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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
ไวรัสวิทย�

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563

ศ. นพ.ประเสริฐ เอ้ือวร�กุล 
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แถวที่ 1 
ผศ. ดร.อรปรีย� ทรัพย์ทวีวัฒน์
ดร.นันทย� พรมั่น (ปัญญ�ดี)
ดร.เกศสิริ คงมนัส
รศ. ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
ดร.ชัญญ�  พุทธิขันธ์

คณะผู้วิจัย (ซ้�ยไปขว�)

แถวที่ 2
ดร.ศันสนีย น้อยสคร�ญ
ดร.สุภิญญ� ผก�รัตน์สกุล
ดร.กุลกัญญ� จิตต์โอบอ้อม
ดร.ฐนีย� รอยตระกูล
รศ. ดร.นสพ.วิทวัช วิริยะรัตน์

แถวที่ 3
อ.สพญ.ญ�ด� อรรควัฒน�งกูร
ดร.ธัญพร ศิริหงษ์ทอง
น�งธนพรรณ พฤกษม�ศ (พร้อมมูล)
น.ส.ภัทรกุล ภัคโชต�นนท์
น.ส.ชมพูนุท บุญอ�ก�ศ
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บทสรุปผู้บริห�ร
“ย�ต้�นไวรัสออกฤทธิ์กว้�ง: ก�รเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่”

ย�ต้�นไวรัสเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญในก�รต่อสู้กับโรคติดเช้ือไวรัสอุบัติใหม่ อย่�งท่ีเห็นในก�รระบ�ด 
ของโรคโควิด-19 เร�ไม่ส�ม�รถพัฒน�ย�ต้�นไวรัสใหม่ได้ทันเวล� และจำ�เป็นต้องใช้ย�ที่มี
อยู่เดิม ซึ่งอ�จเป็นย�ที่ออกฤทธิ์ต่อกลไกของเซลล์ เช่น คลอโรควิน (chloroquine) หรือย� 
ต้�นไวรัสท่ีพัฒน�ม�ใช้กับไวรัสอ่ืนก่อนหน้�น้ัน ย�เหล่�น้ีแม้จะออกฤทธ์ิกว้�งต่อไวรัสหล�ยชนิด  
แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภ�พม�กนัก จึงมีคว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�ย�ต้�นไวรัสที่ออกฤทธิ์กว้�งที่
มีประสิทธิภ�พเพื่อคว�มเตรียมพร้อมต่อก�รระบ�ดใหญ่ครั้งใหม่ และเพื่อให้ก�รรักษ�ที่ดีขึ้น 
ต่อโรคไวรัสสำ�คัญท่ียังไม่มีย�รักษ� ในระยะท่ีผ่�นม�กลุ่มวิจัยได้พัฒน�แนวท�งหล�ยแนวท�ง 
ในก�รพัฒน�ย�ต้�นไวรัสท่ีออกฤทธ์ิกว้�งและมีผลลัพธ์ท่ีน่�สนใจ ในโครงก�รน้ีกลุ่มวิจัยจะได้ 
ดำ�เนินก�รใช้แนวท�งเหล่�นี้ ในก�รพัฒน�ย�ต้�นไวรัสที่ออกฤทธิ์กว้�ง ซึ่งมีแนวท�ง ได้แก่  
repurposed drugs ท่ีออกฤทธ์ิต่อเซลล์, ส�รต้�นไวรัสใหม่ท่ีออกฤทธ์ิต่อ tRNA modification,  
ส�รต้�นไวรัสใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อเมแทบอลิซึม (metabolism) ของไขมันในเซลล์, นิวคลีโอไซด์ 
อะน�ล็อก (nucleoside analogs) ที่จำ�กัดอยู่ในไซโทพล�ซึม (cytoplasm)  
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Executive Summary
Effective antiviral is a crucial tool in fights against emerging viral diseases. As 
evidenced in the COVID-19 situation, development of a new antiviral in a short 
time period is not possible and we need to rely on repurposed drugs, which 
are either drugs acting on cellular mechanisms such as chloroquine or antivirals  
previously developed for other viruses. These drugs are broadly active against 
many viruses, but there are not highly efficacious. There is a need to develop  
efficacious broad-spectrum antivirals in order to be better prepared for new 
pandemics and to provide better therapy for important viral diseases that have 
effective drug. Our group has been working on various approaches to develop 
broad-spectrum antivirals with promising results. In this project, we will develop 
broad-spectrum antivirals using these approaches: repurposed drugs acting on 
cellular machineries, new antivirals acting on tRNA modification, new antivirals 
acting on cellular lipid metabolism, nucleoside analogs localizing in cytoplasm.     
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โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� 
ประจำ�ปี 2563
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infographic

