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ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประธานกรรมการโครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำ�นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่นำ�การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำ�เนินกิจการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาค
การผลิตและบริการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการศึกษาในด้านการวิจัยและ
พัฒนา โครงการดังกล่าวสามารถผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
และจากความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่า การจัดให้มีการสนับสนุนการวิจัย
แบบกลุ่มที่มีแกนนำ�เป็นนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแนวทางที่ถูกต้องและได้ผลดี
จากนักวิจัยแกนนำ�ที่ สวทช. ให้การสนับสนุน และศาสตราจารย์แกนนำ� หรือ NSTDA Chair
Professors ที่มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมสำ�คัญ
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวทางเช่นนี้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลดีมากขึ้น และมหาวิทยาลัยบางแห่ง
ก็ได้มีกองทุนศาสตราจารย์แกนนำ�ของตนเองแล้ว คาดว่าทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา
ของไทยจะมีการจัดตั้งระบบสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีแกนนำ�เช่นนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป
การวิจัย คือ การสร้างทรัพย์สมบัติใหม่ๆ ที่เป็นทั้งความรู้และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
ที่ควรตระหนักและน่าดีใจ คือ ไม่ใช่การสร้างทรัพย์สินส่วนตัว หรือส่วนบริษัท ส่วนองค์กร
เป็นหลัก แต่เป็นการสร้างทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ และได้ใช้ร่วมกัน
โดยกลุ่มนักวิจัยเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมด้วย เป็นการสร้าง
ชัยชนะร่วมกันทุกฝ่าย จึงขอให้กำ�ลังใจกลุ่มนักวิจัยทั้งหลายให้ทำ�งานร่วมกันต่อไปเพื่อสังคม
ที่ดียิ่งขึ้นของเรา
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ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
ในปัจจุบัน ความต้องการด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ในประเทศไทยได้
เพิ่มสูงขึ้นมาก อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำ�คัญกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
มากขึ้น โดยรัฐบาลได้เพิ่มกลไกสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น
	สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพนั ธกิจในการสร้างเสริม
การวิจยั พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริม
ด้านการพัฒนากำ�ลังคน และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทจ่ี �ำ เป็น เพือ่ สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน สวทช. ได้รเิ ริม่ ให้มที นุ วิจยั ขนาดใหญ่
เพือ่ สนับสนุนนักวิจยั ชัน้ นำ�ของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูงพร้อมกับทีมงานทีพ่ ร้อมจะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง ให้ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ ในหลากหลายมิตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
และเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้จริง
	
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของโครงการนักวิจยั แกนนำ�ทีผ่ า่ นมา มุง่ หวังเป็นอย่างยิง่
ว่ากลไกการสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยทุนวิจัยขนาดใหญ่นี้จะมีส่วนช่วยสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง
พัฒนาบุคลากรวิจัยของประเทศด้วยแกนนำ�ของนักวิจัยไทยที่มีความเป็นผู้นำ�เท่ากับนานาชาติ
และการทำ�งานโดยมีทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนอยู่ด้วย จะเป็นการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจมากขึน้ นำ�ไปสูก่ ารผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและยัง่ ยืนต่อไป
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
กำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นฟันเฟืองในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง
ของประเทศ และมีความเป็นผู้นำ�กลุ่ม ให้ได้มีโอกาสดำ�เนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ การดำ�เนินการโครงการมุ่งหวังจะนำ�ไปสู่การสร้าง และพัฒนาผลงานวิจัย
ในหลากหลายมิติที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ได้แก่ องค์ความรู้ใหม่
ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การผลิตบุคลากรวิจัยชั้นเยี่ยมสู่วงวิชาการ
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของโครงการทีผ่ า่ นมา นักวิจยั ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั
ที่มีคุณภาพจำ�นวนมาก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ เข้ากับภาคสังคม
ภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยจนมีศักยภาพเพียง
พอที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ นับเป็นการผลิตผลงาน
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และเลขานุการคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
โครงการนักวิจัยแกนนำ� และโครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงการ
ที่สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำ�เนินการต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน โดยที่กำ�เนิดจากโครงการทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย ในขณะที่ ศาสตราจารย์
ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นผู้อำ�นวยการ โครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
มีการสนับสนุนครอบคลุมหลากหลายสาขา โครงการได้รบั ความสนใจจากนักวิจยั ระดับแนวหน้า
ของประเทศมาตลอด มีผู้สมัครเป็นจำ�นวนมาก ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ได้ผ่านการพิจารณา
อย่างเข้มข้นหลายขัน้ ตอนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ในวงการวิชาการมาเป็นเวลานาน นักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นผู้ที่มี
ความสามารถสูง และทุ่มเทให้กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้โครงการนักวิจัยแกนนำ�
และโครงการ NSTDA Chair Professor ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายตลอดมา
โครงการนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นกลไกหนึ่ง ที่ สวทช.
เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยการสนับสนุนให้มีการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานที่เป็นประโยชน์ ให้กับประเทศใน
หลากหลายมิติ นำ�ไปสูก่ ารผลิตผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
การยื่นจดสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทัง้ การนำ�ผลงานวิจยั
ไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย และการนำ�ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน และเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และเลขานุการคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ�
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นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2562
ศ. (เชีย่ วชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยา
ของหัวใจ
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คณะผู้วิจัย (ซ้ายไปขวา)
แถวที่ 1 ยืน ด้านหลัง
1. อ.ดร.สพ.วันพิทักษ์ ป้องกัน
4. อ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ
7. อ.นพ.สิรวิชญ์ ศรีวิชัยอินทร์

