example, doxorubicin and trastuzumab, are highly efficient in killing  
cancer cells. However, their major adverse effects are toxicity to the heart leading  
to heart failure (“chemotherapy-induced cardiotoxicity”) and to the central  
nervous system leading to impaired learning and memory (“chemobrain”), which 
result in health threat and financial burden to families and countries. Unfortunately, 
there is no means to prevent these threats to the heart and brain due to those  
chemotherapies at this time. Therefore, developing the preventive strategies 
against chemotherapy-induced cardiotoxicity and chemobrain lies at the heart of 
this research project.

 The ultimate aim of this research project is to develop novel therapeutic  
interventions using medical device and pharmacological therapies targeting  
mitochondria to prevent chemotherapy-induced cardiotoxicity and chemobrain. 
Rigorous scientific investigations will be conducted at the cellular level and  
in animal models, after which the beneficial findings will be investigated in breast 
cancer patients. This “cell-to-bedside” research approach will certainly ensure  
clinical applicability of the proposed preventive strategies in this project, which 
involve 3 mechanistic targets: balancing mitochondrial dynamics, enhancing  
parasympathetic activity, and reducing oxidative stress by using anti-oxidants with 
anti-tumor properties. Metabolomic perturbations associated with the treatment 
will also be investigated in this project.

 Novel interventions proposed in this project will lead to an effective  
prevention of chemotherapy-induced cardiotoxicity and chemobrain. Findings from 
this project may also lead to an improvement of current medical guidelines for 
breast cancer treatment and, ultimately, to an improved quality of life of breast 
cancer patients.



10

โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� 
ประจำ�ปี 2562
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โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2562

เกิดพิษตอหัวใจ เกิดพิษตอระบบประสาท

หัวใจลมเหลว สมองเสื อม

ยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัด

พยาธิสภาพของโรคพยาธิสภาพของโรค
พยาธิสภาพ

ของโรค
พยาธิสภาพ

ของโรค

ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ ฉัตรทิพากร (หัวหนาโครงการ)
ศูนยวิจัยและฝกอบรมสาขาโรคทางไฟฟาของหัวใจ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การพัฒนาการปองกันรักษาใหม

ผลที่คาดวาจะไดรับและความเปนไปไดในอนาคต

ไมโตคอนเดรีย
ทำงานผิดปกติ

ความเครียดออกซิเดชัน

เพิ่มภาวะการอักเสบ

เซลลหัวใจตาย

เม็ดเลือดขาว
หลั่งสารกระตุน
การอักเสบ

ความเครียดออกซิเดชัน

ภาวะอักเสบในสมอง

ไมโตคอนเดรีย
ในสมองผิดปกติ

โดยอาศัยเครื�องมือทางการแพทย
หรือการใชยาที่มีผลตอไมโตคอนเดรีย

เพื�อปองกันความเปนพิษตอหัวใจและสมอง

เกิดแนวทางใหมในการปองกันผลขางเคียงที่รายแรงจากเคมีบำบัด
ตอหัวใจและสมองเพื�อทำใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้นในอนาคต

การปรับสมดุลของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ

การปรับสมดุล
ของไมโตคอนเดรีย

การลด
อนุมูลอิสระ

ทำใหเกิด....

ทำใหเกิด...

   

ผนังหลอดเลือด
สม

อง

เครื องกระตุน
ระบบประสาท

ยา

02

0H2

02

0H2

การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม โดยใชเครื องมือทางการแพทย
และการใชยามุงเปาไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื อปองกันภาวะหัวใจลมเหลว
และสมองเสื อมจากการใชยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง
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ความเชี่ยวชาญ คอนกรีตเทคโนโลยี ก�รนำ�วัสดุเหลือใช้จ�ก 
อุตส�หกรรมม�ใช้ในง�นซีเมนต์และคอนกรีต

ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2562

ศ.ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล
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คณะผู้วิจัย (ซ้�ยไปขว�)

แถวที่ 1
1. ดร.กฤติย� แก้วมณี 2. ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ 3. ดร.สนธย� ทองอรุณศรี 
4. รศ.ดร.ทวีชัย สำ�ร�ญว�นิช  

แถวที่ 2
1. รศ.ดร.ปิติศ�นต์ กร้ำ�ม�ตร 2. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ภ�นุวัฒน์วนิชย์ 3. ผศ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ 
4. ผศ.ดร.ป�นเทพ จุลนิพิฐวงษ์  

แถวที่ 3
1. ผศ.ดร.วร�งคณ� แสงสร้อย 2. ดร.กันต์ไชย ธน�พรรวีกิตติ์
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บทสรุปผู้บริห�ร 
“ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นก่อสร้�งอย่�งยั่งยืน”

 ประเทศไทยมีก�รก่อสร้�งโดยใช้คอนกรีตเป็นจำ�นวนม�กในแต่ละปี โดยปัจจุบันประเมิน 
ได้คร่�วๆ ว่�ปริม�ณก�รใช้คอนกรีตในประเทศไทยอยู่ที่ประม�ณ 1 ลูกบ�ศก์เมตรต่อ 
ประช�กร 1 คนต่อปี ปัญห�สำ�คัญประก�รหนึ่งของก�รปฏิบัติง�นก่อสร้�งในประเทศไทย คือ
ก�รข�ดม�ตรฐ�นและคู่มือก�รปฏิบัติง�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  
วิธีปฏิบัติในอดีตที่ผ่�นม�มักจะจัดทำ�ม�ตรฐ�นโดยก�รแปลหรือคัดลอกม�จ�กม�ตรฐ�นของ
ต่�งประเทศ ซึ่งพบว่�เกิดปัญห�ม�กม�ยในก�รปฏิบัติจริงในประเทศไทย เนื่องจ�กม�ตรฐ�น 
ต่�งประเทศเหล่�นั้น ไม่ได้ถูกจัดทำ�ขึ้นม�โดยครอบคลุมถึงสภ�พเงื่อนไขในประเทศไทย  
ปัญห�อีกประก�รหน่ึงของก�รวิจัยในประเทศไทย คือ ผลง�นท่ีได้จ�กก�รวิจัยมักจะนำ�ไปสู่ก�ร 
เผยแพร่ในลักษณะก�รตีพิมพ์ผลง�นในว�รส�รวิช�ก�ร มีเพียงจำ�นวนน้อยที่ส�ม�รถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ง�นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อก�รแก้ปัญห� และเพ่ิมประสิทธิภ�พของภ�คปฏิบัติจริงได้ 

