
 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในฐานะหนวยงานหลักหนึ่ง   
ในการพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ตระหนักในความสำคัญของการรวมมือกับกลุมวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสามารถดำเนินการ 
วิจัยไดตรงตามความตองการของประเทศ อีกทั้งความสำคัญของการสรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตร จึงไดมีการจัดทำ 
โครงการศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเปนการดำเนินการของ ศน. ในระยะที่ ๓ เปนการดำเนินงานรวมกับ 
สถาบันการศึกษา ซึ่งมีศักยภาพการวิจัยและการผลิตบุคลากร รวมทั้งมีงานวิจัยที่มุงเนนตอบสนองความตองการของประเทศ   

วัตถุประสงคของโครงการ  
• เพื�อใหเกิดเครือขายวิจัยเฉพาะทางทำงานวิจัยรวมกันกับ ศน. 
• เพื�อสรางฐานเทคโนโลยีตอยอดนำผลงานไปใชประโยชน 
• เพื�อสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมตอประเทศ

ระยะเวลา : ๓ ป 

ขอบขายหรือหัวขอวิจัยสำหรับศูนยเครือขายการวิจัย

และพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีที่มุงเนน

o   Nanomedicine
o   Nanotechnology for Energy
o   Nanotechnology for Food & Agricultural
o   Nanotechnology for Environment
o   Nanotechnology for Functional textiles & Fibers
o   Nanotechnology for Cosmeceutical /Thai Herbs
o   Nanotechnology for Metrology  and Standardization

ขั้นตอนการดำเนินการ

ฝายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือขายวิจัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๑๑  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
(ขอเสนอโครงการศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ)  
ผูประสานงาน : นายพงศสิทธิ์ รัตนกรวิทย, นายธนากร เจริญรัตน, นางสาวจันทิมา  หอมกลบ
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๑๐๐ ตอ ๖๖๑๖ / ๖๕๐๗ / ๖๖๒๙   โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๘๒    E-mail : thanakorn@nanotec.or.th, pongsit@nanotec.or.th, janthimar@nanotec.or.th
(หากทานมีความประสงคที่จะใหผูบริหารของศน. เขาพบผูบริหารหนวยงานตนสังกัดของทาน เพื�อชี้แจงนโยบายและกรอบการดำเนินงาน กรุณาติดตอผูประสานงาน) 

ประกาศรับขอเสนอโครงการ

ศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศรับขอเสนอโครงการ

ศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑

หลักเกณฑ ในการเสนอขอเสนอโครงการ 
๑. ศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาฯ ตองดำเนินงานวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีท่ีมีเปาหมาย 

สอดคลองกับทิศทางการวิจัยของ ศน. ซึ่งสามารถตอบโจทยระดับประเทศและสรางผลกระทบ 

ตอเศรษฐกิจและสังคมอยางสูง  

๒. ศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาฯ ควรจะเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ ไดรับ 

การสนับสนุนจากตนสังกัด เชน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด และ 

สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไข การเปนศูนยรวมวิจัยเครือขายฯ ซึ่งกำหนดรวมกันระหวาง ศน. 

และหนวยงานตนสังกัดได  

๓. ศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาฯ  ตองมีความรวมมือกับนักวิจัยของ ศน. ในการทำโครงการ 

วิจัยหรือพัฒนาโครงการรวมกันตามหัวขอวิจัยมุงเนนของ ศน. เชน มีงานวิจัยรวมกัน มีนิสิต 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาทำงานรวมกับ ศน. ปละ ๑-๒ คน อยางเปนระบบ เปนเครือขาย 

การวิเคราะหทดสอบ เปนตน ตลอดจนการรวมจัดทำโครงการถายทอดเทคโนโลยี ใหภาค 

อุตสาหกรรมหรือผูใชประโยชน ภาคสังคม ชุมชน เพื�อการนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือ 