2. ผศ.ดร.น.สพ.ชวลิต บุญญาภากร 3. ดร.ศิริพงษ์ ปาลี
5. รศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร 6. นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์
8. อ.นพ.ณัฐภัทร ศิริอังกูร

แถวที่ 2 นั่งเก้าอี้
1. รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล
2. ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
3. ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (หัวหน้าโครงการ)*
4. ศ.พญ.เบญจพร ไชยวรรณ์
5. อ.พญ.อารีวรรณ สมหวังประเสริฐ
แถวที่ 3 นั่งพื้น
1. ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ

2. ผศ.ดร.ศิรินาฏ คำ�ฟู

แถวที่ 4 ล่างสุด
1. พญ.ณิชนันท์ โอสถาพันธุ์
4. ผศ.ดร.ภก.จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี
7. อ.ดร.ศิวภรณ์ ศิวะศิลป์ประสานต์

2. ผศ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์ 3. ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร
5. อ.ดร.พญ.ชนิศา โทนุสิน
6. อ.ดร.นพ.สรายุทธ หลานวงศ์
8. อ.ดร.พญ.ชลธิดา ยาระณะ 9. รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม

3. ผศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล
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บทสรุปผู้บริหาร
“การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และ
การใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและ
สมองเสื่อมจากการใช้ยาเคมีบำ�บัดรักษามะเร็ง”
เคมีบำ�บัดถือเป็นกลยุทธ์สำ�คัญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ยาเคมีบำ�บัด ได้แก่
doxorubicin และ trastuzumab จัดเป็นยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่ผลกระทบ
ที่ไม่พงึ ประสงค์ทส่ี �ำ คัญของเคมีบ�ำ บัดเหล่านี้ คือ การเกิดภาวะความเป็นพิษต่อหัวใจทำ�ให้หวั ใจ
ล้มเหลว ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “chemotherapy-induced cardiotoxicity” และความเป็นพิษ
ต่อระบบประสาทส่วนกลางที่ทำ�ให้การเรียนรู้และความจำ�เสีย หรือรู้จักในนาม “chemobrain”
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำ�บัดเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย รวมทั้ง
เพิม่ ภาระทางการเงินแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว ผลเสียดังกล่าวยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ระดับประเทศและระดับโลก ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีวิธีการป้องกันผลเสียต่อหัวใจและสมองที่เกิดจาก
เคมีบ�ำ บัดได้ ดังนัน้ การค้นหาวิธกี ารป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจและสมองซึง่ เกิดจากเคมีบ�ำ บัด
ที่มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นหัวใจสำ�คัญของข้อเสนอโครงการวิจัยนี้
เป้าหมายหลักของโครงการวิจยั นี้ คือ การค้นหาวิธกี ารป้องกันภาวะความเป็นพิษต่อหัวใจ
(cardiotoxicity) และ ความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง (chemobrain) ที่เกิดจากการ
ให้เคมีบำ�บัด โดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ (medical device) หรือการใช้ยาที่มีผลต่อ
ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจและสมอง โดยโครงการวิจัยนี้จะศึกษาตั้งแต่
ในระดับเซลล์ สัตว์ทดลอง จนถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อค้นหาวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
การศึกษาในโครงการวิจัยนี้จึงจัดเป็นการศึกษาแบบ “cell to bedside” เพื่อให้มั่นใจว่าผลที่
ได้จากโครงการนี้จะก่อให้เกิดการป้องกันรักษาแบบใหม่ นำ�ไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษา
ผู้ป่วยต่อไปในอนาคต โดยการศึกษานี้จะมุ่งไปที่ 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การปรับสมดุลของ
ไมโตคอนเดรีย การปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ และการลดอนุมูลอิสระโดยการใช้
สารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังจะได้ทำ�การศึกษาถึงผลต่อ
เมตาบอลิซึมจากการป้องกันรักษาดังกล่าวในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอีกด้วย
ผลของการป้องกันรักษาภาวะความเป็นพิษต่อหัวใจ และความเป็นพิษต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง ทัง้ หมดนี้ จะเป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันผลข้างเคียงทีร่ า้ ยแรงต่อหัวใจและสมอง
จากการใช้ยาเคมีบำ�บัด ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำ�บัดดีขึ้นในอนาคต
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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.
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โครงการนักวิจัยแกนนำ�
ประจำ�ปี 2562
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การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม โดยใชเครื1องมือทางการแพทย
และการใชยามุงเปาไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื1อปองกันภาวะหัวใจลมเหลว
และสมองเสื1อมจากการใชยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2562
ศ. (เชีย่ วชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ ฉัตรทิพากร (หัวหนาโครงการ)
ศูนยวจิ ยั และฝกอบรมสาขาโรคทางไฟฟาของหัวใจ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ยาเคมีบำบัด

เกิดพิษตอหัวใจ

เกิดพิษตอระบบประสาท
เม็ดเลือดขาว
หลั่งสารกระตุน
การอักเสบ

พยาธิสภาพ
ของโรค

สมอ
ง

พยาธิสภาพของโรค

เ ลื

อด

ทำใหเกิด...
ไมโตคอนเดรีย
ทำงานผิดปกติ

หลอด
ผนงั

ทำใหเกิด....

