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ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
-------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรท ำหน้ำที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก
ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยอำวุโสระดับศำสตรำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัยดีเด่นในสำขำวิชำ และมีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้ที่พร้อมจะพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยให้เกิดประโยชน์  
ในหลำกหลำยมิติ ตำมกำรจัดตั้ง “ทุนศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น” ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยอำวุโสที่มีศักยภำพสูง ให้ได้มีโอกำสพัฒนำและผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพในระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งงำนวิจัยดังกล่ำวจะท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทำงวิชำกำรสูง 
หรือมีศักยภำพสูงมำกในกำรน ำไปประยุกต์เพ่ือให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติทั้งในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนพำณิชย์ 
ด้ำนนโยบำย ด้ำนสำธำรณะ และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ หรือสร้ำงผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติ 
 ทั้งนี้ วช. มุ่งเน้นกำรสนับสนุนงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหำของประเทศมำกยิ่งขึ้น ตำมยุทธศำสตร์  
กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเน้นกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้ำงผลกระทบและกำรเปลี่ ยนแปลง
ให้กับประเทศ โดยน ำองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนที่มีศักยภำพในกำรต่อยอดงำนวิจัย เชื่อมโยงไปสู่กำรใช้ประโยชน์  
ทั้งในภำคกำรผลิตและบริกำร และ/หรือภำคสังคมโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนโจทย์วิจัยที่สอดรับกับ  
ยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลเพื่อผลักดันให้ประเทศก้ำวหน้ำด้วยนวัตกรรม 

วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนศำสตรำจำรย์ระดับแนวหน้ำที่มีผลงำนวิจัยระดับชำติและ/หรือระดับนำนำชำติให้ 
 1. ผลิตและบูรณำกำรองค์ควำมรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในทำงวิชำกำร และสำมำรถ
น ำไปพัฒนำต่อยอดหรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ อันรวมถึงประโยชน์ด้ำนพำณิชย์ ด้ำนสำธำรณะ  
ด้ำนนโยบำย และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ 
 2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรวิจัยให้แก่สถำบันต้นสังกัดและประเทศ 
 3. สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือผลิตนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่มีคุณภำพ รวมทั้งสร้ำงกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง 
 4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทั้งในระดับชำติ และ/หรือในระดับนำนำชำติ อันรวมถึง
ควำมร่วมมือในลักษณะสหวิทยำกำร 

ขอบเขต/ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 เพ่ือให้กำรสนับสนุนกำรวิจัยสอดรับกับควำมต้องกำรและนโยบำยกำรพัฒนำของประเทศ รวมทั้ง
สอดคล้องกับเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บท
ด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนั้น วช. จึงเห็นควรสนับสนุนทุนศำสตรำจำรย์วิจัย
ดีเด่น ดังนี้ 

 
/ กำรวิจัย…  

(ส ำเนำ) (ส ำเนำ) 
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การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
  1) อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย์ 
  2) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
  3) ระบบโลจิสติกส์ 
  4) กำรบริกำรมูลค่ำสูง 
  5) พลังงำน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1) สังคมสูงวัย และสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 
 2) คนไทยในศตวรรษที่ 21 
 3) สุขภำพและคุณภำพชีวิต 
 4) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสิ่งแวดล้อม 
 5) กำรกระจำยควำมเจริญและเมืองน่ำอยู่ 