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2563

ศ. นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาตานไวรัสออกฤทธิ์กวาง : การเตรียมพรอมตอโรคติดเชื้ออุบัติใหม

ทำไมไวรัสเปนปญหาในการเกิดโรคระบาดใหมที่รุนแรงทำไมไวรัสเปนปญหาในการเกิดโรคระบาดใหมที่รุนแรง

ไวรัส
กลายพันธุเร็ว

เกิดเชื้อใหม
ไดงาย

ไมมียา
รักษาโรคไวรัสชนิดใหม

การนำไขมัน
เขาเซลล

การควบคุม tRNA
สำหรับการสรางโปรตีน

กลไกอืน ๆ ดวยแนวทาง
Drug Repurposing

ที่เหมือนกันในไวรัสตางชนิด

• ไวรัสใชกลไกของเซลลในการเพิ่มจำนวน
• กลไกเหลานี้มีความแตกตางกันในไวรัสแตละชนิด
• ยาตานไวรัสจึงออกฤทธิ์แคบตอไวรัสชนิดเดียว
 หรือเพียงในกลุมเดียวกันเทานั้น

• แบคทีเรียมีกลไกบางอยางที่คนไมมี
• ยาปฏิชีวนะและยาตานแบคทีเรียออกฤทธิ์
 ขัดขวางกลไกของแบคทีเรีย
• ยาจึงออกฤทธิ์ไดอยางกวางขวาง
 และไมมีพิษตอคน

ทําไมมียาตานแบคทีเรียชนิดใหม แตไมมียาตานไวรัสชนิดใหมทําไมมียาตานแบคทีเรียชนิดใหม แตไมมียาตานไวรัสชนิดใหม

การวิจัยและพัฒนายาตานไวรัสออกฤทธ์ิกวางการวิจัยและพัฒนายาตานไวรัสออกฤทธ์ิกวาง

กลไกของไวรัสกลไกของไวรัส
ที่ไวรัสใชในการเพิ่มจำนวน

กลไกของเซลลกลไกของเซลล

มันคงจะดีมากหากเกิดโรคระบาดใหมจากเช้ือไวรัสแลว
เรามียาท่ีมีประสิทธิภาพใชไดทันที
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ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอ�ห�ร นวัตกรรมก�รผลิตอ�ห�ร

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563

ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธย� 
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คณะผู้วิจัย (ซ้�ยไปขว�)

ผศ. ดร.ชลิด� เนียมนุ้ย / ผศ. ดร.ณฐมล จินด�พรรณ / ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธย� / 
รศ. ดร.ช�ลีด� บรมพิชัยช�ติกุล / รศ. ดร.นภ�พร เชี่ยวช�ญ / ผศ. ดร.มธุรด� จิโนรส
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บทสรุปผู้บริห�ร
“ก�รพัฒน�และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อก�รผลิตอ�ห�ร
แห่งอน�คต”