เพิ่มภาวะการอักเสบ

02

ความเครียดออกซิเดชัน

02

0H2

ความเครียดออกซิเดชัน
ภาวะอักเสบในสมอง

0H2

ไมโตคอนเดรีย
ในสมองผิดปกติ

เซลลหัวใจตาย

หัวใจลมเหลว

สมองเสื1อม
การพัฒนาการปองกันรักษาใหม

โดยอาศัยเครื1องมือทางการแพทย
หรือการใชยาที่มีผลตอไมโตคอนเดรีย
เพื1อปองกันความเปนพิษตอหัวใจและสมอง

ยา

เครื1องกระตุน
ระบบประสาท

การปรับสมดุลของ
การปรับสมดุล
ระบบประสาทอัตโนมัติ ของไมโตคอนเดรีย

การลด
อนุมูลอิสระ

ผลที่คาดวาจะไดรับและความเปนไปไดในอนาคต
เกิดแนวทางใหมในการปองกันผลขางเคียงที่รายแรงจากเคมีบำบัด
ตอหัวใจและสมองเพื1อทำใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้นในอนาคต
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นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2562
ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ คอนกรีตเทคโนโลยี การนำ�วัสดุเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมมาใช้ในงานซีเมนต์และคอนกรีต
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คณะผู้วิจัย (ซ้ายไปขวา)
แถวที่ 1
1. ดร.กฤติยา แก้วมณี
4. รศ.ดร.ทวีชัย สำ�ราญวานิช

2. ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์

3. ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

แถวที่ 2
1. รศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำ�มาตร
4. ผศ.ดร.ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์

2. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์

3. ผศ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ

แถวที่ 3
1. ผศ.ดร.วรางคณา แสงสร้อย

2. ดร.กันต์ ไชย ธนาพรรวีกิตติ์
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บทสรุปผู้บริหาร

“การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน”
ประเทศไทยมีการก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตเป็นจำ�นวนมากในแต่ละปี โดยปัจจุบันประเมิน
ได้คร่าวๆ ว่าปริมาณการใช้คอนกรีตในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ประชากร 1 คนต่อปี ปัญหาสำ�คัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงานก่อสร้างในประเทศไทย คือ
การขาดมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับการใช้เทคโนโลยี ใหม่ๆ
วิธีปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมามักจะจัดทำ�มาตรฐานโดยการแปลหรือคัดลอกมาจากมาตรฐานของ
ต่างประเทศ ซึ่งพบว่าเกิดปัญหามากมายในการปฏิบัติจริงในประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐาน
ต่างประเทศเหล่านั้น ไม่ ได้ถูกจัดทำ�ขึ้นมาโดยครอบคลุมถึงสภาพเงื่อนไขในประเทศไทย
ปัญหาอีกประการหนึง่ ของการวิจยั ในประเทศไทย คือ ผลงานที่ได้จากการวิจยั มักจะนำ�ไปสูก่ าร
เผยแพร่ ในลักษณะการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ มีเพียงจำ�นวนน้อยที่สามารถนำ�ไป
ประยุกต์ ใช้งานเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การแก้ปญ
ั หา และเพิม่ ประสิทธิภาพของภาคปฏิบตั จิ ริงได้
โครงการนี้จะดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนาโดยมีหัวข้อย่อยที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของ
โครงสร้างคอนกรีตที่ทั้งแข็งแรงและทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง และปัญหาของการปฏิบตั งิ านก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดครอบคลุมทัง้ ในส่วน โครงสร้าง
และการออกแบบ วัสดุสำ�หรับการก่อสร้าง เทคโนโลยีและการบริหารก่อสร้าง และการบำ�รุง
รักษาซ่อมแซม ผลงานที่ ได้จากโครงการจะอยู่ทั้งในรูปแบบของการประยุกต์ ใช้งานจริงโดย
ภาคปฏิบัติและภาคอุตสาหกรรม การทำ�การสาธิตใช้งานจริง การจัดทำ�มาตรฐานและคู่มือ
ปฏิบัติสำ�หรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมา
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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.
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โครงการนักวิจัยแกนนำ�
ประจำ�ปี 2562
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การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานกอสรางอยางยั่งยืน

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2562
ศ.ดร.สมนึก ตัง้ เติมสิรกิ ลุ

ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โครงสรางสวนใหญ ในประเทศไทย

กวา 90% เปนโครงสรางคอนกรีต
การปฏิบัติงานกอสรางขาดความใสใจ
เรื1องการใชทรัพยากรอยางคุมคา
อายุการใชงาน ภาระตอสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยและสุขภาพของผูปฏิบัติงาน

ขาดมาตรฐานและคูมือปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับวัสดุ สภาพอากาศ
ลักษณะการทำงานในประเทศไทย

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
โครงสรางและการออกแบบ

วัสดุสำหรับการกอสราง

• การออกแบบโดยคำนึงถึงความคงทน
และอายุการใชงาน
• การศึกษาโครงสรางคอนกรีตสำเร็จรูป
• การพัฒนาชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเสนใยสั้น

•
•
•
•
•

เทคโนโลยีและบริหารการกอสราง

การบำรุงรักษาและซอมแซม

• คอนกรีตหลาประสิทธิภาพสูงสำหรับ
การกอสรางฐานรากขนาดใหญ

• การวิเคราะหโครงสรางที่ใชงานมานาน
• การวิเคราะหการซอมแซมความเสียหาย
การเปนสนิมของเหล็กเสริม
โดยวิธี Patching
• เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหาร
การซอมแซมและบำรุงรักษา

ดินเผา (Calcined Clay)
เถาหนักในงานกอสราง
คอนกรีตขยายตัว
เถาลอยปนเปอนแอมโมเนีย
วิธีทดสอบแรเหล็กซัลไฟดในมวลรวม
และการแกปญหา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มาตรฐานและคูมือ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กับประเทศไทย

ตนแบบเทคโนโลยี
กระบวนการ
และการทดลองกอสราง

การใชประโยชน
ในการกอสรางจริง
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นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2562
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมถนน เทคนิคการปรับปรุงดิน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