 โครงก�รนี้จะดำ�เนินง�นวิจัยและพัฒน�โดยมีหัวข้อย่อยท่ีครอบคลุมทุกข้ันตอนของ
โครงสร้�งคอนกรีตที่ทั้งแข็งแรงและทนท�น มีอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�น ก�รปฏิบัติง�น 
ก่อสร้�ง และปัญห�ของก�รปฏิบัติง�นก่อสร้�ง โดยมีร�ยละเอียดครอบคลุมท้ังในส่วน โครงสร้�ง 
และก�รออกแบบ วัสดุสำ�หรับก�รก่อสร้�ง เทคโนโลยีและก�รบริห�รก่อสร้�ง และก�รบำ�รุง
รักษ�ซ่อมแซม ผลง�นที่ได้จ�กโครงก�รจะอยู่ทั้งในรูปแบบของก�รประยุกต์ใช้ง�นจริงโดย 
ภ�คปฏิบัติและภ�คอุตส�หกรรม ก�รทำ�ก�รส�ธิตใช้ง�นจริง ก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นและคู่มือ
ปฏิบัติสำ�หรับเทคโนโลยีที่พัฒน�ขึ้นม�
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Executive Summary
“Development of Technologies and Standards for Sustainable  
Practices in Construction”

Thailand has been constructing many structures using concrete each year.  It is  
estimated that the annual consumption of concrete in Thailand is about 1m3/person.   
One of the important problems in construction in Thailand is the insufficiency  
of standard and manual for practices, especially for new technologies.  Translation  
or direct adoption of foreign standards had been the traditional practice for Thailand 
during the past.  It has been found that this practice created many problems when 
practicing since those foreign standards never had considered local conditions  
Another problem of research practice in Thailand is that research outputs have 
been mainly utilized for publishing in journals but not being able to be practiced 
in real application, making research outputs not benefit wealth of the country and 
its people, neither development of the concerned industries as well as practice 
sectors. 

 This project plans to carry out comprehensive topics which cover all steps of 
concrete structures, construction practice and problems of sustainable construction 
by grouping into 5 groups as follows: structures and design, construction materials,  
construction technology and management, maintenance and environment.  
Their expected outputs consist of standards and manuals for practice, problem 
solving for industries and, demonstration and pilot projects.



16

โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� 
ประจำ�ปี 2562
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โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2562

กวา 90% เปนโครงสรางคอนกรีต กวา 90% เปนโครงสรางคอนกรีต 

ศ.ดร.สมนึก ต้ังเติมสิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โครงสรางสวนใหญ ในประเทศไทย

การปฏิบัติงานกอสรางขาดความใสใจ
เรื�องการใชทรัพยากรอยางคุมคา

อายุการใชงาน ภาระตอสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ขาดมาตรฐานและคูมือปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับวัสดุ สภาพอากาศ
ลักษณะการทำงานในประเทศไทย

•  การออกแบบโดยคำนึงถึงความคงทน
    และอายุการใชงาน
•  การศึกษาโครงสรางคอนกรีตสำเร็จรูป
•  การพัฒนาชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเสนใยสั้น

โครงสรางและการออกแบบ วัสดุสำหรับการกอสราง
•  ดินเผา (Calcined Clay)
•  เถาหนักในงานกอสราง
•  คอนกรีตขยายตัว
•  เถาลอยปนเปอนแอมโมเนีย
•  วิธีทดสอบแรเหล็กซัลไฟดในมวลรวม
    และการแกปญหา

•  คอนกรีตหลาประสิทธิภาพสูงสำหรับ
    การกอสรางฐานรากขนาดใหญ

•  การวิเคราะหโครงสรางที่ใชงานมานาน
•  การวิเคราะหการซอมแซมความเสียหาย
    การเปนสนิมของเหล็กเสริม
    โดยวิธี Patching
•  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหาร
    การซอมแซมและบำรุงรักษา

เทคโนโลยีและบริหารการกอสราง การบำรุงรักษาและซอมแซม

มาตรฐานและคูมือ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กับประเทศไทย

ตนแบบเทคโนโลยี
กระบวนการ

และการทดลองกอสราง

การใชประโยชน
ในการกอสรางจริง

การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานกอสรางอยางยั่งยืน
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ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมถนน เทคนิคก�รปรับปรุงดิน
ก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข

ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2562

ศ.ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข
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คณะผู้วิจัย (ซ้�ยไปขว�)

แถวที่ 1
1. ศ.ดร.พ�นิช วุฒิพฤกษ์ 2. ดร.กัมปน�ท สุขม�ก 3. ดร.อภิช�ติ สุดดีพงษ์ 
4. ดร.ธีรศักดิ์ เย�วร�ช 

แถวที่ 2
1. ดร.อิทธิกร ภูมิพันธ์ 2. Dr.Menglim Hoy  3. ผศ.ดร.ปฏิม�พร สุขม�ก 
4. ผศ.ดร.รุ้งล�วัลย์ ร�ชัน 

แถวที่ 3
1. น�ยถ�วร ตะไก่แก้ว 2. Prof. Arul Arulrajah
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บทสรุปผู้บริห�ร 
“นวัตกรรมก�รออกแบบถนนเพ่ือก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศ
อย่�งยั่งยืน”

 ถนนเป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คมขนส่งท่ีสำ�คัญต่อก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ อย่�งไรก็ต�ม ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศอย่�งต่อเนื่องทำ�ให ้
ปริม�ณก�รจร�จรและปริม�ณรถบรรทุกหนักเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ือง และสร้�งคว�มชำ�รุดเสียห�ย 
แก่ถนนก่อนถึงอ�ยุใช้ง�นที่ออกแบบ ในแต่ละปีกระทรวงคมน�คมต้องใช้งบประม�ณในก�ร 
ซ่อมบำ�รุงถนนม�กถึงประม�ณร้อยละ 20 ของงบประม�ณทั้งหมด หรือประม�ณ 20,000 
ถึง 30,000 ล้�นบ�ท ม�ตรฐ�นก�รออกแบบถนนของประเทศไทยเป็นวิธีเชิงประสบก�รณ์ 
(Empirical method) แนวท�งก�รออกแบบนี้ ใช้ในประเทศไทยม�น�นกว่� 30 ปีแล้ว และ 
เหม�ะสมกับถนนท่ีมีปริม�ณจร�จรไม่สูงม�กนัก ซ่ึงแตกต่�งจ�กสภ�พถนนท�งหลวงหล�ยเส้น 
ในปัจจุบันที่ต้องรับปริม�ณจร�จรที่สูงม�ก