ในปัจจุบัน อ�ห�รไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�รงชีวิต แต่ยังม ี
บทบ�ทช่วยสร้�งเสริมสุขภ�พและคว�มสุข คว�มพึงพอใจแก่ผู้บริโภค อ�ห�รแห่งอน�คต 
(Food of the Future) จึงต้องเป็นอ�ห�รที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�รต่�ง ๆ ดังกล่�วข้�งต้น 
โครงก�รวิจัยนี้มีเป้�หม�ยท่ีจะศึกษ�และพัฒน�นวัตกรรมก�รผลิตอ�ห�รและส่วนประกอบ
ของอ�ห�ร (food ingredients) ที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กระบวนก�รต่�ง ๆ  
ที่นำ�เสนอเป็นกระบวนที่เน้นก�รนำ�วัตถุดิบที่ห�ง่�ย ร�ค�ถูก ม�เพิ่มคุณค่�ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้หล�กหล�ย ทั้งในแง่ของก�รใช้เป็นส่วนผสมเพื่อ 
ปรุงแต่งอ�ห�รให้สวยง�ม เป็นส�รเติมแต่งอ�ห�รที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยสร้�งเสริม 
สุขภ�พและคว�มพึงพอใจแก่ผู้บริโภคในทุกช่วงอ�ยุ 

โครงก�รวิจัยนี้ประกอบไปด้วยโครงก�รย่อยที่มุ่งศึกษ�ก�รผลิตและทดสอบคุณลักษณะท่ี
สำ�คัญของสีผสมอ�ห�รธรรมช�ติที่มีคว�มเสถียรสูง ก�รผลิตเส้นใยน�โนเซลลูโลสด้วยวิธี 
ที่ปร�ศจ�กก�รใช้ส�รเคมี และก�รประยุกต์ใช้ง�น ทั้งในแง่ของก�รเป็นบรรจุภัณฑ์อ�ห�รที่ 
แข็งแรงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อทดแทนก�รใช้ส�รเติมแต่งสังเคร�ะห์ในก�ร 
ผลิตอ�ห�ร นอกจ�กนี้ ยังมีโครงก�รย่อยที่มุ่งพัฒน�ส�รเคลือบที่มีสมบัติเชิงหน้�ที่สำ�หรับ 
กระบวนก�รกักเก็บจุลินทรีย์ และส�รออกฤทธิ์ท�งชีวภ�พ เพื่อเป็นฐ�นของก�รผลิตอ�ห�ร 
เสริมสุขภ�พคุณภ�พสูง นอกจ�กนี้ยังมีโครงก�รย่อยที่มุ่งพัฒน�และศึกษ�กระบวนก�รที ่
ส�ม�รถใช้ในก�รผลิตเมล็ดก�แฟคั่วคุณภ�พสูง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภ�พของเมล็ดก�แฟ 
ที่มีก�รเพ�ะปลูกกันม�กในประเทศไทย โครงก�รย่อยท่ีมุ่งพัฒน�ก�รผลิตและทดสอบเจลชีวภ�พ 
ท่ีช่วยเพ่ิมคว�มปลอดภัยให้กับอ�ห�ร และยังส�ม�รถใช้เป็นส�รเพ่ิมคว�มข้นหนืดของอ�ห�ร 
สำ�หรับผู้ป่วยท่ีมีภ�วะกลืนลำ�บ�กท่ีมักเป็นผู้สูงอ�ยุ ซ่ึงเป็นกลุ่มประช�กรท่ีมีจำ�นวนสูงม�กข้ึน 
อย่�งรวดเร็วในปัจจุบัน โครงก�รย่อยสุดท้�ยเป็นก�รพัฒน�อุปกรณ์ต้นแบบ ตลอดจน 
ฐ�นข้อมูลในรูปของ mobile application ท่ีใช้ง�นง่�ย และมีค่�ใช้จ่�ยต่ำ� สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ 
องค์ประกอบและส�รเคมีตกค้�งในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบ 
ก�รตัดสินใจซ้ือและ/หรือบริโภคอ�ห�รให้ปลอดภัย นอกจ�กน้ี ยังส�ม�รถประยุกต์ใช้ในก�รคัด  
ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภ�พสินค้�ในระหว่�งกระบวนก�รผลิตได้อีกด้วย
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Executive Summary
“Development and Applications of Advanced Technologies for the 
Production of Food of the Future”