18

คณะผู้วิจัย (ซ้ายไปขวา)
แถวที่ 1
1. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
4. ดร.ธีรศักดิ์ เยาวราช

2. ดร.กัมปนาท สุขมาก

3. ดร.อภิชาติ สุดดีพงษ์

แถวที่ 2
1. ดร.อิทธิกร ภูมิพันธ์
4. ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

2. Dr.Menglim Hoy

3. ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก

แถวที่ 3
1. นายถาวร ตะไก่แก้ว

2. Prof. Arul Arulrajah
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บทสรุปผู้บริหาร

“นวัตกรรมการออกแบบถนนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อย่างยั่งยืน”
ถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำ�คัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องทำ�ให้
ปริมาณการจราจรและปริมาณรถบรรทุกหนักเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และสร้างความชำ�รุดเสียหาย
แก่ถนนก่อนถึงอายุใช้งานที่ออกแบบ ในแต่ละปีกระทรวงคมนาคมต้องใช้งบประมาณในการ
ซ่อมบำ�รุงถนนมากถึงประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด หรือประมาณ 20,000
ถึง 30,000 ล้านบาท มาตรฐานการออกแบบถนนของประเทศไทยเป็นวิธีเชิงประสบการณ์
(Empirical method) แนวทางการออกแบบนี้ ใช้ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปีแล้ว และ
เหมาะสมกับถนนทีม่ ปี ริมาณจราจรไม่สงู มากนัก ซึง่ แตกต่างจากสภาพถนนทางหลวงหลายเส้น
ในปัจจุบันที่ต้องรับปริมาณจราจรที่สูงมาก
โครงการนี้ศึกษาวิธีออกแบบเชิงกลศาสตร์-ประสบการณ์ (Mechanistic-Empirical
Design method) ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบแนวใหม่ โดยใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุทางเลือก
ที่มีศักยภาพในประเทศ เพื่อใช้เป็นผิวทางและโครงสร้างทาง ยกตัวอย่างเช่น วัสดุธรรมชาติ
ด้อยคุณภาพที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม เพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นทางปรับปรุง
วัสดุรีไซเคิลและกากอุตสาหกรรมเพือ่ ใช้เป็นวัสดุชน้ั โครงสร้างทาง และวัสดุผวิ ทางคอนกรีตและ
แอสฟัลต์คอนกรีต วัสดุโครงสร้างทางและผิวทางในโครงการวิจัยนี้ เป็นวัสดุที่นักวิจัยไทยได้
ดำ�เนินการวิจัยร่วมกับหน่วยงานหลักของประเทศ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และการยางแห่งประเทศไทย ผลงานที่ได้จากโครงการ จะอยู่ทั้งในรูปแบบของการประยุกต์ ใช้
งานจริงโดยภาคปฏิบัติและภาคอุตสาหกรรม การสร้างแปลงทดสอบเพื่อสาธิตการใช้งานจริง
การจัดทำ�มาตรฐานและคู่มือปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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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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โครงการนักวิจัยแกนนำ�
ประจำ�ปี 2562
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นวัตกรรมการออกแบบถนน
เพื1อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศอยางยั่งยืน

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2562

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบลู สุข

ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานนวัตกรรมเพื1อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตรฐานการออกแบบถนนของประเทศไทยอางอิงจากของตางประเทศ
เปนวิธีเชิงประสบการณ ใชมานานกวา 30 ป

ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ปริมาณการจราจร

เพิ่มขึ้น

ปริมาณวัสดุทางธรรมชาติ

ลดลง

วัสดุทดแทนที่พัฒนาขึ้น

ไมตอบโจทยการใชงานจริง

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

1 การทดสอบคุณสมบัติพลวัตของวัสดุ

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

ผิวทางลาดยาง (Asphalt Pavement)
ชั้นผิวทาง (Surface Course)
ชั้นพื้นทาง (Base Course)
ชั้นรองพื้นทาง (Subbase Course) *(Optional)
ดินเดิม (Subgrade)

คอนกรีตผสมสารละลายพอลิเมอร

ผิวทางคอนกรีต (Concrete Pavement)
ชั้นผิวทาง (Surface Course)
ชั้นพื้นทาง (Base Course) *(Optional)
ชั้นรองพื้นทาง (Subbase Course) *(Optional)
ดินเดิม (Subgrade)

คอนกรีตผสมน้ำยางขน

วัสดุเหลือทิ้ง
และกากอุตสาหกรรม
เศษแอสฟลตคอนกรีต

Recycled Asphalt Pavement, RAP

เศษคอนกรีต

ตะกรันเหล็ก

ปูนซีเมนตและน้ำยางพาราขน

ปูนซีเมนตและยางอิมัลชัน

Recycled Concrete Aggregate, RCA

Steel Slag

วัสดุดอยคุณภาพ
เพื1อใชในงานทาง
ปูนซีเมนต

Cement Stabilization

วยวิธี
2 การออกแบบด
เชิงกลศาสตร-ประสบการณ

Cement-Para Rubber Latex Stabilization

อสราง
3 การก
โครงการนำรอง

Cement-Emulsion Stabilization

ดทำมาตรฐาน
4 จัและคู
มือการออกแบบ

ผลที่คาดวาจะไดรับและความเปนไปไดในอนาคต

ฐานขอมูลของพฤติกรรม มาตรฐานและคูมือการออกแบบ
พลวัตของวัสดุทางเลือก
ที่เหมาะกับประเทศไทย