 โครงก�รนี้ศึกษ�วิธีออกแบบเชิงกลศ�สตร์-ประสบก�รณ์ (Mechanistic-Empirical  
Design method) ซึ่งเป็นวิธีก�รออกแบบแนวใหม่ โดยใช้วัสดุธรรมช�ติและวัสดุท�งเลือก 
ที่มีศักยภ�พในประเทศ เพื่อใช้เป็นผิวท�งและโครงสร้�งท�ง ยกตัวอย่�งเช่น วัสดุธรรมช�ติ 
ด้อยคุณภ�พที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และส�รผสมเพิ่ม เพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นท�งปรับปรุง  
วัสดุรีไซเคิลและก�กอุตส�หกรรมเพ่ือใช้เป็นวัสดุช้ันโครงสร้�งท�ง และวัสดุผิวท�งคอนกรีตและ 
แอสฟัลต์คอนกรีต วัสดุโครงสร้�งท�งและผิวท�งในโครงก�รวิจัยนี้ เป็นวัสดุที่นักวิจัยไทยได้
ดำ�เนินก�รวิจัยร่วมกับหน่วยง�นหลักของประเทศ เช่น กรมท�งหลวง กรมท�งหลวงชนบท 
และก�รย�งแห่งประเทศไทย ผลง�นที่ได้จ�กโครงก�ร จะอยู่ทั้งในรูปแบบของก�รประยุกต์ใช้
ง�นจริงโดยภ�คปฏิบัติและภ�คอุตส�หกรรม ก�รสร้�งแปลงทดสอบเพื่อส�ธิตก�รใช้ง�นจริง 
ก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นและคู่มือปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง



21

Executive Summary 
“Innovative Road Design for Sustainable Infrastructure Development”

 Roads are an important form of transportation infrastructure that is important  
for the economic development of Thailand. However, the continuous economic  
growth of Thailand causes increased traffic volume and heavy truck volume  
continuously which damages the roads before they complete their designed life. 
Each year, the Ministry of Transport allocates approximately 20 percent of their 
budget for road maintenance, or about 20,000 to 30,000 million baht. Thailand’s 
road design standards are based on empirical methods that determine the use of 
coarse aggregates as material for the pavement structure. This design approach 
has been used in Thailand for the past 30 years and is suitable for low traffic road 
volumes, which differs from the current highway road conditions, which support 
high traffic volumes.

 This project studies a new design method “the Mechanistic-Empirical method”  
and prepared to apply the available research on road engineering materials in 
Thailand to the real practice, and to develop effective and international design 
guidelines and standards, suitable for all materials, roadways and road types  
consists of pavement surface and pavement structure. The pavement materials 
study as follows: Natural marginal materials stabilized with cement and additives 
to be a stabilized base; recycled material and industrial waste to be pavement 
structure; concrete pavement and asphalt concrete. Which have been researching 
together with the main related agencies, including the Department of Highways, 
the Department of Rural Roads and the Rubber Authority of Thailand. Outputs from 
this project will be in the form of: Practical application by practical and industrial 
sectors; pilot projects; standards and practical manuals (codes of practice) together 
with related agencies.
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โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� 
ประจำ�ปี 2562
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โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2562
ศ.ดร.สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานนวัตกรรมเพื�อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผิวทางลาดยาง (Asphalt Pavement)

ผิวทางคอนกรีต (Concrete Pavement)
คอนกรีตผสมสารละลายพอลิเมอร

คอนกรีตผสมน้ำยางขนชั้นผิวทาง (Surface Course)
ชั้นพื้นทาง (Base Course) *(Optional)

ชั้นรองพื้นทาง (Subbase Course) *(Optional)
ดินเดิม (Subgrade)

วัสดุเหลือทิ้ง
และกากอุตสาหกรรม

เศษแอสฟลตคอนกรีต
Recycled Asphalt Pavement, RAP

เศษคอนกรีต
Recycled Concrete Aggregate, RCA

ตะกรันเหล็ก
Steel Slag

วัสดุดอยคุณภาพ
เพื¯อใชในงานทาง

ปูนซีเมนต
Cement Stabilization

ปูนซีเมนตและยางอิมัลชัน
Cement-Emulsion Stabilization

ปูนซีเมนตและน้ำยางพาราขน
Cement-Para Rubber Latex Stabilization

ฐานขอมูลของพฤติกรรม
พลวัตของวัสดุทางเลือก

มาตรฐานและคูมือการออกแบบ
ที่เหมาะกับประเทศไทย

ถนนตนแบบ

มาตรฐานการออกแบบถนนของประเทศไทยอางอิงจากของตางประเทศ
เปนวิธีเชิงประสบการณ ใชมานานกวา 30 ป
ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ปริมาณการจราจร
เพิ่มขึ้น

ปริมาณวัสดุทางธรรมชาติ
ลดลง

วัสดุทดแทนที่พัฒนาขึ้น
ไมตอบโจทยการใชงานจริง

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

แอสฟลตคอนกรีตเสริมเสนใย
• เสนใยโพลีโอเลฟน (Polyolefin)
• เสนใยอารามิด (Aramid Fibers)

ชั้นผิวทาง (Surface Course)
ชั้นพื้นทาง (Base Course)

ชั้นรองพื้นทาง (Subbase Course) *(Optional)
ดินเดิม (Subgrade)

นวัตกรรมการออกแบบถนน
เพื¯อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศอยางยั่งยืน

ผลที่คาดวาจะไดรับและความเปนไปไดในอนาคต

2 3 4 จัดทำมาตรฐาน
และคูมือการออกแบบ
จัดทำมาตรฐาน
และคูมือการออกแบบ

การกอสราง
โครงการนำรอง
การกอสราง
โครงการนำรอง

การออกแบบดวยวิธี
เชิงกลศาสตร-ประสบการณ
การออกแบบดวยวิธี
เชิงกลศาสตร-ประสบการณ

การทดสอบคุณสมบัติพลวัตของวัสดุการทดสอบคุณสมบัติพลวัตของวัสดุ1
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โครงก�ร Chair Professor Grants

สำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

ได้จัดตั้งโครงก�ร “Chair Professor Grants” ขึ้นตั้งแต่ 
พ.ศ. 2552 เป็นต้นม� เพื่อสร้�งผู้นำ�และบุคล�กรด้�นก�รวิจัย 
เสริมสร้�งคว�มเข็มแข็งด้�น ก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศ

ในด้�นต่�งๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

“Chair Professor Grants” ประกอบด้วย 
“โครงการนักวิจัยแกนนำา” ที่สนับสนุนก�รวิจัย ด้วยงบประม�ณ
ของ สวทช. และ “โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor”  

ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งมูลนิธิ
สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์

ที่ให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณวิจัย โดยมี สวทช. 
เป็นผู้บริห�รจัดก�รโครงก�ร



25

หลักก�รและเหตุผล
 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) มุ่งส่งเสริม 
วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน
ประช�คมวิจัย แก้ไขปัญห�เศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติ จึงได้จัดตั้ง “โครงการนักวิจัยแกนนำา” ขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภ�พสูงให้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยท่ีเป็น 
ประโยชน์ในหล�กหล�ยมิติอย่�งเป็นรูปธรรม อันจะนำ�ไปสู่ก�รเผยแพร่ผลง�น 
ในว�รส�รระดับน�น�ช�ติที่มีคุณภ�พสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ 
ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย ท่ีมีศักยภ�พเกิดประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ หรือ เชิงส�ธ�รณะ  
รวมท้ัง ก�รผลิตและพัฒน�บุคล�กรวิจัยด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศ

โครงก�รนักวิจัยแกนนำ�

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีก�รทำ�ง�นเป็นทีม มีโครงสร้�งใน 

ก�รพัฒน�นักวิจัยอย่�ง ต่อเน่ืองและมีคว�มเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับนักศึกษ� 
จนถึงระดับนักวิจัยอ�วุโส

 เกิดก�รสร้�งสรรค์ง�นวิจัยที่มีคว�มใหม่ หรือต่อยอดจ�กคว�มรู้  
คว�มเช่ียวช�ญท่ีมีอยู่ โดยสอดคล้องกับคว�มจำ�เป็น และคว�มต้องก�ร 
ของประเทศ

 ได้ผลง�นวิจัยที่มีผลกระทบอย่�งสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม

 สร้�งให้เกิดคว�มมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่�งภ�คคว�มรู้ และภ�คก�รผลิต 
และบริก�ร หรือภ�คสังคม
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ปี พ.ศ. ขอบเขตก�รสนับสนุน

2562  สนับสนุนง�นวิจัยที่สร้�งองค์คว�มรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ 
ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งวิช�ก�ร และจะเป็นพื้นฐ�น
ของก�รศึกษ�ในอน�คต 

สนับสนุนง�นวิจัยและพัฒน�ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดก�รใช้ประโยชน์ท่ี
ตอบโจทย์สังคม และอุตส�หกรรมอน�คต สร้�งคว�มเชื่อมโยง 
กับภ�คส่วนต่�งๆ เช่น อุตส�หกรรม เศรษฐกิจ และสังคม  
เพ่ือผลักดัน ให้เกิดก�รขับเคล่ือนท�งเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ 
และศักยภ�พท�งก�รแข่งขันของประเทศในระดับน�น�ช�ติ

2561  สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ท่ีตอบโจทย์ชุมชนและอุตส�หกรรม 
อน�คตในด้�นต่�งๆ ได้แก่ อ�ห�รเพ่ืออน�คต ระบบขนส่งสมัยใหม่  
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและคุณภ�พชีวิตคนไทย พลังง�นและเช้ือเพลิง  
นวัตกรรมเพื่อก�รเกษตรยั่งยืน  อันจะนำ�ไปสู่พลังอำ�น�จท�ง 
เศรษฐกิจชีวภ�พ และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น

 สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ท่ีมีศักยภ�พ และโอก�สก�รใช้ประโยชน์ 
ในอุตส�หกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภ�ยใต้ 4 เทคโนโลยีหลัก 
คือ เทคโนโลยีชีวภ�พ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุ น�โน
เทคโนโลยี

2560  สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พให้กับ
อุตส�หกรรมของประเทศท่ีมีอยู่แล้ว และ/หรือ อุตส�หกรรมอน�คต

 สนับสนุนภ�ยใต้ 4 ส�ข�เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภ�พ  
น�โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้อง 
กับคลัสเตอร์ หรือโปรแกรมของ สวทช.

2558 - 2559  ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พให้กับอุตส�หกรรมก�รผลิตเพื่อเพิ่ม
คุณค่�และผลผลิต

 สนับสนุนภ�ยใต้ 4 ส�ข�เทคโนโลยีหลัก คือ ส�ข�เทคโนโลยี
ชีวภ�พ น�โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับคลัสเตอร์ หรือ
กลุ่มโปรแกรมของ สวทช.

2552 - 2557 สนับสนุนภ�ยใต้ 4 ส�ข�เทคโนโลยีหลัก คือ ส�ข�เทคโนโลยีชีวภ�พ  
น�โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับคลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรม
ของ สวทช.

ขอบเขตง�นวิจัยที่สนับสนุน
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ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
กลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยของประเทศ

 กลุ่มนักวิจัยแกนนำาท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง ในส�ข�วิช�ต่�งๆ  
โดยมีคว�มคล่องตัวในก�รบริห�รจัดก�รง�นวิจัย

 โครงสร้างในการพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยท่ีชัดเจน โดยมีนักวิจัยระดับอ�วุโส 
เป็นที่ปรึกษ� และมีนักวิจัยรุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง

 นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ผลงานท่ีมีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ

 ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ก�รย่ืนจดสิทธิบัตร  
ผลง�นตีพิมพ์ในว�รส�รระดับน�น�ช�ติและระดับช�ติ องค์คว�มรู้ใหม่  
และ/หรือ นวัตกรรมท�งวิช�ก�รใหม่ ก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์และ
เชิงส�ธ�รณประโยชน์

 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ท่ีมีศักยภ�พในเชิงพ�ณิชย์ และ/หรือ เชิงส�ธ�รณประโยชน์ 
การเผยแพร่ผลงานเพื่อให้ความรู้แก่สังคม เช่น บทคว�ม คู่มือ หนังสือ  
เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทร�บข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้

ก�รสนับสนุน
ปีละไม่เกิน 2 โครงก�ร งบประม�ณรวมไม่เกิน 20,000,000 บ�ทต่อโครงก�ร

ระยะเวล� 5 ปี 
โดยมีก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ต่อเนื่องทุกปี

คว�มเป็นเจ้�ของสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�
กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� หรือสิทธิอื่นใดของผลง�น 
ที่เกิดขึ้น จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�รนี้ ให้เป็นของต้นสังกัดผู้ได้รับ 
ก�รสนับสนุน และ สวทช.

สำ�หรับโครงก�รท่ีได้รับก�รสนับสนุน ระหว่�งก�รดำ�เนินง�น หัวหน้�โครงก�ร 
ส�ม�รถเสนอแผนง�นยกระดับคุณภ�พง�นวิจัยให้สูงขึ้น งบประม�ณ
ไม่เกิน 15,000,000 บ�ท โดยดำ�เนินก�รภ�ยใต้ระยะเวล�ของ 
โครงก�รที่ได้รับก�รสนับสนุน
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โครงก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor

แนวคิดก�รจัดตั้ง
(พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2552)

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตน�ยกรัฐมนตรีและผู้จุดประก�ยคว�มคิดริเริ่ม 
โครงก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor กล่�วว่� “โครงก�รน้ีจะช่วยกระตุ้น 
ให้ภ�คเอกชนหันม�สนใจและเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมในก�ร 
เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับประเทศโดยใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
รวมท้ัง ต้องก�รให้ภ�คธุรกิจเห็นประโยชน์และคุณค่�ของง�นวิจัยและพัฒน� 
ว่�มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ธุรกิจในระดับส�กล”