ถายทอดเทคโนโลยีเพื�อสาธารณประโยชน  

๔. ศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาของ ศน. จะตองมีสัดสวนการดำเนินงาน เพื�อมุงเนนการนำ 

ผลงานไปใชประโยชนเปนหลัก
๕. ศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาของ ศน. แตละแหงจะมีงบประมาณที่ ใชในการวิจัยขึ้นกับขนาด 

ของชุดโครงการวิจัยแหงละ ๒-๔ ลานบาท/ปจาก ศน. ซึ่งหนวยงานตนสังกัดของทีมวิจัยจะ 
ตองจัดสรรงบประมาณสมทบ (Counterpart fund) ในสัดสวนที่เทากันกับ ศน. เปนลักษณะ 
เงินอุดหนุน (In cash) โดยมีระยะเวลาของการทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ เครือขายการวิจัย 

และพัฒนาของ ศน. เปนระยะเวลา ๓ ป งบประมาณดังกลาว ไมสามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑได 

๖. เพื�อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน 

การแขงขันของประเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาที่ทำรวมกันระหวางศูนยเครือขายการ 

วิจัยและพัฒนากับ ศน. ควรมีองคกรภาคเอกชนหรือหนวยงานจากภาคอุตสาหกรรมหรือ 

สถาบันเฉพาะทางระดับประเทศเขารวมตั้งแตเริ่มโครงการ และสามารถสรางผลกระทบ 

ในดานบวกในระดับสูงตอการพัฒนาองคความรูในสาขาที่สำคัญหรือตอเศรษฐกิจสังคม 

และหรือประชาชนทั่วไป

ผูที่ประสงคเขารวมเปนศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
จะตองสงโครงรางการวิจัย (Concept Proposal) ในรูปแบบเอกสาร จำนวน ๕ ชุด 
พรอมรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่บันทึกลงใน CD จำนวน ๑ ชุด โดยมีหนังสือนำสงที่ 
ลงนามโดยผูบริหารสูงสุดหรือผูที่ ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด

 หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

จัดทำขอเสนอโครงการแบบ Concept Proposal

กำหนดการ

 กิจกรรม  ชวงเวลา
 ประกาศรับ Concept Proposal ๗ พ.ย.-๗ ธ.ค. ๖๐
 จัดงานประชาสัมพันธ  ๒๒ พ.ย. ๖๐
 ประกาศผล Concept Proposal ที่ผานเกณฑการพิจารณา ๒๕ ธ.ค. ๖๐
 พัฒนา Full Proposal รวมกับ ศน. ๒๕ ธ.ค. ๖๐ – 31 ม.ค ๖๑
 ประกาศผลเครือขายการวิจัยของ ศน. ก.พ. – มี.ค. ๖๑

พัฒนาขอเสนอโครงการแบบ Full Proposal รวมกับ ศน.

ประกาศผลศูนยเครือขาย

พิจารณา
Concept Proposal

พิจารณา
Full Proposal



๑. ชื�อหนวยงาน ศูนย/กลุมวิจัย/หองปฏิบัติการ 

๒. ชื�อหัวหนา  

๓. รายชื�อผูรวมโครงการ

๔. ความเชี่ยวชาญของศูนย/กลุมวิจัย/หองปฏิบัติการ และงานวิจัยที่มุงเนนในปจจุบัน (ไมเกินครึ่งหนา A4) 

๕. ขอบขายงานวิจัยที่เสนอ (เลือกได ๑ ขอบขาย)
o Nanomedicine
o  Nanotechnology for Energy
o  Nanotechnology for Food & Agricultural
o  Nanotechnology for Environment
o  Nanotechnology for Functional textiles & Fibers
o  Nanotechnology for Cosmeceutical /Thai Herbs
o  Nanotechnology for Metrology and Standardization