Nowadays, food does not only play a role as one of the four basic necessities for 
living but also serves to strengthen the health as well as to enhance the happiness  
and satisfaction of the consumers. Food of the Future must therefore be the one 
that responds to the various aforementioned needs. This Project aims to study 
and develop selected innovations for the production of food and food ingredients, 
which are safe both for the consumers and the environment.  Emphasis is on the 
use of low-value, widely available raw materials and upgrading them to become 
products that fulfill the various needs of the consumers; these range from natural 
ingredients to beantify the food to food and ingredients that are safe, health-friendly  
and able to deliver higher level of satisfaction to those who consume them. 

This Project consists first of a sub-project that aims to investigate the production 
and testing of selected key characteristics of highly stable natural food colorants  
as well as a sub-project that aims to produce nanocellulosic fiber via the  
chemical-free approach along with the investigation of the applications of such 
fiber, either as high-strength but environmentally friendly food packagings or 
as substitutes for chemically prepared food additives. In addition, the Project  
consists of a sub-project that aims to develop functional coating materials that 
can form a basis for the production of high-quality health-promoting foods through 
the ability of the coatings to encapsulate and protect beneficial microorganisms 
and bioactive compounds. A sub-project that aims to develop and study a process  
that can be used to produce high-quality roasted coffee beans and hence  
improving the quality of coffee that is widely cultivated in the country is also  
proposed. Additional sub-project is proposed to develop and test functional  
biological gels that can help improve food safety and be used as a thickening 
agent in diets for dysphagia patients, which are mostly elderly that nowadays 
represents a group of people with rapidly increasing number. The final part of the 
Project is devoted to the development of a prototype as well as database in the 
form of mobile application that is low-cost and easy to use for the determination 
of constituents of and chemical residues in fruit and vegetable products. Such 
a prototype and database would allow consumers to have information that can 
guide the purchase and/or consumption of food in a safer fashion. The system 
would be applicable for the sorting, testing and product quality improvement 
during the food production process as well. 
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โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� 
ประจำ�ปี 2563
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infographic

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เกษตรกรมีทางเลือก
ในการกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง 

อุตสาหกรรมอาหาร
มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหม ๆ 

ผูบริโภค
สุขภาพดี 
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โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2563

ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพสูง
กำจัดคาเฟอีนและใชไอน้ำรอน

ยวดยิ่งคั่วเมล็ดกาแฟ

สีผสมอาหารจากธรรมชาติ
สีสวย ปลอดภัย ไมเปลี่ยนแปลง
เมื�อไดรับความรอนหรือกรด-ดาง

เสนใยนาโนเซลลูโลส
จากเศษผักและผลไมเหลือทิ้ง

ใชเปนสารเติมแตงอาหาร
สารเพิ่มความขนหนืดและความคงตัว

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อุปกรณตรวจวัดสาร
ตกคางในอาหารแบบพกพา

วิเคราะหองคประกอบ
และสารตกคางในผลิตภัณฑ

ผักและผลไม

เจลชีวภาพเชิงหนาที่
จากเศษวัสดุทางการเกษตร
ดูดซับสารพิษ/น้ำมันจากอาหาร

หรือผสมในอาหารเหลว
สำหรับผูสูงอายุปองกันการสำลัก

สารเคลือบจากบุก
ปกปองสารอาหาร

หรือจุลินทรียที่เปนประโยชน
ตอรางกายไมใหถูกทำลาย

ปลอดภัยตอผูบริโภค
และสิ่งแวดลอม

วัตถุดิบหางาย
ราคาถูก

สรางเสริม
สุขภาพ

การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพื�อการผลิตอาหารแหงอนาคต

  probiotics

นวัตกรรมการผลิตอาหารและสวนประกอบของอาหารแหงอนาคตนวัตกรรมการผลิตอาหารและสวนประกอบของอาหารแหงอนาคต
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ความเชี่ยวชาญ
เคมี คุณภ�พและก�รแปรรูปอ�ห�รทะเล

ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563

ศ. ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล
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คณะผู้วิจัย (ซ้�ยไปขว�)

แถวที่ 1
ศ. ภก.ดร.ปิติ  จันทร์วรโชติ
รศ. ดร.ชัยณรงค์  โตจรัส
รศ. ดร.จิร�ภรณ์  โตจรัส
รศ. ดร.ธนภร  อำ�นวยกิจ
รศ. ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้�

แถวที่ 2
ผศ. ดร.ธรรมนูญ  โปรดปร�น
ผศ. น.สพ.ดร.อนุศักดิ์  กิจถ�วรรัตน์
ผศ. ดร.พิไลวรรณวดี  หุตะเมขลิน
ผศ. ดร.พณัฐ  กิตติพัฒนบวร
สพ.ญ. ดร.วุฒิพร  ลิ้มประสูตร

แถวที่ 3
ดร.สิทธิรักษ์  รอยตระกูล
ดร.อติกร  ปัญญ�
ดร.สุรพันธ์  เทพ�อมรเดช
ดร.ธนศักดิ์  แซ่เลี่ยว
ดร.กันตินันท์  ลีธนศักดิ์สกุล

แถวที่ 4
ดร.วีระพงษ์  วรประโยชน์
ดร.อ�ฟต�  ซิงห์
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บทสรุปผู้บริห�ร 
“ก�รใช้ประโยชน์สูงสุดจ�กวัสดุเศษเหลือจ�กก�รแปรรูปสัตว์น้ำ�เพ่ือเป็น
ส่วนประกอบอ�ห�รฟังก์ชัน/นิวตร�ซูติคอลและส�รเติมแต่งอ�ห�รชนิดใหม่”

โครงก�รวิจัยนี้เป็นก�รพัฒน�วัสดุเศษเหลือจ�กก�รแปรรูปสัตว์น้ ำ� ให้เป็นส�รประกอบฟังก์ชัน/ 

ส�รนิวตร�ซูติคอลและส�รเติมแต่งอ�ห�รที่มีหลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์สนับสนุน โดยอ�ศัยองค์คว�มรู้ 

ท�งด้�นต่�ง ๆ คือ ก�รสกัดและพัฒน�ส�รออกฤทธ์ิ ก�รวิจัยกลไกก�รออกฤทธ์ิของส�รและตรวจติดต�ม 

โดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์ ก�รวิจัยในระบบย่อยอ�ห�รจำ�ลองม�ตรฐ�น สัตว์ทดลองและมนุษย์ เพื่อให้ได้ 

ส�รนิวตร�ซูติคอลและส�รเติมแต่งอ�ห�รที่มีคว�มคงตัวและคว�มปลอดภัยอย่�งเป็นระบบ ในปัจจุบันม ี

วัสดุเศษเหลือเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง อันเป็นผลจ�กก�รจัดระบบฟ�ร์มเลี้ยงที่ประสบคว�มสำ�เร็จและ 

คว�มต้องก�รผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์น้ำ�เพ่ิมข้ึน ก�รเปล่ียนสภ�พของวัสดุเศษเหลือท่ีมีมูลค่�ต่ำ�ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 

ที่ต้องก�รของตล�ดและมีมูลค่�สูงจึงเป็นแนวท�งสำ�คัญสำ�หรับอุตส�หกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�เพื่อเพิ่ม 

ร�ยได้ ขณะเดียวกันส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�บัดของเสีย

ผลิตภัณฑ์นิวตร�ซูติคอลส�ม�รถใช้เป็นส่วนประกอบฟังก์ชันเพื่อช่วยบำ�รุงสุขภ�พหรือป้องกันโรค 

ต่�ง ๆ โดยโครงก�รน้ีมีวัตถุประสงค์ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์หลัก 5 ชนิด คือ 1) น้ำ�มันกุ้งข�วแวนน�ไมด์ 

ที่มีแอสท�แซนในปริม�ณสูงและผ่�นกระบวนก�รกำ�จัดคอเลสเตอรอล 2) แอสท�แซนบริสุทธิ์สกัดจ�ก 

