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ประเด็นการนําเสนอ
•  ภาพรวมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช. / NSTDA)
•   รายละเอียดโครงการ และ

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปี 2558
•  โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปี 2558
•  โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา
•  โครงการทุน NSTDA Chair Professor 
• โครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor
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วิสัยทัศน์
“สวทช. เป็นพันมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

พันธกิจ
 สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE)              สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE)             

จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนา
กําลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จําเป็น เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบริหาร

จัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทุกส่วน
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พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คลสัเตอร์วิจัย สวทช. 
แผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (2555-2559)

เกษตรและ
อาหาร

สุขภาพและ
การแพทย์

ทรัพยากรชุมชน
และผู้ด้อย

โอกาส

อุตสาหกรรม
การผลิต

และบริการ

คลสัเตอร์วิจัยมุ่งเป้า

Functional materials

Sensor and intelligent systems

Digital engineering

Cross-cutting
Programs

Biotechnology
Electronics 

& Software

Materials 

Technology
Nanotechnology

Process Excellence

Platform Technologies

Sensor and intelligent systems

Digital engineering

Service research innovation
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คลัสเตอร์วิจัย
มุ่งเป้า

โปรแกรม

เกษตรและเกษตรและ
อาหาร

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

สุขภาพและสุขภาพและ
การแพทย์

ทรัพยากร ชุมชน
และผู้ด้อยโอกาส
ทรัพยากร ชุมชน
และผู้ด้อยโอกาส

อุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ
อุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ

1.ข้าว
2.มันสําปะหลัง
3.ยาง
4.เมล็ดพันธุ์
5.การผลิตสัตว์

1.โรคตดิเชื้ออุบตัิใหม ่
อุบัตซิ้ํา
2.เทคโนโลยีเพื่อการ
ป้องกัน วนิิจฉัยโรค และ
รักษาโรค
3.วัสดุอุปกรณ์และ

1.ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
2.เครื่องปรับอากาศ
และเครื่องทําความ
เย็น
3.ยานยนต์และ

1.สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรและ
พลังงาน
3.พลังงานหมุนเวียน

1. เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาชุมชนชนบท

26

คลัสเตอร์วิจัย สวทช. 
แผนกลยุทธง์านวิจัยในระยะที่ 2 (2555-2559)

โปรแกรม
วิจัย

5.การผลิตสัตว์
และสุขภาพสัตว์
6.พืชเพื่ออนาคต
7. นวัตกรรมอาหาร

วัสดุเฉพาะทาง (functional materials)
วิศวกรรมดิจิทัล (digital engineering)
เซนเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะ  (sensor and intelligent system) 
วิจัยนวัตกรรมการบริการ (service research & innovation)

โปรแกรม
เทคโนโลยี 

cross-cutting

3.วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสําหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ
4.การปฏิบตักิารเพื่อการ
รักษาสุขภาพ และวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

3.ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน
4.คมนาคมระบบราง
5.วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรม

3.พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยี
พลังงานใหม่
4.กฟผ สวทช.

2. ทรัพยากร
ชีวภาพ

เทคโนโลยีฐาน Biotechnology / Materials / Electronics and Software / Nanotechnology



โครงการวิจัยขนาดใหญ่ ของ สวทช.

รายละเอียดที่สําคัญของโครงการทุนขนาดใหญ่ สวทช.

(พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549) (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)
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ทุน NSTDA Chair Professor
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รายละเอียดโครงการทุน 20 ล้าน สวทช. และ
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปี 2558

โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา
โครงการทุน NSTDA Chair Professor

โครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor

รวมทั้งสิ้น 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 4 ทุน 
งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปี
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หลักการและเหตุผล
สวทช. ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนํา ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนําไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผล
งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ
ภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สวทช. ยังให้ความสําคัญ
ในการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามามีส่วนร่วมสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัย
และพัฒนาอีกด้วย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้โครงการสามารถเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่ง
ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  สวทช. จึงจัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา” ขึ้น เพื่อสนับสนุน

ทุนนักวิจัยแกนนํา

ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  สวทช. จึงจัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา” ขึ้น เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลักของ สวทช. คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีการทํางานเป็นทมี มีโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับนักศึกษาจนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส