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
ในขณะนั้น กล่�วว่� “โครงก�รนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิถุน�ยน พ.ศ. 2551  
ถือเป็นคว�มร่วมมือของภ�ครัฐ และเอกชนอย่�งแท้จริง กลยุทธ์สำ�คัญของ 
ก�รจัดตั้ง Chair Professor คือ ก�รสร้�งศ�สตร�จ�รย์ที่เป็นผู้นำ�กลุ่ม  
เพร�ะคว�มก้�วหน้�ในก�รวิจัย และพัฒน�ต้องอ�ศัยผู้นำ�ท่ีจะทำ�ให้เกิดคว�ม 
ก้�วหน้� และส�ม�รถประยุกต์คว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รไปสู่ก�รปฏิบัติจริงได้”
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หลักก�รและเหตุผล
 ในอดีตที่ผ่�นม� นักวิจัยที่มีคว�มส�ม�รถสูงในประเทศไทยจำ�เป็นต้อง 
เสนอโครงก�รวิจัยต่�งๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำ�นวนม�กพอที่ 
จะทำ�ง�นได้เต็มคว�มส�ม�รถ ก�รจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้ 
เป็นกลไกหน่ึงท่ีทำ�ให้กลุ่มวิจัยขน�ดใหญ่ส�ม�รถทำ�ง�นต่�งๆ สอดคล้องกัน  
และส�ม�รถหวังผลง�นวิจัยท่ีมีคว�มหม�ยสูงท�งด้�นวิช�ก�ร ได้แก่ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนก�ร ก�รยื่นจดสิทธิบัตร ผลง�นตีพิมพ์ ใน 
ว�รส�รวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติท่ีมีม�ตรฐ�นสูง ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย เป็นต้น 
รวมทั้ง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่�งนักวิจัย และภ�คก�รผลิตและบริก�ร  
นำ�ไปสู่ก�รปรึกษ�ห�รือท�งด้�นวิช�ก�ร ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีต่�งๆ  
ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคล�กรในภ�คก�รผลิต และบริก�ร ตลอดจน
เป็นช่องท�งหนึ่งที่จะเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นวิจัย และพัฒน�กับผู้ประกอบก�ร 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รใช้ง�นได้จริงในภ�คก�รผลิตและบริก�ร หรือสังคม ซึ่งจะ 
เป็นก�รยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยและพัฒน� และคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
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ก�รสนับสนุน (ปีเว้นปี)
สนับสนุน 1 โครงก�ร 
งบประม�ณรวมไม่เกิน 20,000,000 บ�ท  
โดยมูลนิธิสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ และ 
สวทช. เป็นผู้บริห�รจัดก�รโครงก�ร

คว�มเป็นเจ้�ของสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�
กรรมสิทธ์ิ สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� หรือสิทธิอืน่ใดของผลง�นท่ีเกิดข้ึน 
ให้เป็นของผู้สนับสนุนทุน คือ มูลนิธิสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ 
โดยมุ่งหวังให้เกิดก�รใช้ประโยชน์เชิงส�ธ�รณะเป็นหลัก 

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
 NSTDA Chair Professor และทีมวิจัยท่ีมีขีดความสามารถสูง ส�ม�รถ 

เชื่อมโยงคว�มรู้ท�งด้�นวิช�ก�รกับภ�คก�รผลิตและบริก�ร ที่ส�ม�รถ 
ผลิตผลง�นวิจัยไปสู่ก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ และ/หรือ ส�ธ�รณประโยชน์ 
ได้อย่�งต่อเนื่อง

 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กระบวนการต้นแบบ ที่มีศักยภ�พในเชิงพ�ณิชย์ 

และ/หรือ เชิงส�ธ�รณประโยชชน์

 ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลง�นตีพิมพ์ใน 
ว�รส�รระดับน�น�ช�ติและระดับช�ติ สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ องค์คว�มรู้ใหม่  
และ/หรือ นวัตกรรมท�งวิช�ก�รใหม่ ท่ีนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์  

และ/หรือ ก�รนำ�ไปใช้เชิงส�ธ�รณประโยชน์

 นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก

 การเชื่อมประสานการวิจัยกับผู้ประกอบการ/ภาคการผลิต เช่น 
ก�รแก้ปัญห� ก�รให้คำ�ปรึกษ� ก�รเพิ่มศักยภ�พด้�นก�รวิจัยของ 
บุคคล�กรในภ�คเอกชน

ระยะเวล� 5 ปี 
โดยมีก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ต่อเนื่องทุกปี
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ก�รขอรับ
ก�รสนับสนุน

ภ�ยใต้โครงก�ร
นักวิจัยแกนนำ�
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คุณสมบัติผู้สมัคร
• หัวหน้�โครงก�รเป็นนักวิจัยท่ีมีประสบก�รณ์ในก�รทำ�วิจัยในด้�นท่ี

เสนอขอรับก�รสนับสนุน มีศักยภ�พเทียบเคียงได้กับนักวิจัยระดับ
ศ�สตร�จ�รย์ เป็นท่ียอมรับในวงก�รวิช�ก�ร และมีก�รทำ�ง�นร่วม
กับนักวิจัยภ�ยในประเทศ และต่�งประเทศอย่�งต่อเน่ือง

• หัวหน้�โครงก�รมีคว�มส�ม�รถในก�รเป็นผู้นำ�กลุ่มวิจัย เพื่อให้
กลุ่มวิจัยส�ม�รถดำ�เนินง�น ได้อย่�งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภ�พ

• กลุ่มวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยไทย หรือนักวิจัยต่�งช�ติท่ีทำ�ง�นอยู่ใน
สถ�บันก�รศึกษ� สถ�บันวิจัย หน่วยง�นในภ�ครัฐหรือภ�คเอกชน 
(ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รับก�รยินยอมจ�ก 
ต้นสังกัด ให้ส�ม�รถเปิดเผยข้อมูล หรือส�ม�รถน�ผลง�นวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้�งได้ และในกรณีช�วต่�งช�ติ ต้องเป็น
ผู้ท่ีปฏิบัติง�นในหน่วยง�นวิจัยท่ีเอ้ือประโยชน์กับประเทศ/สถ�บันไทย)

• หัวหน้�โครงก�รและผู้ร่วมวิจัยต้องมีผลง�นวิจัย สิทธิบัตร หรือ  
ผลง�นตีพิมพ์ในว�รส�รระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติอย่�งต่อเน่ือง  
ส�ม�รถทำ�ง�นวิจัยได้เต็มเวล� ตลอดระยะเวล�ของโครงก�ร  
โดยไม่ดำ�รงตำ�แหน่งบริห�ร ต้ังแต่ระดับคณบดีข้ึนไป

• ห�กหัวหน้�โครงก�รอยู่ระหว่�งก�รรับทุนวิจัยขน�ดใหญ่อ่ืนๆ ท่ีมี 
งบประม�ณม�กกว่� 5 ล้�นบ�ท ระยะเวล�ก�รรับทุนดังกล่�ว  
ควรเหลืออยู่ไม่เกิน 12 เดือน