น้ำ�มันกุ้ง เพื่อใช้ในก�รป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจและลดส�รก่ออักเสบ ป้องกันคว�มผิดปกติ 

ของระบบประส�ทในร่�งก�ย 3) ไฮโดรไลซ์คอลล�เจนจ�กหนังปล�นิล เพื่อก�รบำ�รุงฟื้นฟูสภ�พผิว  

เสริมคว�มแข็งแรงของกระดูก เพ่ือใช้ในก�รป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ ลดส�รก่ออักเสบในร่�งก�ย  

รวมทั้งลดคว�มดันโลหิต และพัฒน�เป็นส�รป้องกันก�รสูญเสียสภ�พธรรมช�ติของโปรตีนกล้�มเนื้อ 

ระหว่�งก�รแช่แข็ง 4) ไคโตโอลิโกแซคค�ไรด์จ�กเปลือกกุ้งข�วแวนน�ไมด์เพ่ือลดคว�มดันโลหิตและป้องกัน 

คว�มผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นของสมองด้�นคว�มคิด 

คว�มเข้�ใจ เน่ืองจ�กไคโตโอลิโกแซคค�ไรด์มีฤทธ์ิต้�นออกซิเดชันและต้�นจุลชีพสูง จึงส�ม�รถประยุกต์ใช้ 

เป็นส�รเติมแต่งในก�รยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�อ�ห�รทะเล เช่น เนื้อปูแกะ และชิ้นปล�แซลมอนดิบร่วมกับ 

เทคโนโลยีที่ไม่ใช้คว�มร้อน (non-thermal technologies) ซึ่งประกอบด้วยก�รบรรจุดัดแปลงบรรย�ก�ศ  

หรือก�รใช้เทคโนโลยีพล�สม�เย็น 5) บรรจุภัณฑ์แอคทีฟโดยใช้น�โนไฟเบอร์จ�กไคโตซ�นของเปลือกกุ้ง 

ท่ีมีก�รเติมส�รที่มีฤทธิ์ต้�นจุลชีพร่วมกับแผ่นฟิล์มพอลิแลกติกชนิดแอกทีฟพ่ือยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�

อ�ห�ร ซึ่งย่อยสล�ยได้ต�มธรรมช�ติ สำ�หรับบรรจุผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเล โดยในกระบวนก�รพัฒน� 

ส�รวัตถุดิบ จะอ�ศัยก�รพัฒน�ท�งเคมี โดยใช้ส�รประกอบฟีนอลจ�กพืชร่วมกับส�รประกอบฟังก์ชันหลัก  

และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์โดยก�รบรรจุส�รท้ังในรูปอิสระหรือคอนจูเกตโดยใช้น�โนลิโปโซมเพ่ือเพิ่มฤทธิ์

ท�งชีวภ�พและคว�มคงตัวของส�รประกอบหลัก นอกจ�กนี้ มีก�รพัฒโดยภ�พรวมวัสดุเศษเหลือจ�ก

ก�รแปรรูปสัตว์น้ำ� ส�ม�รถเพิ่มมูลค่�โดยผลิตเป็นส่วนประกอบฟังก์ชันหรือนิวตร�ซูติคอลและเป็นส�ร

เติมแต่งอ�ห�รท�งเลือกที่มีคว�มปลอดภัยซึ่งได้จ�กธรรมช�ติ ดังนั้น จึงเป็นก�รใช้ทรัพย�กรสัตว์น้ำ�

อย่�งคุ้มค่�และยั่งยืน และเป็นประโยชน์ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ 
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Executive Summary 
“Maximized Utilization of Fish/shellfish Processing By-products as 
Functional Ingredient/Nutraceutical and Alternative Food Additives”

The project mianly involves the effective conversion of fish/shellfish processing by-products to 

functional ingredient/nutraceutical as well as alternative food additives, in which the scientific 

evidenced can be clearly elucidated. Multi-disciplinary approaches including the extraction and 

development of active compounds, the study on mechanism of target active component wit 

the aid of proteomic technique, the studies in standardized gastrointestinal tract model system,  

animal and clinical trails will be systematically implemented in order to obtain the safe and stable 

functional ingredient/nutraceutical and food addtives. Due to the continuously increasing interest 

in exploitation of fish/shellfish processing by-products associated with the successful farming 

system and augmenting demand of fishery products, the effective conversion of low value leftover 

to the marketable product with high value is a promising means for the fish processing industry 

to earn more revenue with simultaneous lowered waste treatment cost.

