
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

แนวทางการด าเนินงาน
พัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
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หน่วยงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน และ

กรอบงบประมาณ ววน.

หน่วยงานที่ท าวิจัย
และสร้างนวัตกรรม 

หน่วยงานด้านการใหทุ้น

หน่วยงานด้านการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและ

นวัตกรรม และหน่วยงานซึ่ง
เป็นผู้ใช้ประโยชน์

หน่วยงานด้านมาตรวิทยา 
มาตรฐาน การทดสอบ และ
บริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

ส ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ

สอวช. สกสว.
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สภาพัฒน์ฯ ส านักงานคณะกรรมการ

นโยบายการศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

ม.รัฐ 9 แห่ง

ม.ในก ากับ 25 แห่ง

วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ

ม.เอกชน 75 แห่ง

กษ. สธ.

พม. พณ.

คค.

เอกชน ชุมชน

ก.อ่ืนๆ

ปส.สวทช.

มว.

สทอภ.

สทน.

สตร.

สนช.

สช.

ศลช.

สสนก.

วว.อพวช.

วศ.
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และหน่วยงานให้ทุน
อ่ืนๆ



ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

2.การจัดท าฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

3.การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ

4.การจัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

5.การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใชป้ระโยชน์

6.การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม

7.การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

(พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ มาตรา 13)

1.การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
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ระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

นโยบำย
กำรอุดมศึกษำ(สป.อว.)

นโยบำยวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.)

กองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชำติ

หน่วยงำนนโยบำยและกรอบงบประมำณ

สวทช. มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัย

เช่น วว.

หน่วยให้ทุน หน่วยท ำวิจัย

วช.5G

สวก.

สวรส.*

*โครงการวิจัยและนวตักรรมใหมท่ี่ประเทศยังไม่เคยมมีาก่อน งบเงิน
ด าเนินการมากกวา่ 3,000 ล้านบาท ต้องมีหลายหน่วยงาน/สถาบันวจิัย
ร่วมด าเนินการในลักษณะ consortium เช่น Genomics Thailand

Funding 
Agency/

ODU
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• ใช้ระบบ online 100% (สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของนักวิจัย และลดระยะเวลา
ด าเนินการ)

• มีกลไก ODU ท าให้สามารถรับผิดชอบภารกิจ และเชื่อมโยงการ
ท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงฯ

• มีกลไกให้ทุนเป็น Program Funding ได้ และ Matching Fund 
กับภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
กลุ่ม หน่วยงาน และระหว่างประเทศ

• มีระบบ Monitoring and Evaluation ที่สอดคล้องกับระบบให้
ทุน online และติดตาม ประเมินผลโดยผูใ้ช้งานวิจัย (User)

• ทุกภารกิจมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการให้ทุน 
การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานการวิจัย การให้รางวัล และ
ฐานข้อมูล โดยใช้ระบบทีมภายใน (Targeted Delivery Teams) 
และหน่วยงานภายนอก (Outcome Delivery Units)

1.ให้ทุนเชิงรุกน าไปสู่การบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท (แทนการตั้งรับ) โดยใช้
สรรพศาสตร์

4. Streamlined process 

2.ด าเนินการให้ทุนเป็น multi-year ซึ่งผูกพันได้ 
ค านึงถึงประสิทธิผลเป็นหลกั

3. ประสานเป้าหมายกับภารกิจอื่นของ
หน่วยงานท้ังในและนอกกระทรวงฯ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร

วิธีการท างานแบบใหม่ : วช. 5G
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(ทุน) การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ทุน

ด าเนิน
การมาแล้ว

จ านวนทุน วัตถุประสงค์หลัก กลไก งบประมาณ
ระยะ
เวลา

โครงการ

งบประมาณ
วิจัย

ค่าตอบ
แทนหัวหน้า

โครงการ

ทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่

(TRG)

23 ปี
(2540-
2562)

598
ทุน

ส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ท าวิจัย
ต่อเนื่องและก้าวสู่การท าวิจัยใน
ระดับสูงขึ้น

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
และต้นสังกัดต้อง

สนับสนุนทุนครึ่งหนึ่ง

0.6 ล้านบาท 
(0.3 ล้านบาท/ปี)

