
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 
เร่ือง การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ ์และผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

เพ่ือขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย  
รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
…………………………………….………………………………. 

 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 13 ก าหนดให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับ
การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงาน       
ที่ได้รับการประเมินและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม หรือวิชาการของประเทศ วช. จึงได้
ก าหนดให้มีรางวัลการวิจัยแห่งชาติขึ้นใน 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 
 

1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาต ิเป็นนักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่น     
ที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่ท าสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งเป็นผู้ที่       
มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น  ๆ โดยผลงานวิจัย         
สร้างคุณูปการ และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ  เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และ                  
เชิงนโยบาย อย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อ่ืนได้ 

2) รางวัลผลงานวิจัย  ผลงานวิจัยต้องไม่ เป็นผลงานที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา                
เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ เว้นแต่จะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจาก      
เรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณา
เฉพาะส่วนที่ศึกษา และวิจัยเพ่ิมเติมจากเดิมเท่านั้น เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ท าใน 
ประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ท าในต่างประเทศ ผลงานวิจัยนั้นต้อง           
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้  คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วยก็ได้       
แต่ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้วิจัยหลัก เป็นผลงานวิจัย     
ที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน และ              
เป็นผลงานวิจัยที่ส าเร็จสมบูรณ์ เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ วช. โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอ       
ในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ 
และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)         
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา 

/3) รางวัลวิทยานิพนธ์ ... 
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3) รางวัลวิทยานิพนธ์  เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย  เป็นวิทยานิพนธ์               
ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา               
ทั้ ง ใ นป ร ะ เทศ  และต่ า งป ร ะ เทศ  ( ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เ ล่ ม แล ะ ได้ รั บ ก า รอนุ มั ติ                             
จากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณา            
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์
ที่เหมาะสมยิ่ง มีความชัดเจน และต้องมีศักยภาพสูงต่อการน าไปใช้ในอนาคต เป็นผลงาน        
ที่ส าเร็จสมบูรณ์ และได้รับการเผยแพร่ หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่แน่นอน    
ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้น         
อาจเผยแพร่ เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีก าหนดการเผยแพร่            
อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุม  
ทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ ในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ 
มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่าง ๆ ที่ดีเด่น  และพิสูจน์แล้วว่า          
เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชาติไทย แต่ในกรณีด าเนินการ
ประดิษฐ์คิดค้นเป็นคณะ หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งอาจมีชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วม
ท าการประดิษฐ์คิดค้นด้วยก็ได้ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายาม
ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์
คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย  มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ       
สังคม ความมั่นคง และ/หรือการพัฒนาประเทศ มีคุณค่าทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนา
ไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือน าไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืนได้ 

 

ในการนี้ วช. ได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้สนใจเสนอผลงาน เพ่ือขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖6 ได้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖5 
 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ             
ผ่านทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ในระบบ              
ให้ครบถ้วน สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริม       
และสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขที่๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 509 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
rp@nrct.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
 
 

                                                          
(นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง) 

ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 
 


