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ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนยเ์ครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  ศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้

ด าเนินงานตาม  กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 2555 –  2564 แผนแม่บทศูนย์นา

โนเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –  2564 โดยมีพันธกิจด าเนินงานวิจัยพัฒนาด้าน ออกแบบและวิศวกรรม 

เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้และเทคโลยีฐานที่ส าคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวั ตกรรมทาง

อุตสาหกรรมซึ่งสร้างผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมหรือเศรษฐกิจไทย ด้วยการประสานทั้งความรู้หลาย

สาขาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังกับพันธมิตรรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ด้วย

การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม 

  ศน.ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ตระหนักในความส าคัญของ

การร่วมมือกับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสามารถด าเนินการวิจัยได้ตรงตามความต้องการของประเทศ อีกท้ัง.

ให้ความส าคัญของการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร จึงได้มีการจัดท าโครงการศูนย์เครือข่ายการ

วิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการด าเนินการของ ศน. ในระยะที่ 3 เป็นการด าเนินงานร่วมกับ

สถาบันการศึกษาซึ่งมีศักยภาพการวิจัยและการผลิตบุคลากร รวมทั้งมีงานวิจัยที่มุ่งเน้นตอบสนองความ

ต้องการของประเทศ    
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วัตถุประสงคข์องโครงการ   

 เพ่ือให้เกิดเครือข่ายวิจัยเฉพาะทางท างานวิจัยร่วมกันกับ ศน.  

 เพ่ือสร้างฐานเทคโนโลยีต่อยอดน าผลงานไปใช้ประโยชน์  

 เพ่ือสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศ 
 
ระยะเวลา  : 3 ปี  

 
ขอบข่ายหรือหัวข้อวิจัยส าหรับศูนยเ์ครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้น 

o Nanomedicine 

o Nanotechnology for Energy  

o Nanotechnology for Food & Agriculture 

o Nanotechnology for Environment 

o Nanotechnology for Functional textiles & Fibers  

o Nanotechnology for Cosmeceutical Products /Thai Herbs 

o Nanotechnology for Metrology  and Standardization  

 

หลักเกณฑ์ในการเสนอข้อเสนอโครงการ  

1. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาฯ ต้องด าเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมาย

สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ ศน. ซึ่งสามารถตอบโจทย์ระดับประเทศ และสร้างผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคมอย่างสูง   

2. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาฯ ควรจะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการ

สนับสนุนจากต้นสังกัด เช่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการเป็นศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายฯ ซึ่งก าหนดร่วมกันระหว่าง ศน. และหน่วยงานต้นสังกัดได้   

3. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาฯ  ต้องมีความร่วมมือกับนักวิจัยของ ศน. ในการท าโครงการวิจัยหรือ

พัฒนาโครงการร่วมกันตามหัวข้อวิจัยมุ่งเน้นของ ศน. เช่น มีงานวิจัยร่วมกัน มีนิสิตนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยมาท างานร่วมกับ ศน. ปีละ 1-2 คน อย่างเป็นระบบ เป็นเครือข่ายการวิเคราะห์ทดสอบ 
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เป็นต้น ตลอดจนการร่วมจัดท าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์    

ภาคสังคม ชุมชน เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสาธารณประโยนช์      

4. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของ ศน. จะต้องมีสัดส่วนการด าเนินงานเพ่ือมุ่งเน้นการน าผลงานไปใช้

ประโยชน์เป็นหลัก 

 
5. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของ ศน. แต่ละแห่งจะมีงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยขึ้นกับขนาดของชุด

โครงการวิจัย แห่งละ 2-4 ล้านบาท/ปีจาก ศน. ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดของทีมวิจัยจะต้องจัดสรร

งบประมาณสมทบ (Counterpart fund) ในสัดส่วนที่เท่ากันกับ ศน. เป็นลักษณะเงินอุดหนุน (In  cash) 

โดยมีระยะเวลาของการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของ ศน. เป็น

ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณดังกล่าวไมส่ามารถน าไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได ้  

6. เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  โครงการวิจัยและพัฒนาที่ท าร่วมกันระหว่างศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับ ศน. ควรมี

องค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานจากภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันเฉพาะทางระดับประเทศเข้าร่วมตั้งแต่

เริ่มโครงการ และสามารถสร้างผลกระทบในด้านบวกในระดับสูงต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่ส าคัญ

หรือต่อเศรษฐกิจสังคมและหรือประชาชนทั่วไป  
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แบบ Concept  Proposal 

 

ประกาศผลศูนย์เครือข่ายฯ 

 

 

พัฒนาข้อเสนอโครงการ แบบ Full Proposal ร่วมกับ ศน. 

 

 

ผา่น 

ผา่น 

7 7 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 

78 - 25 ธ.ค. 60 

7 25 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61 

7 ม.ค. 61 – ก.พ. 61 

7 ก.พ. 61 – มี.ค. 61 

พิจารณา Concept Proposal  

 

พิจารณา Full Proposal  
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ก าหนดการ 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
ประกาศรับ Concept Proposal 7 พ.ย.-7 ธ.ค.  60 
จัดงานประชาสัมพันธ์  22 พ.ย. 60 
ประกาศผล Concept Proposal ที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา 

25 ธ.ค. 60 

พัฒนา Full Proposal ร่วมกับ ศน. 25 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค 61 
ประกาศผลเครือข่ายการวิจัยของ ศน. ก.พ. – มี.ค. 61 

                 หมายเหตุ ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

 

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นศูนยเ์ครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

จะต้องส่งโครงร่างการวิจัย (Concept Proposal) ในรูปแบบเอกสาร จ านวน 5 ชุด พร้อมรูปแบบ 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงใน  CD  จ านวน  1  ชุด โดยมีหนังสือน าส่งที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดหรือ   ผู้

ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือข่ายวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

(ข้อเสนอโครงการศูนยเ์ครือข่ายการวิจัยและพัฒนาของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)   

ผู้ประสานงาน : นายพงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์, นายธนากร เจริญรัตน์, นางสาวจันทิมา  หอมกลบ 

โทร. 0 2564 7100 ต่อ 6616 / 6626 / 6629 โทรสาร 0 2564 6982   

E-mail : thanakorn@nanotec.or.th , pongsit@nanotec.or.th , janthimar@nanotec.or.th 

(หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะให้ผู้บริหารของศน. เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเพ่ือ 

ชี้แจงนโยบายและกรอบการด าเนินงาน กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน)  