2. สร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้และภาคการผลิตและบริการหรือภาคสังคม

3. เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ การยื่นจดสิทธิบัตรที่มีคุณภาพอย่างน้อย 5 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ  องค์ความรู้ใหม่ และ/หรือนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
และการนําไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์

• ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวนหนึ่ง ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชน์
• กลุ่มนักวิจัยแกนนําที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง ในสาขาวิชาต่างๆ จํานวน 1-2 ทุนต่อปี โดยมีความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการงานวิจัย
• โครงสร้างในการพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง โดยมีนักวิจัยระดับอาวุโสเป็นที่ปรึกษา และมี

นักวิจัยรุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง

ทุนนักวิจัยแกนนํา (ต่อ)

นักวิจัยรุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง
• นักศึกษาระดับตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก จํานวนมาก
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ขอบเขตการสนับสนุน ประจําปี 2558

โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา      พิจารณาให้ทุนสนับสนุน 2 ทุน 

ทุนที1่ การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่าและผลผลิต
         เนื้อหาครอบคลุมการวิจัยองคค์วามรู้และพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ   
         อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) โดยไม่จํากัดสาขางานวิจัย 

ทุนที่ 2 ภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมคลัสเตอร์/โปรแกรมของ สวทช. ทุนที่ 2 ภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมคลัสเตอร์/โปรแกรมของ สวทช. 

                   เทคโนโลยีหลัก  
1.   ด้านเทคโนโลยีชวีภาพ
2.   ด้านนาโนเทคโนโลยี
3.   ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
4.   ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
       คอมพิวเตอร์

                      คลัสเตอร์  
1.   เกษตรและอาหาร
2.   สุขภาพและการแพทย์
3.   พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4.   ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส
5. อุตสาหกรรมการผลิตและให้บริการ
6. กลุ่มโปรแกรมวิจัย Cross-Cutting 

Technology

ระยะเวลารับทุน     5 ปี โดยมีการประเมินเพื่อรับทุนต่อเนื่องทุกปี 12



ทุน NSTDA Chair Professor
หลักการและเหตุผล
ทุน NSTDA Chair Professor นี้ เป็นกลไกหนึ่งที่ภาคการ
ผลิตและบริการเข้ามามีส่วนร่วมสําคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภาคการศึกษาในด้านการวิจัยและพัฒนา 
โดยให้การสนับสนุนและผลักดันให้นักวิจัยที่มีความสามารถ
สูง สามารถทํางานวิจัย และผลิตผลงานที่มีศักยภาพต่อการ
เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและ
บริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไปความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป
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ทุน NSTDA Chair Professor (ต่อ)

งบประมาณสนับสนุน
สนับสนุนโดยงบประมาณของมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ไม่เกิน 20 ลา้นบาทต่อกลุ่มวิจัย) 
และมีการบริหารจัดการโครงการโดย สวทช.  โดยให้การสนับสนุน 1 ทุน ระยะเวลารับทุน 5  ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
� NSTDA Chair Professor ศักยภาพสูง ผู้ซึ่งเชื่อมโยงด้านวิชาการกับภาคการผลิต บริการ ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง “ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นํากลุ่ม” ที่เป็นผู้นําทางด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

� NSTDA Chair Professor ศักยภาพสูง ผู้ซึ่งเชื่อมโยงด้านวิชาการกับภาคการผลิต บริการ ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ สาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนื่อง

� ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทีม่ศีักยภาพในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ เชิงสาธารณประโยชน์
� ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูง ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ  สิทธิบัตร  

ผลิตภัณฑ์ องคค์วามรู้ใหม่ และ/หรือนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ที่นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือการ
นําไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์ 

� นักศึกษาระดับตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก จํานวนมาก
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ทุน NSTDA Chair Professor (ต่อ)

ขอบเขตการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน
� พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และ
    ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)
� วัสดุศาสตร์ที่เหมาะกับประเทศไทย (Material Science)
� สิ่งแวดล้อม (Environment)� สิ่งแวดล้อม (Environment)
� สุขภาพและการแพทย์ (Medicine and Biomedical Science)
� การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร
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โครงการทุน NSTDA Chair Professor      พิจารณาให้ทุนสนับสนุน 1 ทุน 