การประกาศและสรรหาผู้สมัครทุน 
 1. ประกำศรับสมัครผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ ได้แก่  เว็บไซต์ www.nrct.go.th, www.nrms.go.th และ 
กำรส่งเอกสำรประชำสัมพันธ์ไปยังมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 
 2. สรรหำรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสม และด ำเนินกำรเชื้อเชิญ 
วช. จะพิจำรณำจำกคุณภำพของข้อเสนอโครงกำรเป็นหลัก ไม่ว่ำจะเป็นกำรสมัครหรือกำรสรรหำ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. เป็นศำสตรำจำรย์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว และปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำ  
ในประเทศไทย 
 2. ไม่จ ำกัดอำยุ และสัญชำติ 
 3. เป็นผู้ที่มีผลงำนที่มีคุณภำพสูง สำมำรถสร้ำงผลกระทบต่อวงกำรวิชำกำรและ/หรือสังคม มีผลงำนด้ำน
กำรวิจัยในสำขำที่เชี่ยวชำญในระดับแนวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับทั้ง ในระดับชำติและ/หรือ
ระดับนำนำชำติ และมีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ หรือผ่ำนกำรรับทุนวิจัยหลักอ่ืนมำแล้ว อำทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส) ทุนนักวิจัยแกนน ำ  
ของ สวทช. นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ นักวิทยำศำสตร์ดีเด่น และนักเทคโนโลยีดีเด่น เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเป็นนักวิจัย 
ในระดับแนวหน้ำในสำขำนั้นอย่ำงแท้จริง 
 4. เป็นผู้มีศักยภำพในกำรเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรไปสู่กำรใช้ประโยชน์  
ในภำคกำรผลิต ก่อให้เกิดผลงำนในรูปแบบสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำน
พำณิชย์ และ/หรือกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ไปใช้ในด้ำนสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ ในด้ำนนโยบำย ด้ำนสำธำรณะ 
และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ 
 5. เป็นผู้ที่มีประวัติอันดีงำมในด้ำนของจริยธรรมและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ โดยเฉพำะตำม
แนวทำงเรื่องจริยธรรมของนักวิจัยที่ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติได้ก ำหนดไว้  
 6. ไม่มีต ำแหน่งบริหำรตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุน และไม่อยู่ระหว่ำงรับทุนวิจัยหลักอ่ืน ๆ 
อำทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส) โครงกำรวิจัยขนำดใหญ่ของ วช. หรือ สวทช. เพ่ือให้มีเวลำที่จะ
ทุ่มเทให้กับงำนวิจัยในโครงกำรอย่ำงเต็มที่ ยกเว้นในกรณีอยู่ระหว่ำงใกล้เสร็จสิ้นโครงกำร และสำมำรถด ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันที่ประกำศผลทุนศำสตรำจำรย์วิจัย
ดีเด่น 
 7. มีประสบกำรณ์ในด้ำนบัณฑิตศึกษำ สำมำรถสร้ำงกลุ่มวิจัย และพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 8. สำมำรถด ำเนนิงำนวิจัยที่ได้รับทุนได้ตลอดระยะเวลำ 3 ปี 

/ ลักษณะ...  
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ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
 1. เป็นกำรบูรณำกำรงำนวิจัยพ้ืนฐำน (Basic research) ที่จะท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่มีผลกระทบ
ทำงวิชำกำรสูง และ Translational Research เพ่ือกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ โดยกำร
ด ำเนินกำรคู่ขนำนกันไป น ำไปสู่กำรสร้ำงผลกระทบต่อสังคมและประเทศ สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ และ  
ตอบโจทย์ปัญหำของประเทศ 
 2. ผลงำนจำกทุนวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ 
  2.1 ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพระดับสูง ได้แก่ ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่มีค่ำ impact factor สูง และ/หรือ ผลงำนวิจัยที่น ำไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ 
นวัตกรรมใหม่ทำงวิชำกำร ผลิตภัณฑ์/กระบวนกำรต้นแบบ 
  2.2 กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนพำณิชย์ ด้ำนนโยบำย        
ด้ำนสำธำรณะ และด้ำนชุมชนและพ้ืนที่ หรือกำรสร้ำงผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติ โดยระบุว่ำผลงำน
มีศักยภำพในกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร จะน ำไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเครำะห์ผลกระทบที่คำดว่ำ
จะเกิดเมื่อมีกำรน ำผลงำนไปใช้แล้ว 

วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุน “ศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น” มีงบประมำณโครงกำรละ 12,000,000 บำท ในระยะเวลำ 3 ปี      
โดยแบ่งเป็น 
 1. หมวดค่ำตอบแทน (ค่ำตอบแทนหัวหน้ำโครงกำรไม่เกิน 50,000 บำทต่อเดือน) 
 2. หมวดค่ำจ้ำง 
 3. หมวดค่ำวัสดุ 
 4. หมวดค่ำใช้สอย 
 5. หมวดค่ำเดินทำงต่ำงประเทศ 
 6. หมวดค่ำครุภัณฑ์ (ไม่เกิน 20% ของวงเงินงบประมำณที่ไม่รวมหมวดที่ 7) 
 7. หมวดงบประมำณส ำหรับ Translational Research (เช่น ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ feasibility study, 
field test, pilot/prototype development, business development เป็นต้น) 