2 ปี 288,000 
บาท

13,000
บาท/เดือน

ทุนพัฒนา
ศักยภาพฯของ
อาจารย์รุ่นใหม่ 

(MRG)

18 ปี
(2545-
2562)

4,657
ทุน

1.เตรียมพร้อมขั้นพื้นฐานให้กับ
อาจารย์รุ่นใหม่

2.ให้โอกาสอาจารย์รุ่นใหม่ได้ท างาน
วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส

3.พัฒนาคุณภาพอาจารย์รุ่นใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
และสกอ.สนับสนุนทุน

ครึ่งหนึ่ง

0.6 ล้านบาท 
(0.3 ล้านบาท/ปี)

2 ปี 288,000 
บาท

13,000
บาท/เดือน

ทุนพัฒนานักวิจัย
รุ่นกลาง
(เมธีวิจัย)

(RSA)

26 ปี
(2537-
2562)

1,159
ทุน

1.สร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้น าเชิง
วิชาการ

2.สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐาน
ต่อการพัฒนาประเทศ

3.ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
และต้นสังกัดต้อง

สนับสนุนทุนครึ่งหนึ่ง

1.5 – 3.0
ล้านบาท 
(0.5-1.0

ล้านบาท/ปี)

3 ปี 780,000 
บาท

20,000-
30,000

บาท/เดือน

ทุนส่งเสริมกลุ่ม
วิจัย (เมธีวิจัย

อาวุโส)
(RTA)

25 ปี
(2538-
2562)

284 ทุน
(184 คน)

1.สนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มี
ความสามารถ จริยธรรม และมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์

2.สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทีมงานและ
ผลงาน

สรรหาและเสนอชื่อโดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

6-7.5 ล้านบาท 
(2-2.5 ล้านบาท/

ปี)

3 ปี 4.56-6.9 
ล้านบาท
(80 %)

40,000
บาท/เดือน

ทุน
ศาสตราจารย์

วิจัยดีเด่น (DPG)

10 ปี 
(2552-
2562)

33
ทุน*

1.สนับสนุนศาสตราจารย์ที่มี
ศักยภาพสูง

2.น าองค์ความรู้ที่มีไปต่อยอด
เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์

สรรหาและเสนอชื่อโดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

12 ล้านบาท 
(4 ล้านบาท/ปี)

3 ปี 7.2 ล้าน
บาท 

(80 %)

50,000
บาท/เดือน

*ข้อมูลจ านวนทุนสิ้นสุดที่ปี 2562 ยกเว้นทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเดน่ซึ่งประกาศผลการพิจารณาเรยีบร้อยแล้ว 6



เมธีวิจัยอาวุโสในแต่ละสาขาแบ่งตาม 3 สาขาหลัก (7 สาขาย่อย) 

หมายเหตุ : ได้รับรางวัลนักวิจยัดีเดน่ของสภาวิจยัแห่งชาติ จ านวน 86 คน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
การแพทย์ 
(74 คน)

วิทยาศาสตร์กายภาพ
และวิศวกรรมศาสตร์

(59 คน)

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
(51 คน)

184 คน
40%

32%

28%
 วิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 18 คน
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39 คน
 วิทยาศาสตรก์ารเกษตร 17 คน

 สังคมศาสตร์ 27 คน
 มนุษยศาสตร์ 24 คน

 วิทยาศาสตร์กายภาพ 31 คน
 วิศวกรรมศาสตร์ 28 คน



เมธีวิจัยอาวุโสในแต่ละหน่วยงาน

หมายเหตุ : ได้รับรางวัลนักวิจยัดีเดน่ของสภาวิจยัแห่งชาติ จ านวน 86 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 คน (26%)

มหาวิทยาลัยมหิดล
33 คน (18%)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 คน (10%)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 คน (8%)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 คน (8%)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 คน (5%)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 คน (4%)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
8 คน (4%)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 คน (4%)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 คน (2%)

อ่ืนๆ 20 คน (11%)
อื่นๆ ได้แก่
นักวิจัยอิสระ 4 คน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2 คน
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 คน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 คน
กระทรวงสาธารณสุข 1 คน
มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 คน
มหาวิทยาลัยพายัพ 1 คน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 คน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 คน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1 คน
สถาบันวิทยสิริเมธี 1 คน
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 คน