ก�รขอรับก�รสนับสนุน
ภ�ยใต้โครงก�รนักวิจัยแกนนำ�
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• มีกลุ่มวิจัยเข้มแข็ง อันประกอบด้วย หัวหน้�โครงก�ร (เทียบเคียง
ศ�สตร�จ�รย์) และผู้ร่วมวิจัย (เทียบเคียงได้กับรองศ�สตร�จ�รย์
และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์) ที่มีศักยภ�พในก�รพัฒน�ผู้ร่วมทีม ที่มี
ประสบก�รณ์รองลงม� ให้ส�ม�รถสืบทอดง�นวิช�ก�ร และพัฒน�
กลุ่มวิจัยให้มีขีดคว�มส�ม�รถสูงข้ึนอย่�งต่อเน่ือง รวมท้ังส�ม�รถ
ผลิตบัณฑิตศึกษ�ทุกระดับช้ัน

• มีศักยภ�พในก�รเช่ือมโยงองค์คว�มรู้ด้�นวิช�ก�รเข้�กับภ�ค 
ก�รผลิต ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลง�นวิจัย ท่ีส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ต่อยอด 
จนมีศักยภ�พเพียงพอท่ีจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ และ/หรือ 
เชิงส�ธ�รณประโยชน์ได้ เช่น สิทธิบัตร และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

• กลุ่มวิจัยส�ม�รถจัดห�งบประม�ณเพ่ิมเติมได้เองด้วย เพ่ือใช้สำ�หรับ 
ดำ�เนินก�รวิจัยท่ีนอกเหนือไปจ�กขอบข่�ยง�นในข้อเสนอโครงก�ร 
ท่ีได้รับก�รสนับสนุนจ�ก สวทช. โดยต้องร�ยง�นให้ สวทช. ทร�บถึง
แหล่งทุนอ่ืนท่ีให้สนับสนุนโครงก�รดังกล่�ว
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ก�รส่งข้อเสนอโครงก�ร ผู้สมัครจะต้องเสนอ
 ร�ยละเอียดของหัวหน้�โครงก�ร และผู้ร่วมวิจัย

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่จะนำ�กลุ่มวิจัยไปสู่คว�มสำ�เร็จ

 หลักก�รและเหตุผล ซ่ึงประกอบด้วยท่ีม�ของปัญห� องค์คว�มรู้เดิมท่ีมีอยู่  
ซึ่งมีก�รทบทวนเอกส�รอ้�งอิงหรือสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้อง มีก�รแสดงคว�มรู้  
คว�มชำ�น�ญของกลุ่มวิจัย ที่นำ�ไปสู่แนวท�งสำ�หรับก�รแก้ปัญห�

 แผนก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รในระยะเวล� 5 ปี ซึ่งแสดงทิศท�ง 
ก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมของโครงก�ร และก�รเช่ือมโยงก�รดำ�เนินง�น 
ของโครงก�รย่อย

 ร�ยละเอียดของโครงก�รย่อย ประกอบด้วยชื่อโครงก�ร หลักก�ร 
วัตถุประสงค์ และข้อมูลท�งด้�นเทคนิคที่เพียงพอต่อก�รประเมินคว�ม
เป็นไปได้ และคว�มเหม�ะสมของโครงก�รย่อย

 แผนงบประม�ณร�ยปี และงบประม�ณรวมตลอดระยะเวล�โครงก�ร

 ผลง�นเด่น และผลง�นที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กโครงก�ร เช่น องค์คว�มรู้  
กระบวนก�รใหม่ ผลง�นตีพิมพ์ในว�รส�รท�งวิช�ก�ร สิทธิบัตร ต้นแบบ 
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งก�รผลิตนักศึกษ�ในระดับต่�งๆ

 เกณฑ์ก�รประเมินผลสำ�เร็จของกลุ่มวิจัยที่แสดงถึงคว�มเป็นเลิศ

 ประวัติเต็มคณะผู้วิจัยทุกท่�น

 ร�ยละเอียดทั้งหมดจะต้องกรอกลงในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงก�ร
ที่ท�ง สวทช. กำ�หนด และหัวหน้�โครงก�รเป็นผู้นำ�เสนอภ�พรวมของ
โครงก�รในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่มีคว�มย�วไม่เกิน 180 วิน�ที
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เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

นักวิจัย
แกนนำ�

ตัวบุคคลและประวัติผลงาน (50%)
 คว�มเป็นผู้นำ� (หัวหน้�โครงก�ร)
 คว�มส�ม�รถท�งด้�นวิช�ก�ร
 ผลง�น ประวตั ิและประสบก�รณก์�รมสีว่นรว่มในก�รแกป้ญัห� 
ภ�คก�รผลิตหรือบริก�รหรือปัญห�เศรษฐกิจ สังคมหรือชุมชน

20%
20%
10%

โครงการวิจัย (50%)
 แผนง�นและวัตถุประสงค์  
 ผลง�นที่ค�ดว่�จะได้รับ  
 คว�มสำ�คัญของโครงก�ร  และคว�มเช่ือมโยงกับภ�คก�รผลิต/ 
ภ�คสังคม  

15%
15%
20%

หมายเหตุ : เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม

กระบวนก�รพิจ�รณ�คัดเลือก
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการ อย่างน้อย 2 ชุด
 คณะผู้เชี่ยวช�ญประเมินข้อเสนอร�ยโครงก�ร (Proposal Reviewers) 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญ ในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะอนุกรรมก�รท่ีปรึกษ�ท�งวิช�ก�รในแต่ละส�ข�เทคโนโลยี เพ่ือจัดอันดับ 
ข้อเสนอโครงก�ร ท่ีส่งเข้�ม� โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มเห็นจ�กคณะผู้เช่ียวช�ญ 
ประเมินข้อเสนอโครงก�ร (ท�งเลือก) 

 คณะกรรมก�รด้�นส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ� เพ่ือพิจ�รณ�อนุมัติโครงก�ร  
โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มเห็นของคณะผู้เช่ียวช�ญประเมินข้อเสนอโครงก�ร 
ควบคู่กับคว�มเห็นของคณะอนุกรรมก�รที่ปรึกษ�ท�งวิช�ก�ร 

หมายเหตุ: ผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รถือเป็นที่สิ้นสุด
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จัดทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมดำ�เนินก�รวิจัย

คณะกรรมก�รกำ�หนดขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์ก�รพิจ�ณ�

เยี่ยมชมโครงก�ร

รับข้อเสนอโครงก�ร

เปิดรับข้อเสนอโครงก�ร

คณะกรรมก�รกำ�หนด
ร�ยชื่ออนุกรรมก�รกลั่นกรองฯ

ไม่ผ่�น

ผ่�น

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�
ข้อเสนอโครงก�ร

คณะกรรมก�รกำ�หนด
ร�ยชื่อผู้เชี่ยวช�ญ

ไม่ผ่�น

ส่งหน่วยง�นอื่น

แจ้งปฏิเสธโครงก�ร

อนุกรรมก�รกลั่นกรองฯ
พิจ�รณ�ผลประเมิน

เสนอ (ร่�ง) ขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

พิจ�รณ�ข้อเสนอโครงก�รเบื้องต้น

ส่งผู้เชี่ยวช�ญประเมิน

ส่งผู้เชี่ยวช�ญประเมิน

จ่�ยเงินงวด

จัดง�นแถลงข่�วและพิธีลงน�มในบันทึก
ข้อตกลงร่วมดำ�เนินก�รวิจัย

ผ่�น

เริ่มดำ�เนินโครงก�ร

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�
อนุมัติโครงก�ร

กระบวนก�รทำ�ง�น

3 เดือน

3-4 เดือน

2-3 เดือน
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 ตัวบุคคลและประวัติผลงาน