Nutraceuticals, which can be used as the functional ingredients for health promotion and prevention 

of several diseases. This project aims to produce 5. major products including 1) Pacific white shrimp 

oil and its fraction rich in astaxanthin with lowered cholesterol or 2) purified astaxanthin (ATX) from 

shrimp oil for prevention of cardiovascular disesease (CVD) or coronary artery disease (CAD), the  

reduction of body inflammation and neuroprotective effect 3) hydrolyzed collagen (HC) from tilapia  

skin for skin nourishment and bone strengthening, prevention of CVD and CAD and lwering the  

hypertension and for development as natural cryoprotectant toward muscle proteins during 

frozen storage, 4) chitooligosaccharide (COS) from Pacific white shrimp shell for prevention of  

hypertension and endothelial dysfunction as well as improvement of cognitive fucntioning.  Due to 

its high antioxidant and antimicrobial agents, it can be used for shelf-life extension of seafoods  

such as cooked crab meat and salmon slices, in which the non-thermla processing technologies  

including modified atmosphere packaging (MAP) and cold plasma technology will be used in conjunction.  

5) Active packaging based on nano-electrospun fiber based on shrimp shell chitosan laminated 

with polylactic acid (PLA) film incorporated with antimicrobial agents as the biodegradable and  

active packaging of seafoods. To increase the efficiency or enhance the target activities of  

functional ingredients or food additives, the chemical modification with plant polyphenols  

(conjugation) will be optimally conducted. Also, the encapsulation of free or conjugated ingredients 

or additives using nanoliposome to augment bioactivites and stability will be carried out. Overall, 

the fish/shellfsih processing byproducts can be used as the functional ingredient or nutraceutical  

as well as alternative safe food additives based on natural sources. As a whole, the aquatic  

resoruces can be fully utilized and sustainable. Also, the economic development can be achieved.   
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โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� 
ประจำ�ปี 2563
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infographic

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำป 2563

ศ. ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ศูนยความเปนเลิศนานาชาติดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บำรุง
ผิวพรรณ

ยืดอายกุารเก็บรักษาอาหาร
และประกันความปลอดภัยอาหาร

ปองกันโรค
โรคหัวใจและหลอดเลือด

บรรจุภัณฑแอกทีฟ
สำหรับบรรจุอาหาร

อาศัยแนวคิด ‘Zero Waste’อาศัยแนวคิด ‘Zero Waste’
ในการแปรรูปวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ำอยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การคอนจูเกตดวยพอลิฟนอลจากพืชหรือการบรรจุในไลโปโซม บรรจุภัณฑชนิดแอกทีฟ
และยอยสลายได

เทคโนโลยียืดอายุการเก็บ
รักษาท่ีไมใชความรอน

การใชประโยชนสูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ำ
เพื¥อเปนสวนประกอบอาหารฟงกชัน/นิวตราซูติคอล
และสารเติมแตงอาหารชนิดใหม