184 คน
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จ านวนทุนเมธีวิจัยอาวุโส (พ.ศ.2538-2561) 
และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (พ.ศ.2552-2562)

หมายเหตุ : ได้รับรางวัลนักวิจยัดีเดน่ของสภาวิจยัแห่งชาติ จ านวน 86 คน

รวม
284 ทุน
33 ทุน

9

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

เมธีวิจัยอาวุโส 9 16 14 0 7 14 12 15 16 14 11 9 20 13 12 11 11 10 9 12 10 13 13 13 0

ศ.วิจัยดีเด่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 2 4 3 5 4 2 3
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ระบบการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

• 80 คน : ประชากร 10,000 คน ในปี 2580
• เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

การส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรวจิัยเพือ่ฐานทางวิชาการ

นักวิจัยรุ่นเยาว์ (Young Researcher)

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธวีิจัย)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัย ภาคอุตสาหกรรม (SuRF) (พวอ.) 
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็ก
และขนาดย่อม (RISE) (พวอ.) 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย
ของ อาจารย์รุ่นใหม่ 
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)  
โท / เอก (พวอ.) 

อาชีวะ
ทุนส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ป.ตรี-ป.เอก
ทุน คปก. ตรี-เอก / โท-เอก    
ทุน พวอ. โท / เอก (ฐาน ป.ตรี/ฐาน ป.โท) 

คุณสมบัตินักวิจัย
นักวิจัยรุ่นเยาว์ - สัญชาติไทย และก าลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป
นักวิจัยรุ่นใหม่ - สัญชาติไทย และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือท างานวิจัยต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
นักวิจัยรุ่นกลาง - สัญชาติไทย และส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกข้ึนไป 

หรือ ท างานวิจัยต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี
นักวิจัยอาวุโส - สัญชาติไทย และส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไป 

หรือ ท างานวิจัยต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี

นักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)

นักวิจัยรุ่นกลาง (Mid-career Researcher)

นักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher)
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Timeline ของการด าเนินงานทุนพฒันาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
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ทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือฐานทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

นักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยรุ่นกลาง

นักวิจัยอาวุโส

• พัฒนาศักยภาพในการท างาน
วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

• ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

• พัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง      
(เมธีวิจัย)

• ส่งเสริมกลุ่มวิจัย             
(เมธีวิจัยอาวุโส)

• ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

สนับสนุนประมาณ 
300 ทุน 

งบประมาณ 150 ล้านบาท

สนับสนุนประมาณ 100 ทุน 
งบประมาณ 200 ล้านบาท

สนับสนุนประมาณ 20-25 ทุน 
งบประมาณ 150 ล้านบาท สรรหาผู้ทีเ่หมาะสม + 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง (31 ส.ค. 62) 

หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อ +
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง (31 ส.ค. 62)

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง 
ส่งข้อเสนอ ในระบบ NRMS
(31 ส.ค. 62)

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง 
ส่งข้อเสนอ ในระบบ NRMS
(31 ส.ค. 62)
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ประเด็นส าหรับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ด าเนินการมาแล้ว 25 ปี (ปี 2538-2562) และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นที่
ด าเนินการมาแล้ว 10 ปี (ปี 2552-2562) ท่านคิดว่ามีข้อดี หรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
อย่างไร (ในภาพรวม)

 เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ ระยะเวลา งบประมาณ องค์ประกอบ กลไกของการให้ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างไร

 การเชื่อมโยงระบบการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตั้งแต่ระดับนกัวิจัยรุ่นใหม่ 
อาจารย์รุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  ควรเป็นไปใน
ลักษณะใดและอย่างไร

 การแบ่งสาขาวิชาการในปัจจุบัน เพียงพอ หรือไม่อย่างไร เห็นควรปรับปรุงอย่างไร

 ภาพของระบบการพัฒนานักวิจัยของประเทศที่พึงประสงค์อยากจะเห็นเป็นอย่างไร

 ประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือสิ่งที่ วช. ควรด าเนินการ
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www.nrct.go.th

https://www.facebook.com/nrctofficial
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