ขอบเขตการวิจัยที่ 1 
การแพทย์และสุขภาพ 
เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และสุขภาพซึ่งมีเป้าหมายชัดเจน โดยครอบคลุม
ตั้งแต่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ หุ่นยนต์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น 

ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขอบเขต คือ

ขอบเขตการสนับสนุน ประจําปี 2558

ตั้งแต่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ หุ่นยนต์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น 

ขอบเขตการวิจัยที่ 2
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร
เนื้อหาครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาซึ่งสร้างมูลค่าใหม่ให้ผลผลิตจากการเกษตร
หรือเพิ่มมูลค่าขึ้นหลายเท่าตัว ตลอดจนการลดต้นทุนของกระบวนการการผลิตได้
ลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังครอบคลุมการสร้างผลิตภัณฑ์ และการสร้างวัตถุดิบใหม่     
โดยจะพิจารณาถึงศักยภาพ หรือโอกาสที่จะสร้างผลกระทบต่อประเทศ  

ระยะเวลารับทุน     5 ปี โดยมีการประเมินเพื่อรับทุนต่อเนื่องทุกปี 16



ทุน PTT NSTDA Chair Professor

ที่มา
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2556 มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ สวทช. จัดให้มีการประชุมรายงาน
ความก้าวหน้าทุน NSTDA Chair Professor ประจําปี 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ร่วมงานประชุมดังกล่าว ภายในงานมีการ
นําเสนอและแสดงผลงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ทุน NSTDA Chair Professor ทั้งนี้จาก
หลักการทุนและผลการดําเนินงานทําให้ ดร.ไพรินทร์ แสดงความสนใจที่จะสนับสนุนทุน NSTDA Chair Professor เพื่อ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จึงเป็นที่มาของ
การจัดตั้งโครงการ PTT NSTDA Chair Professor ขึ้น

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ประธานมลูนิธสิํานักงานทรัพย์สินฯ



ทุน PTT NSTDA Chair Professor

การสนับสนุน
งบประมาณสนับสนุนโดยบริษัท ปตท. รวมทั้งสิ้นไมเ่กิน 20 ล้านบาท 
และมีการบริหารจัดการโครงการโดย สวทช. 
โดยให้การสนับสนุน 1 ทุน ระยะเวลารับทุน 5  ปี (โดยมีการประเมนิเพื่อรับทุนตอ่เนื่องทุกปี)

หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามทุน NSTDA Chair Professor
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โครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor      พิจารณาให้ทุนสนับสนุน 1 ทุน 

ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย

1. เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
2. เชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบฐานคาร์บอน  (X-to-liquid / 

chemicals)

ขอบเขตการสนับสนุน ประจําปี 2558

chemicals)
3. พลาสติก และเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-plastics/chemicals)
4. วัสดุ และพอลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติจําเพาะต่อการใช้งาน 

(Performance/ specialty materials)
5. ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับ (Catalysts and adsorbents) สําหรับ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ระยะเวลารับทุน     5 ปี โดยมีการประเมินเพื่อรับทุนต่อเนื่องทุกปี
19



สรุป การเปดิรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําป ี2558

ทุนวิจัย สนับสนนุ ขอบเขตการสนับสนุน

ทุนนักวิจัยแกนนํา 2 ทุน ทุนที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและผลผลิต
ทุนที่ 2 ภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมคลัสเตอร์/
โปรแกรมของ สวทช. 

ทุน NSTDA Chair 
Professor

1 ทุน ขอบเขตการวิจัยที่ 1 การแพทย์และสุขภาพ 
ขอบเขตการวิจัยที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร
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Professor ขอบเขตการวิจัยที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร

ทุน PTT NSTDA Chair 
Professor

1 ทุน เชื้อเพลิงชีวภาพ/ เชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบฐาน
คาร์บอน/ พลาสติก และเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบชีวภาพ/ วัสดุ และ
พอลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติจําเพาะต่อการใช้งาน/ ตัวเร่งปฏิกิริยา
และตัวดูดซับ 

