
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 
เร่ือง  การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

เพ่ือขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย  
รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
…………………………………….………………………………. 

 
 ด้วย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ได้ด ำเนินกำรให้รำงวัลกำรวิจัยแห่งชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ วช. ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจ ำ
ทุกปี เพ่ือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพ่ือเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย
ที่ได้ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชำติ และวงวิชำกำรในสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ โดยได้แบ่งกำรให้รำงวัล   
ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
 

1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นนักวิจัยที่มีสัญชำติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่กำรวิจัยในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง หรือหลำยเรื่องในกลุ่มวิชำกำร หรือสหวิทยำกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีผลงำนวิจัยดีเด่น     
ที่แสดงถึงควำมคิดริเริ่ม และเป็นผลงำนวิจัยที่ท ำสะสมกันมำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ทั้งเป็นผู้ที่       
มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชำกำรนั้นๆ โดยผลงำนวิจัย         
สร้ำงคุณูปกำร และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชำกำร  เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และ                  
เชิงนโยบำย อย่ำงต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่ำงแก่นักวิจัยผู้อ่ืนได้ 

2) รางวัลผลงานวิจัย  ผลงำนวิจัยต้องไม่ เป็นผลงำนที่ท ำเป็นส่วนหนึ่ งของกำรศึกษำ                
เพ่ือรับปริญญำ หรือประกำศนียบัตรใดๆ เว้นแต่จะได้ท ำกำรศึกษำวิจัยขยำยผลต่อจำก      
เรื่องเดิมอย่ำงต่อเนื่องจนปรำกฏผลควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด และจะพิจำรณำ
เฉพำะส่วนที่ศึกษำ และวิจัยเพ่ิมเติมจำกเดิมเท่ำนั้น เป็นผลงำนวิจัยของนักวิจัยที่ท ำใน 
ประเทศไทย หรืออำจมีบำงส่วน หรือทั้งหมดที่ท ำในต่ำงประเทศ ผลงำนวิจัยนั้นต้อง           
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้  คณะผู้วิจัยอำจมีนักวิจัยชำวต่ำงประเทศร่วมด้วยก็ได้       
แต่ผู้เสนอขอรับรำงวัลจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีสัญชำติไทย และเป็นผู้วิจัยหลัก เป็นผลงำนวิจัย     
ที่มีคุณภำพสูง ใช้วิธีวิเครำะห์ หรือสังเครำะห์ที่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง มีควำมชัดเจน และ              
เป็นผลงำนวิจัยที่ส ำเร็จสมบูรณ์ เป็นรูปเล่มรำยงำนกำรวิจัย ได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำร
ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ตำมมำตรฐำนของ วช. โดยวำรสำรนั้นอำจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก ำหนดกำรเผยแพร่อย่ำงแน่นอนชัดเจน หรือเสนอ       
ในกำรประชุมทำงวิชำกำรแล้ว โดยภำยหลังจำกกำรประชุมทำงวิชำกำรได้มีกำรบรรณำธิกำร 
และน ำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร (Proceedings)         
ของกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติ หรือนำนำชำติ เป็นผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 

/3) รำงวัลวิทยำนิพนธ์ ... 
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3) รางวัลวิทยานิพนธ์  เป็นวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่มีสัญชำติไทย  เป็นวิทยำนิพนธ์               
ของกำรศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำเอกของสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ               
ทั้ ง ใ นป ร ะ เทศ  และต่ ำ งป ร ะ เทศ  ( ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เ ล่ ม แล ะ ได้ รั บ ก ำ รอนุ มั ติ                             
จำกสถำบันกำรศึกษำแล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) เป็นวิทยำนิพนธ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ            
จำกคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์แล้ว เป็นผลงำนที่มีคุณภำพ ใช้วิธีวิเครำะห์ หรือสังเครำะห์
ที่เหมำะสมยิ่ง มีควำมชัดเจน และต้องมีศักยภำพสูงต่อกำรน ำไปใช้ในอนำคต เป็นผลงำน        
ที่ส ำเร็จสมบูรณ์ และได้รับกำรเผยแพร่ หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับกำรเผยแพร่แน่นอน    
ในวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ โดยวำรสำรนั้น         
อำจเผยแพร่ เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีก ำหนดกำรเผยแพร่            
อย่ำงแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในกำรประชุมทำงวิชำกำรแล้ว โดยภำยหลังจำกกำรประชุม  
ทำงวิชำกำรได้มีกำรบรรณำธิกำร และน ำไปรวมเล่มเผยแพร่ ในหนังสือประมวลผลกำรประชุม
ทำงวิชำกำร (Proceedings) ของกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติ หรือนำนำชำติ 

4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นผลงำน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนกำร วิธีกำร 
มำตรกำร หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยำกำรต่ำง ๆ ที่ดีเด่น  และพิสูจน์แล้วว่ำ          
เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชำติ ผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชำติไทย แต่ในกรณีด ำเนินกำร
ประดิษฐ์คิดค้นเป็นคณะ หัวหน้ำผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชำติไทย ซึ่งอำจมีชำวต่ำงชำติเป็นผู้ร่วม
ท ำกำรประดิษฐ์คิดค้นด้วยก็ได้ เป็นผลงำนที่เกิดจำกควำมคิดริเริ่ม และควำมเพียรพยำยำม
ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรประดิษฐ์
คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยำกรที่มีในประเทศไทย  มีประโยชน์หรือมีคุณค่ำต่อเศรษฐกิจ       
สังคม ควำมมั่นคง และ/หรือกำรพัฒนำประเทศ มีคุณค่ำทำงวิชำกำร มีศักยภำพในกำรพัฒนำ
ไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในทำงอ่ืนได้ 

 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ             
ผ่านทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์เอกสำรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ในระบบ              
ให้ครบถ้วน เสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  
 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ำยส่งเสริมและสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัย กองประเมินผลและจัดกำร
ควำมรู้กำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 506 - 509 หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ rekm@nrct.go.th 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  11  มกรำคม  ๒๕๖4 
 
 
 

(นำงสำววิภำรัตน์  ดีอ่อง) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
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