ถนนตนแบบ
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โครงการ Chair Professor Grants
สำ�นักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้จัดตั้งโครงการ “Chair Professor Grants” ขึ้นตั้งแต่
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพื่อสร้างผู้นำ�และบุคลากรด้านการวิจัย
เสริมสร้างความเข็มแข็งด้าน การวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ในด้านต่างๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
“Chair Professor Grants” ประกอบด้วย
“โครงการนักวิจัยแกนนำ�” ที่สนับสนุนการวิจยั ด้วยงบประมาณ
ของ สวทช. และ “โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ
สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัย โดยมี สวทช.
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ
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โครงการนักวิจัยแกนนำ�
หลักการและเหตุผล
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุง่ ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน
ประชาคมวิจัย แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ จึงได้จัดตั้ง “โครงการนักวิจัยแกนนำ�” ขึ้น
เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ในหลากหลายมิตอิ ย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำ�ไปสูก่ ารเผยแพร่ผลงาน
ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทีม่ ศี กั ยภาพเกิดประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ หรือ เชิงสาธารณะ
รวมทัง้ การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจยั ด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีการทำ�งานเป็นทีม มีโครงสร้างใน
การพัฒนานักวิจยั อย่างต่อเนือ่ งและมีความเชือ่ มโยงตัง้ แต่ระดับนักศึกษา
จนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีความใหม่ หรือต่อยอดจากความรู้
ความเชีย่ วชาญทีม่ อี ยู่ โดยสอดคล้องกับความจำ�เป็น และความต้องการ
ของประเทศ
ได้ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
สร้างให้เกิดความมีสว่ นร่วมและเชือ่ มโยงระหว่างภาคความรู้ และภาคการผลิต
และบริการ หรือภาคสังคม
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ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน
ปี พ.ศ.
2562

ขอบเขตการสนับสนุน

สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจะเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาในอนาคต
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่
ตอบโจทย์สังคม และอุตสาหกรรมอนาคต สร้างความเชื่อมโยง
กับภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม
เพือ่ ผลักดัน ให้เกิดการขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจ เพิม่ ขีดความสามารถ
และศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ
2561
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชนและอุตสาหกรรม
อนาคตในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารเพือ่ อนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่
การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ คนไทย พลังงานและเชือ้ เพลิง
นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน อันจะนำ�ไปสู่พลังอำ�นาจทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาทีม่ ศี กั ยภาพ และโอกาสการใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภายใต้ 4 เทคโนโลยีหลัก
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี
2560
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ
อุตสาหกรรมของประเทศทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ/หรือ อุตสาหกรรมอนาคต
สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้อง
กับคลัสเตอร์ หรือโปรแกรมของ สวทช.
2558 - 2559 การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและผลผลิต
สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับคลัสเตอร์ หรือ
กลุ่มโปรแกรมของ สวทช.
2552 - 2557 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับคลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรม
ของ สวทช.
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การสนับสนุน

ปีละไม่เกิน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อโครงการ

ระยะเวลา 5 ปี

โดยมีการประเมินความก้าวหน้าต่อเนื่องทุกปี
สำ�หรับโครงการที่ได้รบั การสนับสนุน ระหว่างการดำ�เนินงาน หัวหน้าโครงการ
สามารถเสนอแผนงานยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้สูงขึ้น งบประมาณ
ไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยดำ�เนินการภายใต้ระยะเวลาของ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผลงาน
ที่เกิดขึ้น จากการดำ�เนินงานโครงการนี้ ให้เป็นของต้นสังกัดผู้ได้รับ
การสนับสนุน และ สวทช.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยของประเทศ
กลุม่ นักวิจยั แกนนำ�ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและศักยภาพสูง ในสาขาวิชาต่างๆ
โดยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานวิจัย
โครงสร้างในการพัฒนาวิชาชีพนักวิจยั ทีช่ ดั เจน โดยมีนกั วิจยั ระดับอาวุโส
เป็นที่ปรึกษา และมีนักวิจัยรุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง
นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
ผลงานทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับสูง ได้แก่ การยืน่ จดสิทธิบตั ร
ผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ องค์ความรูใ้ หม่
และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
เชิงสาธารณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ทีม่ ศี กั ยภาพในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชน์
การเผยแพร่ผลงานเพื่อให้ความรู้แก่สังคม เช่น บทความ คู่มือ หนังสือ
เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้
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โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
แนวคิดการจัดตั้ง
(พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2552)

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้จุดประกายความคิดริเริ่ม
โครงการร่วมทุน NSTDA Chair Professor กล่าวว่า “โครงการนีจ้ ะช่วยกระตุน้
ให้ภาคเอกชนหันมาสนใจและเล็งเห็นความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทัง้ ต้องการให้ภาคธุรกิจเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั และพัฒนา
ว่ามีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล”
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในขณะนั้น กล่าวว่า “โครงการนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนอย่างแท้จริง กลยุทธ์สำ�คัญของ
การจัดตั้ง Chair Professor คือ การสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำ�กลุ่ม
เพราะความก้าวหน้าในการวิจยั และพัฒนาต้องอาศัยผูน้ �ำ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความ
ก้าวหน้า และสามารถประยุกต์ความก้าวหน้าทางวิชาการไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงได้”
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หลักการและเหตุผล
ในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยที่มีความสามารถสูงในประเทศไทยจำ�เป็นต้อง
เสนอโครงการวิจัยต่างๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำ�นวนมากพอที่
จะทำ�งานได้เต็มความสามารถ การจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้
เป็นกลไกหนึง่ ทีท่ �ำ ให้กลุม่ วิจยั ขนาดใหญ่สามารถทำ�งานต่างๆ สอดคล้องกัน
และสามารถหวังผลงานวิจยั ทีม่ คี วามหมายสูงทางด้านวิชาการ ได้แก่ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนการ การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม่ี มี าตรฐานสูง ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น
รวมทั้ง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย และภาคการผลิตและบริการ
นำ�ไปสู่การปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต และบริการ ตลอดจน
เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมโยงการทำ�งานวิจัย และพัฒนากับผู้ประกอบการ
เพื่อนำ�ไปสู่การใช้งานได้จริงในภาคการผลิตและบริการ หรือสังคม ซึ่งจะ
เป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
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การสนับสนุน (ปีเว้นปี)
สนับสนุน 1 โครงการ
งบประมาณรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท

โดยมูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ
สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ

ระยะเวลา 5 ปี

โดยมีการประเมินความก้าวหน้าต่อเนื่องทุกปี

ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือสิทธิอนื่ ใดของผลงานทีเ่ กิดขึน้
ให้เป็นของผูส้ นับสนุนทุน คือ มูลนิธิส�ำ นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
โดยมุง่ หวังให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะเป็นหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

NSTDA Chair Professor และทีมวิจยั ทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางด้านวิชาการกับภาคการผลิตและบริการ ที่สามารถ
ผลิตผลงานวิจยั ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ สาธารณประโยชน์
ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กระบวนการต้นแบบ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชชน์
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ สิทธิบตั ร ผลิตภัณฑ์ องค์ความรูใ้ หม่
และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และ/หรือ การนำ�ไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์
นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก
การเชื่อมประสานการวิจัยกับผู้ประกอบการ/ภาคการผลิต เช่น
การแก้ปัญหา การให้คำ�ปรึกษา การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคคลากรในภาคเอกชน
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การขอรับ
การสนับสนุน
ภายใต้โครงการ
นักวิจยั แกนนำ�
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การขอรับการสนับสนุน
ภายใต้โครงการนักวิจยั แกนนำ�
คุณสมบัติผู้สมัคร
• หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์ ในการทำ�วิจยั ในด้านที่
เสนอขอรับการสนับสนุน มีศกั ยภาพเทียบเคียงได้กบั นักวิจยั ระดับ
ศาสตราจารย์ เป็นทีย่ อมรับในวงการวิชาการ และมีการทำ�งานร่วม
กับนักวิจยั ภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
• หัวหน้าโครงการมีความสามารถในการเป็นผู้นำ�กลุ่มวิจัย เพื่อให้
กลุม่ วิจยั สามารถดำ�เนินงาน ได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
• กลุม่ วิจยั ประกอบด้วยนักวิจยั ไทยหรือนักวิจยั ต่างชาติทท่ี �ำ งานอยู่ใน
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน
(ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รับการยินยอมจาก
ต้นสังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูล หรือสามารถนาผลงานวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมในวงกว้างได้ และในกรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็น
ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในหน่วยงานวิจยั ทีเ่ อือ้ ประโยชน์กบั ประเทศ/สถาบันไทย)
• หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยต้องมีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือ
ผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนือ่ ง
สามารถทำ�งานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของโครงการ
โดยไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งบริหาร ตัง้ แต่ระดับคณบดีขน้ึ ไป
• หากหัวหน้าโครงการอยูร่ ะหว่างการรับทุนวิจยั ขนาดใหญ่อน่ื ๆ ทีม่ ี
งบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท ระยะเวลาการรับทุนดังกล่าว
ควรเหลืออยู่ไม่เกิน 12 เดือน
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• มีกลุม่ วิจยั เข้มแข็ง อันประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ (เทียบเคียง
ศาสตราจารย์) และผูร้ ว่ มวิจยั (เทียบเคียงได้กบั รองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีม ที่มี
ประสบการณ์รองลงมา ให้สามารถสืบทอดงานวิชาการ และพัฒนา
กลุม่ วิจยั ให้มขี ดี ความสามารถสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สามารถ
ผลิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับชัน้
• มี ศัก ยภาพในการเชื่อ มโยงองค์ค วามรู้ด้า นวิ ช าการเข้ า กั บภาค
การผลิต ซึง่ จะก่อให้เกิดผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอด
จนมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ
เชิงสาธารณประโยชน์ได้ เช่น สิทธิบตั ร และผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
• กลุม่ วิจยั สามารถจัดหางบประมาณเพิม่ เติมได้เองด้วย เพือ่ ใช้ส�ำ หรับ
ดำ�เนินการวิจัยที่นอกเหนือไปจากขอบข่ายงานในข้อเสนอโครงการ
ที่ได้รบั การสนับสนุนจาก สวทช. โดยต้องรายงานให้ สวทช. ทราบถึง
แหล่งทุนอืน่ ที่ให้สนับสนุนโครงการดังกล่าว
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การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้สมัครจะต้องเสนอ
รายละเอียดของหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่จะนำ�กลุ่มวิจัยไปสู่ความสำ�เร็จ
หลักการและเหตุผล ซึง่ ประกอบด้วยทีม่ าของปัญหา องค์ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่
ซึ่งมีการทบทวนเอกสารอ้างอิงหรือสิทธิบตั รทีเ่ กีย่ วข้อง มีการแสดงความรู้
ความชำ�นาญของกลุ่มวิจัย ที่นำ�ไปสู่แนวทางสำ�หรับการแก้ปัญหา
แผนการดำ�เนินงานของโครงการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแสดงทิศทาง
การดำ�เนินงานในภาพรวมของโครงการ และการเชือ่ มโยงการดำ�เนินงาน
ของโครงการย่อย
รายละเอียดของโครงการย่อย ประกอบด้วยชื่อโครงการ หลักการ
วัตถุประสงค์ และข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เพียงพอต่อการประเมินความ
เป็นไปได้ และความเหมาะสมของโครงการย่อย
แผนงบประมาณรายปี และงบประมาณรวมตลอดระยะเวลาโครงการ
ผลงานเด่น และผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ เช่น องค์ความรู้
กระบวนการใหม่ ผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารทางวิชาการ สิทธิบตั ร ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งการผลิตนักศึกษาในระดับต่างๆ
เกณฑ์การประเมินผลสำ�เร็จของกลุ่มวิจัยที่แสดงถึงความเป็นเลิศ
ประวัติเต็มคณะผู้วิจัยทุกท่าน
รายละเอียดทั้งหมดจะต้องกรอกลงในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ที่ทาง สวทช. กำ�หนด และหัวหน้าโครงการเป็นผู้นำ�เสนอภาพรวมของ
โครงการในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่มีความยาวไม่เกิน 180 วินาที
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กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
ดำ�เนินการโดยคณะกรรมการ อย่างน้อย 2 ชุด
คณะผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอรายโครงการ (Proposal Reviewers)
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาทางวิชาการในแต่ละสาขาเทคโนโลยี เพือ่ จัดอันดับ
ข้อเสนอโครงการ ทีส่ ง่ เข้ามา โดยพิจารณาจากความเห็นจากคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ประเมินข้อเสนอโครงการ (ทางเลือก)
คณะกรรมการด้านส่งเสริมกลุม่ นักวิจยั แกนนำ� เพือ่ พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ
โดยพิจารณาจากความเห็นของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินข้อเสนอโครงการ
ควบคู่กับความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ
หมายเหตุ: ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
ตัวบุคคลและประวัติผลงาน (50%)
ความเป็นผู้นำ� (หัวหน้าโครงการ)
ความสามารถทางด้านวิชาการ
ผลงาน ประวัติ และประสบการณ์การมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา
ภาคการผลิตหรือบริการหรือปัญหาเศรษฐกิจ สังคมหรือชุมชน
โครงการวิจัย (50%)
แผนงานและวัตถุประสงค์
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
ความสำ�คัญของโครงการ และความเชือ่ มโยงกับภาคการผลิต/
ภาคสังคม