๖. งานวิจัยมุงเนนที่ดำเนินการในระยะเวลา ๓ ป ซึ่งตองสอดคลองกับขอบขายงานวิจัยที่ประกาศและแสดงถึงความรวมมือกับ ศน. (ไมเกิน ๑ หนา A4)

๗. กลุมเปาหมาย (Potential Users) ที่จะนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนจากงานวิจัยมุงเนนซึ่งอาจเปนภาคอุตสาหกรรม เอกชนหรือหนวยงานภาครัฐ   

 โดยตองระบุถึงรูปแบบความรวมมือและหัวขอที่ดำเนินการรวมกันทั้งในปจจุบันและอนาคต (ไมเกิน ๑ หนา A4)

๘.  ผลผลิตภายใน ๓ ป (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

๙. แสดงขอมูลความพรอมของหนวยงาน (บุคลากร สถานที่ เครื�องมืออุปกรณ การสนับสนุนจากตนสังกัด เปนตน)

๑๐. สิ่งที่คาดหวังจากการเขารวมเปนเครือขายวิจัย กับ ศน.

๑๑. เอกสารแนบ

   - CV ของทีมวิจัย          

  - จำนวนและรายชื�อตนแบบ /สิทธิบัตร

     (เสนอเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับขอบขายที่นำเสนอของทีมวิจัย ภายใน ๕ ปที่ผานมา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

Concept Proposal
โครงการ Research Network of NANOTEC (RNN)

Concept Proposal
โครงการ Research Network of NANOTEC (RNN)

การประเมิน Concept Proposal
โครงการ Research Network of NANOTEC (RNN)

การประเมิน Concept Proposal
โครงการ Research Network of NANOTEC (RNN)

Concept Proposal ที่จะนำเสนอ ศน. ควรมีเนื้อหาไมเกิน ๔ หนา A4 (ไมรวมเอกสารแนบ) โดยใชตัวพิมพ TH Sarabun PSK ขนาด 14
ในการพัฒนาขอเสนอโครงการ แบบ Full Proposal จะตองมีหนังสือรับรองการใหการสนับสนุนดานงบประมาณจากผูบริหารสูงสุด ของ 
มหาวิทยาลัยและเอกสารรับรองจากหนวยงาน/บริษัท  ภาคเอกชน  ที่รวมในโครงการ 

ฝายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือขายวิจัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
๑๑๑  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
(ขอเสนอโครงการศูนยเครือขายการวิจัยและพัฒนาของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ)  
ผูประสานงาน : นายพงศสิทธิ์ รัตนกรวิทย, นายธนากร เจริญรัตน, นางสาวจันทิมา  หอมกลบ
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๑๐๐ ตอ ๖๖๑๖ / ๖๕๐๗ / ๖๖๒๙   โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๘๒    E-mail : thanakorn@nanotec.or.th, pongsit@nanotec.or.th, janthimar@nanotec.or.th
(หากทานมีความประสงคที่จะใหผูบริหารของศน. เขาพบผูบริหารหนวยงานตนสังกัดของทาน เพื�อชี้แจงนโยบายและกรอบการดำเนินงาน กรุณาติดตอผูประสานงาน) 

  หัวขอ น้ำหนัก 

ความเชี่ยวชาญศักยภาพ ความพรอมผูนำศูนย, ทีมวิจัย/กลุมวิจัย/หองปฏิบัติการ และงานวิจัยที่มุงเนนในปจจุบัน  ๑๕ 

ความสอดคลองกับการวิจัยมุงเนนของ ศน. (ขอบขายการวิจัยที่สอดคลองกับการวิจัยของ ศน.) ๓๐ 

งานวิจัยมุงเนน ที่ดำเนินการในระยะเวลา ๓ ป (ผลสำเร็จที่เกิดจากความรวมมือกับ ศน.) ๒๐

กลุมเปาหมาย (Potential User) ที่จะนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน  ๒๕ 

ผลผลิตภายใน ๓ ป (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  ๑๐ 

คะแนนรวม  ๑๐๐