 ความเป็นผู้นำา (หัวหน้าโครงการ)
 หัวหน้�โครงก�รเป็นนักวิจัยที่มีประสบก�รณ์สูงเทียบเคียงได้กับ 

นักวิจัยระดับศ�สตร�จ�รย์
 มีผลง�นเป็นท่ีรู้จัก และได้รับก�รยอมรับจ�กนักวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ 

และระดับช�ติ
 มีลักษณะเป็นผู้นำ�กลุ่ม มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�ทีมไปสู่คว�มสำ�เร็จ

 ความสามารถทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 มีคว�มรู้และคว�มชำ�น�ญในด้�นที่เสนอขอรับก�รสนับสนุน
 มีก�รผลิตผลง�นวิจัยท�งด้�นที่เสนอม�อย่�งต่อเนื่อง
 ผลง�นที่ผ่�นม�ของผู้นำ�กลุ่มและกลุ่มวิจัยในเชิงคุณภ�พและ 

เชิงปริม�ณ
 มีคว�มส�ม�รถประยุกต์ง�นวิช�ก�รในก�รแก้ปัญห�ที่ท้�ท�ย และ

พัฒน�ผลง�นไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ในด้�นต่�งๆ

 มีผลงาน ประวัติ และประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของภาคการผลิต หรือบริการ หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
หรือชุมชน

ร�ยละเอียดเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
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โครงการวิจัย

 แผนงานและวัตถุประสงค์
 คว�มเชื่อมโยงง�นวิจัยจ�กหล�กหล�ยส�ข�วิช�
 คว�มเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยโครงก�ร
 คว�มชัดเจนของแผนง�นและคว�มเชื่อมโยงระหว่�งโครงก�รย่อย
 คว�มเหม�ะสมของวิธีดำ�เนินก�รในช่วงเวล�ท่ีเสนอ และคว�มพร้อม 

ของเครื่องมือ อุปกรณ์ สถ�นที่
 คว�มซ้ำ�ซ้อนหรือใกล้เคียงกับโครงก�รอื่นหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม

 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
 ง�นวิจัยที่มีคุณภ�พสูง มีองค์คว�มรู้พื้นฐ�นที่เข้มแข็ง ส�ม�รถ 

ตีพิมพ์ผลง�นในว�รส�รระดับน�น�ช�ติชั้นนำ� หรือว�รส�รที่ม ี 
Impact factor อันดับต้นของส�ข�วิช�

 ผลง�นส�ม�รถนำ�ไปแก้ปัญห�ให้กับภ�คผลิตและบริก�ร หรือปัญห� 
ท�งภ�คสังคมได้อย่�งชัดเจน หรือมีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้หรือนำ�
ไปพัฒน�ต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จริงได้

 ผลง�นที่ค�ดว่�จะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และช่วงเวล� 
ที่เสนอ

 คว�มเหม�ะสมของเกณฑ์ประเมินผลสำ�เร็จของผลง�นวิจัยในเชิง
คุณภ�พ และเชิงปริม�ณ เช่น จำ�นวน/ชื่อว�รส�รที่ตีพิมพ์บทคว�ม 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ก�รพัฒน�บุคล�กร 
(นักศึกษ� นักวิจัยจ�กเอกชน)
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 ความสำาคัญของโครงการ และความเช่ือมโยงกับภาคผลิตและบริการ 
หรือภาคสังคม

 มีคว�มเร่งด่วน และคว�มจำ�เป็นกับก�รพัฒน�ประเทศไทยในปัจจุบัน  
สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ของประเทศ

 มีคุณค่�ใน ด้�นก�รพัฒน�วิช�ก�รอย่�งม�ก ด้�นเศรษฐกิจ หรือ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 มีคว�มเชื่อมโยง และมีคว�มเป็นไปได้ที่จะนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ใน
ภ�คผลิตและบริก�ร ภ�คสังคม

 มีคว�มร่วมมือกับภ�คอุตส�หกรรม เพ่ือให้เกิดเครือข่�ยท่ีจะสร้�งสรรค์ 
ผลง�นวิจัยต่อยอด

 สร้�งผลง�นวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงส�ธ�รณะ หรือภ�คสังคม 
เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงแนวท�งก�รรักษ�โรค

 ส�ม�รถระบุกลุ่มของผู้ใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย
 ผลง�นวิจัยส�ม�รถช่วยเสริมสร้�งคว�มมั่งคั่ง และ/หรือ ช่วยลด

คว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
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งบประม�ณก�รวิจัย

หมวดค่�จ้�ง/ค่�ตอบแทน
(ไม่เกิน 40% ของงบประม�ณท้ังหมด)

 หัวหน้�โครงก�ร
 - นักวิจัยแกนนำ� ไม่เกิน 50,000 บ�ท/เดือน

 ผู้ร่วมวิจัย ไม่เกิน 20,000 - 35,000 บ�ท/เดือน ต�มประสบก�รณ์

 นักวิจัยหลังปริญญ�เอก ไม่เกินโครงก�รละ 2 คน คนละไม่เกิน 
20,000 - 35,000 บ�ท/เดือน

 เจ้�หน้�ท่ีบริห�รกลุ่มวิจัย โครงก�รละ 1 คน ไม่เกิน 10,000 บ�ท/เดือน

หมวดทุนก�รศึกษ�วิจัย (ค่�ลงทะเบียน และค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน)

  ระดับปริญญ�เอก โครงก�รละไม่เกิน 1,620,000 บ�ท ตลอดโครงก�ร  
โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน

   - ค่�เล่�เรียน ค่�บำ�รุงต่�งๆ จ่�ยต�มจริงไม่เกิน 60,000 บ�ท/ปี
  - ค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน เดือนละไม่เกิน 10,000 บ�ท

 ระดับปริญญ�โท โครงก�รละไม่เกิน 2,496,000 บ�ท ตลอดโครงก�ร  
โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน

   - ค่�เล่�เรียน ค่�บำ�รุงต่�งๆ จ่�ยต�มจริงไม่เกิน 60,000  บ�ท/ปี
 -  ค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน เดือนละไม่เกิน 8,000 บ�ท
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หมายเหตุ :

- ในระหว่�งก�รดำ�เนินง�น ส�ม�รถปรับเปลี่ยนงบประม�ณระหว่�งหมวดได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 
และหมวดค่�เดินท�งต่�งประเทศ โดยจะต้องขออนุมัติจ�ก สวทช.