หมายเหตุ 
 - งบประมำณในหมวดที่ 1-6 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บำท และรวมทุกหมวดแล้วไม่เกิน 12,000,000 บำท 
 - ส ำหรับหมวดที่ 5-7 วช. จะเบิกจ่ำยให้แก่โครงกำร หลังจำกผู้รับทุนเสนอแผนงำนและได้รับกำรอนุมัติ
จำก วช. แล้ว และงบประมำณหมวดที่ 7 จะสำมำรถเสนอค่ำใช้จ่ำยได้ทุกหมวดที่จ ำเป็น ยกเว้นหมวดค่ำตอบแทน 
 - หำกข้อเสนอโครงกำรมีงบประมำณสมทบเพ่ิมเติม (in cash) จำกภำคอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย 
หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ อย่ำงน้อย 20 % ของงบประมำณที่ วช. สนับสนุน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่ำงทีมวิจัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ 

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก 
 กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือจัดสรรทุนด ำเนินกำรโดย “คณะกรรมกำร” และใช้ “ผู้ตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงกำร” (reviewers) ภำยนอกร่วมด้วย เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพ่ือประเมิน
ควำมเหมำะสมควำมเป็นไปได้ ทั้งในด้ำนวิชำกำร งบประมำณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตลอดจน
ควำมส ำคัญของโครงกำรควำมเร่งด่วน และควำมจ ำเป็นของโครงกำรวิจัยกับกำรพัฒนำประเทศไทยในปัจจุบัน 
โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศ รวมถึงควำมเชื่อมโยงและควำมเป็นไปได้ที่จะน ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 

/ ผู้เสนอ… 
 



-4- 
 

ผู้เสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำรประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มำน ำเสนอโครงกำรแบบบรรยำย 
ต่อคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำกำรสนับสนุนโครงกำร 
 ทั้งนี้  ผลกำรพิจำรณำเป็นประกำรใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนและ/หรือสถำบันต้นสังกัด 
จะอุทธรณ์มิได้ 

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 
 เพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของแต่ละโครงกำรวิจัย วช. ขอให้มีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบต่อไปนี้ 
 - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน จะต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยทุก 6 เดือน 
และน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำยตำมระยะเวลำที่ วช. ก ำหนด 
 - วช. อำจมีกำรตรวจเยี่ยมโครงกำร เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรตำมโอกำสอันควร 
 - หัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน จะต้องจัดประชุมประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอผลงำนของโครงกำรในรอบปี 

เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด 
 สถำบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ควำมร่วมมืออ ำนวยควำมสะดวกแก่โครงกำรวิจัย  
ที่ได้รับทุนและจะไม่หักเงินทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น 

การสมัครและก าหนดเวลาเสนอโครงการ 
 ผู้สนใจสำมำรถ ดำวน์โหลดเอกสำร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงกำรผ่ำนทำงระบบ
บริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ที่เว็บไซต์ https://www.nrms.go.th โดยกรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด ที่มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. แบบเสนอโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ และข้อเสนอโครงกำรวิจัย โดยให้เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้ 
 2. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท ำเป็นภำษำไทย) 
 3 . แนบไฟล์ทั้งหมดเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (https://www.nrms.go.th)  
ในรูปแบบ MS Word และ PDF รวมทั้งคลิปวิดีโอ (video clip) อธิบำยข้อเสนอโครงกำร ซึ่งมีควำมยำว 
ไม่เกิน 3 นำที 

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
ชั้น 2 อำคำร วช. 4 ที่อยู่ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413  โทรสำร 0 2940 5495  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
project.parb@nrct.go.th 

 ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2562 โดยจะแจ้งผล 
ให้ทรำบที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th  
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(ลงชื่อ) สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 

  (ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นำงสำวอุไร เชื้อเย็น) 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย 

http://www.nrms.go.th/