ผู้สมัคร สามารถส่งหนงัสือแสดงเจตจํานง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
และส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ภายในวันที ่25 มิถุนายน 2558 

** สวทช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการทีส่่งหนังสือแสดงเจตจํานงเท่านั้น 
โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการฉบบัเตม็ได้หลังจากส่งหนังสือแสดงเจตจํานง



คุณสมบัติผู้สมัคร

�   หัวหน้าโครงการมีประสบการณ์สูง เทียบเคียงได้กับศาสตราจารย์ และต้องเป็นที่ยอมรับ
 ในวงการวิชาการ

�    หัวหน้าโครงการและคณะ ต้องมีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
�    กลุ่มวิจัยมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง
�    นักวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งเป็นคนไทย และคนต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับ
      การยินยอมจากต้นสังกัด สามารถนํางานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้        การยินยอมจากต้นสังกัด สามารถนํางานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้  
      กรณีชาวต่างชาติ ต้องปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยที่เอื้อประโยชน์กับประเทศ/สถาบันไทย
�    หากผู้สมัครอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 
      5 ล้านบาท ระยะเวลาการรับทุนดังกล่าวควรเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี
� ผู้สมัครสามารถทํางานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ดํารง 
      ตําแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป
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งบประมาณโครงการ

งบประมาณ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวจิัย โดยแบ่งเป็น
� หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ไม่เกิน 40% ของงบประมาณทั้งหมด) 
� หมวดทุนศึกษาวิจัย (ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายประจําเดือน)
� หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี
� หมวดค่าใช้สอย (ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง, ค่าเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในประเทศ, 

ค่าจัดประชุมหารือ  และอืน่ๆ)  ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ตลอดโครงการค่าจัดประชุมหารือ  และอืน่ๆ)  ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ตลอดโครงการ
� หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ
� หมวดค่าบริหารโครงการ (5ปี)  ไม่เกิน 400,000 บาท ตลอดโครงการ
� หมวดความร่วมมือกับภาคการผลิตและบริการ  ไม่เกิน 400,000 บาท

ตลอดโครงการ
� หมวดครุภัณฑ์ ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ
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การส่งข้อเสนอโครงการ

ผู้สมัครจะต้อง
1. ส่งหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ประกอบด้วย

• ชื่อโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /กลยุทธ ์
• วัตถุประสงค์• วัตถุประสงค์
• บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)/ขอบเขตและแนวทางการ

วิจัยโดยย่อ
• ผลงานเด่นที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
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ผู้สมัครจะต้อง
2. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ประกอบด้วย

• ปัญหาหลกัของหัวข้อวิจัย  แนวทางในการแก้ปญัหา ความรู้ความชํานาญในเรื่อง
ที่นําเสนอ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของทีม และผลงานเด่นที่คาดว่าจะได้รับ 
• แผนงานหลักที่จะดําเนินการใน 5 ปี และวัตถุประสงค์ของโครงการยอ่ยที่จะเกิด

ตามแผนงานหลัก 

การส่งข้อเสนอโครงการ

ตามแผนงานหลัก 
• แผนงบประมาณรายปี / งบประมาณรวม 5 ปี
• แผนงานพัฒนากําลังคนของกลุ่ม
• ผลลัพธแ์ละผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ซึ่งรวมถึงผลงานเชิง

พาณิชย์ สิทธิบัตร สิ่งตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และระดับชาติ การนําเสนอผลงาน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยตี่างๆ

• ประวัติเต็มคณะผู้วิจัยทุกท่าน
• ภาพรวมของโครงการในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่มีความยาวไม่เกิน 3 นาที
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รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา/ NSTDA Chair Professor/ PTT NSTDA Chair Professor 
ฝ่ายบริหารคลสัเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.

: 02 644 8083 (ฐิติวรรณ)
02 644 8150 ต่อ 81832 (สิริกญัจณ์) 81834 (ชญานุตม์)02 644 8150 ต่อ 81832 (สิริกญัจณ์) 81834 (ชญานุตม์)

: chair@nstda.or.th

: http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

: NSTDAProfessionalResearchersGrants
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โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา/ NSTDA Chair Professor/ PTT NSTDA Chair Professor 

THANK YOU
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