- ข้�ร�ชก�รล�เรียนที่ได้รับเงินเดือนจ�กต้นสังกัดจะไม่ได้รับค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน

หมวดค่�วัสดุ/ส�รเคมี

หมวดครุภัณฑ์ 
ไม่เกิน 500,000 บ�ท
 

หมวดคว�มร่วมมือกับภ�ค
ก�รผลิตและบริก�ร ไม่เกิน 

400,000 บ�ท ตลอดโครงก�ร

หมวดค่�ใช้สอย 
(ค่�วิเคร�ะห์ตัวอย่�ง, ค่�เดินท�ง
เพื่อปฏิบัติง�นในประเทศ, ค่�จัด
ประชุมห�รือ  และอื่นๆ)  ไม่เกิน 
2.5 ล้�นบ�ท ตลอดโครงก�ร

หมวดค่�บริห�ร
โครงก�ร (5 ปี)  
ไม่เกิน 500,000 บ�ท 
ตลอดโครงก�ร

หมวดค่�เดินท�ง
ต่�งประเทศ
ไม่เกิน 500,000 บ�ท 
ตลอดโครงก�ร
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ทำ�เนียบ
นักวิจัยแกนนำ�
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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

ก�รวิจัยและพัฒน�และจัดก�รองค์คว�มรู้ท�งวิทย�
ภูมิคุ้ มกันและ เทคโนโลยีชี วภ�พระดับโมเลกุล เพื่ อ 
ก�รพัฒน�ชุดตรวจวินิจฉัยและก�รรักษ�โรค

ระบ�ดวิทย�เพื่อแก้ปัญห�สุขภ�พภ�คใต้

ก�รพัฒน�กระบวนก�รอบแห้งข้ันสูงสำ�หรับอ�ห�รและ
วัสดุชีวภ�พ
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ศ.นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

2554

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์  มุทิรางกูร
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งพย�ธิสรีรวิทย�ในผู้ป่วยธ�ลัสซีเมีย
และก�รพัฒน�ก�รรักษ�แบบใหม่

ก�รศึกษ�สภ�วะเหนือพันธุกรรมและจีโนมของมะเร็งและ
เซลล์แก่ เพื่อก�รค้นพบใหม่ ก�รตรวจกรองมะเร็ง และ
พัฒน�ก�รรักษ�โรคโดยก�รควบคุมก�รแสดงออกของยีน

2555
ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์  ภวสันต ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รพัฒน�เซลล์ต้นกำ�เนิดจ�กเน้ือเย่ือฟันเพ่ือง�นวิศวกรรม 
เน้ือเย่ือกระดูกและเน้ือเย่ือปริทันต์

ศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร 
คณะเกษตร กำาแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เทคโนโลยีก่อกล�ยพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภ�พก�ร
ปรับปรุงพันธุ์ข้�วที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2556
ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบ�ทของสัตว์ แมลง ในก�รก่อโรค กลไกเชื้อและ 
ก�รรักษ�

ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ก�รเพิ่มก�รถ่�ยเทคว�มร้อนเชิงนวัตกรรมสำ�หรับ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนคว�มร้อนในอน�คต

ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์  ฉัตรทิพากร 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ  
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557

ก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นห�แนวท�ง
ก�รรักษ�และตัวช้ีวัดชนิดใหม่ ในภ�วะเมต�บอลิคซินโดรม 
และภ�วะเหล็กเกิน เพ่ือก�รป้องกันก�รสูญเสียก�รทำ�ง�น
ของหัวใจและสมอง

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ� และโรคท�งไวรัสที่สำ�คัญ 
ในประเทศไทย 
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นพ.ปรีดา  มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รวิจัยแบบบูรณ�ก�รเพื่อค้นห�ชุดของส�รบ่งชี้ท�ง 
ชีวภ�พชนิดใหม่ ที่นำ�ไปสู่ก�รประยุกต์ใช้กับก�รตรวจ 
วินิจฉัย ก�รพย�กรณ์คว�มรุนแรงของโรค และก�รรักษ� 
ผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่�งมีประสิทธิภ�พ

โครงสร้�งควอนตัมน�โนกลุ่มแอนติโมนีสำ�หรับก�รพัฒน� 
ตัวตรวจจับแสงอินฟร�เรด

ศ.ดร.แชบเบียร์  กีวาลา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง   
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ก�รพัฒน�นวัตกรรมเพ่ือก�รรักษ�มะเร็งด้วยวิธีก�รเพ่ิม 
ภูมิคุ้มกัน

เครือข่�ยวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือก�รค้�และก�รผลิตอ�ห�ร 
และพลังง�นอย่�งยั่งยืน

2559

2558
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ดร.สุมาลี กำาจรวงศ์ไพศาล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ก�รค้นห�เป้�หม�ยย�ใหม่และก�รพัฒน�ย�ต้�นม�ล�เรียด้ือย�

ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ
สถาบันวิทยสิริเมธี 
วัสดุน�โนไฮบริดและก�รออกแบบปฎิกิริย�ก�รสังเคร�ะห์แสง 
ประดิษฐ์

ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำารุงรัตน์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รประยุกต์ใช้ฐ�นเทคโนโลยีสำ�หรับก�รเลือกและพัฒน� 
กระบวนก�รและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำ�หรับก�รผลิต
อย่�งย่ังยืนของเช้ือเพลิงท�งเลือกบนฐ�นของไบโอรีไฟเนอรี

2560

ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ก�รพัฒน�กระบวนก�รถ่�ยเทคว�มร้อนสมัยใหม่สำ�หรับ
อุตส�หกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออน�คต

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก�รพัฒน�นวัตกรรมใหม่ในท�งก�รแพทย์ที่มีมูลค่�และ 
คุณค่�สูง: ฟ้ืนฟูภ�พดีเอ็นเอโดยโมเลกุลท่ีทำ�ให้จีโนมเสถียร  
และก�รตรวจกรองมะเร็งจ�กโปรตีนหรืออ�ร์เอ็นเอในเม็ดเลือดข�ว

2561
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ศ.ดร.จำารัส  ลิ้มตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ก�รออกแบบและก�รผลิตวัสดุน�โนที่เป็นประโยชน์อย่�ง
สูงต่ออุตส�หกรรม

ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  
คณะเกษตร กำาแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก�รปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งก�รปลูกเลี้ยงสบู่ดำ�พันธุ์ ใหม่
สำ�หรับเป็นพลังง�นและอ�ห�รสัตว์

ศ.ดร.วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ก�รค้นห�และพัฒน�ส�รต้นแบบจ�กทรัพย�กรร�ของไทย 
เพื่อคว�มยั่งยืนในก�รค้นห�ย�

ศ.ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำาภา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ก�รวิจัยต่อยอดด้�นโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
และโรคภูมิแพ้

2552

2558

2554

2556
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