นักวิจัย
แกนนำ�
20%
20%
10%
15%
15%
20%

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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กระบวนการทำ�งาน
1
2

เสนอ (ร่าง) ขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการกำ�หนดขอบเขตสนับสนุน/เกณฑ์การพิจาณา
เปิดรับข้อเสนอโครงการ

4

รับข้อเสนอโครงการ

5

พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

3 เดือน

3

6

ไม่ผ่าน

คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ
ผ่าน

7
ส่งผู้เชี่ยวชาญประเมิน

คณะกรรมการกำ�หนด

7.1 รายชื่ออนุกรรมการกลั่นกรองฯ
7.2

ส่งผู้เชี่ยวชาญประเมิน

7.3

อนุกรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาผลประเมิน

PA

8.1

แจ้งปฏิเสธโครงการ

8
8
คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติโครงการ

ไม่ผ่าน

PA

8.2

ส่งหน่วยงานอื่น

ผ่าน

9 จัดทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมดำ�เนินการวิจัย
10

เยี่ยมชมโครงการ

12
13
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จ่ายเงินงวด
เริ่มดำ�เนินโครงการ

2-3 เดือน

าวและพิธีลงนามในบันทึก
11 จัดงานแถลงข่
ข้อตกลงร่วมดำ�เนินการวิจัย

3-4 เดือน

7.1

คณะกรรมการกำ�หนด
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา
ตัวบุคคลและประวัติผลงาน
ความเป็นผู้นำ� (หัวหน้าโครงการ)
หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงเทียบเคียงได้กับ
นักวิจัยระดับศาสตราจารย์
มีผลงานเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับจากนักวิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติ
มีลกั ษณะเป็นผูน้ �ำ กลุม่ มีความสามารถในการนำ�ทีมไปสูค่ วามสำ�เร็จ
ความสามารถทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
มีความรู้และความชำ�นาญในด้านที่เสนอขอรับการสนับสนุน
มีการผลิตผลงานวิจัยทางด้านที่เสนอมาอย่างต่อเนื่อง
ผลงานที่ ผ่ า นมาของผู้ นำ � กลุ่ ม และกลุ่ ม วิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพและ
เชิงปริมาณ
มีความสามารถประยุกต์งานวิชาการในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย และ
พัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ
มีผลงาน ประวัติ และประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของภาคการผลิต หรือบริการ หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
หรือชุมชน
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โครงการวิจัย
แผนงานและวัตถุประสงค์
ความเชื่อมโยงงานวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา
ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
ความชัดเจนของแผนงานและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อย
ความเหมาะสมของวิธดี �ำ เนินการในช่วงเวลาทีเ่ สนอ และความพร้อม
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
ความซ้ำ�ซ้อนหรือใกล้เคียงกับโครงการอื่นหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง สามารถ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติชั้นนำ� หรือวารสารที่มี
Impact factor อันดับต้นของสาขาวิชา
ผลงานสามารถนำ�ไปแก้ปญ
ั หาให้กบั ภาคผลิตและบริการ หรือปัญหา
ทางภาคสังคมได้อย่างชัดเจน หรือมีแนวโน้มที่จะประยุกต์ ใช้หรือนำ�
ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จริงได้
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และช่วงเวลา
ที่เสนอ
ความเหมาะสมของเกณฑ์ประเมินผลสำ�เร็จของผลงานวิจัยในเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ เช่น จำ�นวน/ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์บทความ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร
(นักศึกษา นักวิจัยจากเอกชน)
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ความสำ�คัญของโครงการ และความเชือ่ มโยงกับภาคผลิตและบริการ
หรือภาคสังคม
มีความเร่งด่วน และความจำ�เป็นกับการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบนั
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
มีคุณค่าใน ด้านการพัฒนาวิชาการอย่างมาก ด้านเศรษฐกิจ หรือ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีความเชื่อมโยง และมีความเป็นไปได้ที่จะนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์ ใน
ภาคผลิตและบริการ ภาคสังคม
มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายทีจ่ ะสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยต่อยอด
สร้างผลงานวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หรือภาคสังคม
เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาโรค
สามารถระบุกลุ่มของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่ง และ/หรือ ช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
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งบประมาณการวิจัย
หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