กรดไขมัน
ไมอิ่มตัว

แอสตา
แซนทิน

คอลลาเจน

น้ํามันกุง แอสตา
แซนทิน

ไฮโดรไลซ
คอลลาเจน

ไคโตซาน ไคโตโอลิโก
แซกคาไรด

หัวกุง เปลือกกุงหนังปลา

เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

สารเติมแตงอาหาร
ที่ปลอดภัย

สวนประกอบฟงกชันที่มีชีวกิจกรรมออกฤทธิ์
และเพิ่มการดูดซึมเขาสูรางกาย 

ไคติน

พอลิฟนอลคอนจูเกต ไลโปโซม

DHA
EPA



24

Chair Professor Program

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

ได้จัดตั้งโครงก�ร “Chair Professor” 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 Program” 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
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หลักก�รและเหตุผล
 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) มุ่งส่งเสริม  
สนับสนุน วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้�งคว�มเช่ียวช�ญ 
และขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรมจึงได้จัดตั้ง 
“โครงการนักวิจัยแกนนำา” ขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภ�พสูง  
ให้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยที่เป็นเลิศท�งวิช�ก�รในหล�กหล�ยมิติอย่�งเป็น
รูปธรรม รวมถึง ก�รผลิตและพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รวิจัยและพัฒน�  
อันจะเป็นฐ�นพลังในก�รเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
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

2563 ส่งเสริมง�นวิจัยและพัฒน� ซึ่งสอดคล้องกับทิศท�งก�รดำ�เนินง�น
ด้�นก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรมของ สวทช. ทั้งก�รสร้�งองค์
คว�มรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อตอบโจทย์สำ�คัญของประเทศ 
ภ�ยใต้ส�ข�วิจัย

 1. Bioscience and Biotechnology
 2. Nanoscience and Nanotechnology
 3. Electronics and Information Technology
 4. Material and Manufacturing Technology
 5. Energy and Sustainability
 6. Others

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

ขอบเขตง�นวิจัยที่สนับสนุน
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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.

ปี พ.ศ. ขอบเขตก�รสนับสนุน
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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



29

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
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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 
ขอ้เสนอโครงก�ร ท่ีส่งเข้�ม� โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มเห็นจ�กคณะผู้เช่ียวช�ญ 
ประเมินข้อเสนอโครงก�ร (ท�งเลือก) 

 คณะกรรมก�รด้�นก�รส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ� เพื่อพิจ�รณ� 
อนุมัติโครงก�ร โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มเห็นของคณะผู้เชี ่ยวช�ญ
ประเมินข้อเสนอโครงก�ร ควบคู่กับคว�มเห็นของคณะอนุกรรมก�ร 
ที่ปรึกษ�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 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 จะต้องขออนุมัติจ�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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2562

2563

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์  ฉัตรทิพากร 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก�รพัฒน�แนวท�งก�รรักษ�แบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือ
ท�งก�รแพทย์และก�รใช้ย�มุ่งเป้�ไปที่ไมโตคอนเดรีย 
เพื่อป้องกันรักษ�ภ�วะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อม
จ�กก�รใช้ย�เคมีบำ�บัดรักษ�มะเร็ง

ศ. ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น
ก่อสร้�งอย่�งยั่งยืน

ศ. ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นวัตกรรมก�รออกแบบถนนเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�ง
พื้นฐ�นของประเทศอย่�งยั่งยืน
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ศ. นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ย�ต้�นไวรัสออกฤทธิ์กว้�ง: ก�รเตรียมพร้อมต่อโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่

ศ. ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ก�รพัฒน�และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อก�รผลิต
อ�ห�รแห่งอน�คต

ศ. ดร.สุทธวัฒน์  เบญจกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก�รใช้ประโยชน์สูงสุดจ�กวัสดุเศษเหลือจ�กก�รแปรรูป
สัตว์น้ำ�เพื่อเป็นส่วนประกอบอ�ห�รฟังก์ชัน/
นิวตร�ซูติคอลและส�รเติมแต่งอ�ห�รชนิดใหม่

2563
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ทำ�เนียบ
NSTDA 

Chair Professor
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ศ. ดร.จำารัส  ลิ้มตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ก�รออกแบบและก�รผลิตวัสดุน�โนที่เป็นประโยชน์อย่�งสูง
ต่ออุตส�หกรรม

ศ. ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  
คณะเกษตร กำาแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก�รปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งก�รปลูกเล้ียงสบู่ดำ�พันธ์ุ 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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