(ไม่เกิน 40% ของงบประมาณทัง้ หมด)
หัวหน้าโครงการ
- นักวิจัยแกนนำ� ไม่เกิน 50,000 บาท/เดือน
ผู้ร่วมวิจัย ไม่เกิน 20,000 - 35,000 บาท/เดือน ตามประสบการณ์
นักวิจัยหลังปริญญาเอก ไม่เกินโครงการละ 2 คน คนละไม่เกิน
20,000 - 35,000 บาท/เดือน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ วิจยั โครงการละ 1 คน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน

หมวดทุนการศึกษาวิจยั (ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ ยประจำ�เดือน)
	ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน 1,620,000 บาท ตลอดโครงการ
โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน
		- ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุงต่างๆ จ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
		- ค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน เดือนละไม่เกิน 10,000 บาท
ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน 2,496,000 บาท ตลอดโครงการ
โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน
		- ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุงต่างๆ จ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
- ค ่าใช้จ่ายประจำ�เดือน เดือนละไม่เกิน 8,000 บาท
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หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี
หมวดค่าใช้สอย

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

หมวดค่าเดินทาง
ต่างประเทศ

ไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดโครงการ

หมวดค่าบริหาร
โครงการ (5 ปี)

ไม่เกิน 500,000 บาท
ตลอดโครงการ

หมวดความร่วมมือกับภาค
การผลิตและบริการ ไม่เกิน
400,000 บาท ตลอดโครงการ

หมวดครุภัณฑ์

ไม่เกิน 500,000 บาท
หมายเหตุ :
- ในระหว่างการดำ�เนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณระหว่างหมวดได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
และหมวดค่าเดินทางต่างประเทศ โดยจะต้องขออนุมัติจาก สวทช.
- ข้าราชการลาเรียนที่ได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน
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ทำ�เนียบ

นักวิจัยแกนนำ�
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2552

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวิ จั ย และพั ฒ นาและจั ด การองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยา
ภู มิ คุ้ ม กั น และเทคโนโลยี ชี ว ภาพระดั บ โมเลกุ ล เพื่ อ
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค

2553

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพภาคใต้

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำ�หรับอาหารและ
วัสดุชีวภาพ
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2554

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
และการพัฒนาการรักษาแบบใหม่

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาสภาวะเหนือพันธุกรรมและจีโนมของมะเร็งและ
เซลล์แก่ เพื่อการค้นพบใหม่ การตรวจกรองมะเร็ง และ
พัฒนาการรักษาโรคโดยการควบคุมการแสดงออกของยีน

2555

ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์

คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาเซลล์ตน้ กำ�เนิดจากเนือ้ เยือ่ ฟันเพือ่ งานวิศวกรรม
เนือ้ เยือ่ กระดูกและเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

คณะเกษตร กำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2556
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและ
การรักษา

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำ�หรับ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคต

2557
ศ. (เชีย่ วชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทาง
การรักษาและตัวชีว้ ดั ชนิดใหม่ ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรม
และภาวะเหล็กเกิน เพือ่ การป้องกันการสูญเสียการทำ�งาน
ของหัวใจและสมอง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ� และโรคทางไวรัสที่สำ�คัญ
ในประเทศไทย
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2558

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทาง
ชีวภาพชนิดใหม่ ที่นำ�ไปสู่การประยุกต์ ใช้กับการตรวจ
วินจิ ฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษา
ผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงสร้างควอนตัมนาโนกลุม่ แอนติโมนีส�ำ หรับการพัฒนา
ตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด

2559
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การรักษามะเร็งด้วยวิธกี ารเพิม่
ภูมิคุ้มกัน

ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครือข่ายวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การค้าและการผลิตอาหาร
และพลังงานอย่างยั่งยืน
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2560

ดร.สุมาลี กำ�จรวงศ์ ไพศาล

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
การค้นหาเป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้านมาลาเรียดือ้ ยา

ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ

สถาบันวิทยสิริเมธี
วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฎิกริ ยิ าการสังเคราะห์แสง
ประดิษฐ์

ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำ�รุงรัตน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประยุกต์ ใช้ฐานเทคโนโลยีส�ำ หรับการเลือกและพัฒนา
กระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำ�หรับการผลิต
อย่างยัง่ ยืนของเชือ้ เพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี

2561
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำ�หรับ
อุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและ
คุณค่าสูง: ฟืน้ ฟูภาพดีเอ็นเอโดยโมเลกุลทีท่ �ำ ให้จโี นมเสถียร
และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว
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2552
ศ.ดร.จำ�รัส ลิ้มตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เป็นประโยชน์อย่าง
สูงต่ออุตสาหกรรม

2554
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
คณะเกษตร กำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำ�พันธุ์ ใหม่
สำ�หรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์

2556
ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำ�ภา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
และโรคภูมิแพ้

2558
ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทย
เพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา
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