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หลักการโครงการนักวิจ ัยแกนน า ประจ  าปี 2563  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   

 
1. หลักการและเหตผุล    
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ม ุ่งส่งเสริม สนับสนุน วิทยาศาสตร์ 
เ ทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมจึงได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนน า" ขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวจัิยที่ม ีศักยภาพสูง ให้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่เป็นเลิศทางวิชาการในหลากหลายมติิอยา่งเปน็รปูธรรม รวมถงึ การผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้น
การวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นฐานพลังในการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 

2. วัตถ ุประสงค ์
2.1. เพื่อใ ห้เ กิดกลุ่มวิจัยที่ เข้มแข็ง และมีการท างานเป็นทีม มีโ ครงสร้างในการพัฒนานักวิจัย  

อย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาจนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส 
2.2. เกิดการสร้างสรรค์งานวจัิยที่มคีวามใหม ่หรือต่อยอดจากความรู้ความเชีย่วชาญที่ม ีอยู่ โดยสอดคลอ้ง

กับความจ าเป็นและความต้องการของประเทศ  
2.3. ได้ผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่ม ีผลกระทบในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ และ/หรือ สังคม  
2.4. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ ภาคสังคม  

 

3. ขอบเขตงานวิจยัท ีส่นบัสนนุ  
สง่เสริมงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ของ สวทช. ทั้งการสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม ่เพื่อตอบโจทยส์ าคัญของประเทศ ภายใต้
สาขาวิจัย  

1. Bioscience and Biotechnology 
2. Nanoscience and Nanotechnology 
3. Electronics and Information Technology 
4. Material and Manufacturing Technology 
5. Energy and Sustainability  
6. Others  

 
ตัวอย่างหัวข้อวิจัย สวทช. เช่น Quantum computing, Artificial intelligence, Data science, ,Nano robotic, 
terahertz, Artificial photosynthesis, Biochemicals, Precision medicine, Automation & logistics สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  https://www.nstda.or.th/th/ ในหัวข้อ Frontier Research และ Technology 
Development Groups (TDGs) 
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4. การสน ับสน ุน   
สนับสนุนไมเ่กิน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี  
 

ส าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนนุ หัวหน้าโครงการสามารถเสนอ “แผนงานการยกระดับคณุภาพ
ผลงานวิจัยให้สูงขึ้น” เม ื่อโครงการด าเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานที่มศีักยภาพ โดยใหก้ารสนบัสนนุ
งบประมาณรวมไมเ่กนิ 15 ล้านบาท และจะต้องด าเนินการภายใต้ระยะเวลาของโครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ 
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุม ัติแผนงานดังกล่าวภายหลังตามความเหมาะสม  

 

     หมายเหตุ:  
     สวทช. สนับสนุนใหส้ามารถใช้ทรัพยากรของ สวทช. ได้ โดยผ่านการท างานร่วมกับกลุ่มนักวิจัยของ สวทช.  
  

5. การสรรหา 
เฟ้นหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเทา่ ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทัว่ประเทศ และส่งหนงัสือเชิญชวนใหแ้สดงความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถใน
การวิจัยที่ส่งเสริมให้ทีมวิจัยเข้มแข็ง 
 

 ช่องทางการติดตามรายละเอียดการส่งแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน 
 เว็บไซต์ 

 สวทช. https://www.nstda.or.th/th/ 
 โครงการนักวิจัยแกนน า https://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/   

 เฟซบุ๊ก 
 โครงการนักวจัิยแกนน า https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA 

  

6. ผลทีค่าดวา่จะได้ร ับ  
6.1. กลุ่มวิจ ัยท ี่เ ข้มแข็ง และโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยของประเทศ 

 กลุ่มนักวิจัยแกนน าที่ม ีประสิทธภิาพและศักยภาพสูง ในสาขาวิชาต่างๆ จ านวน 1-2 กลุ่มต่อป ี
โดยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานวิจัย  

 โครงสร้างในการพัฒนาวิชาชีพนกัวิจัยทีช่ัดเจน และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยมนีักวิจัยระดบั
อาวุโสเป็นที่ปรึกษา และมีนักวิจัยรุ่นใหญ่เป็นพี่เลี้ยง 

 นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จ านวนมาก  
6.2. ผลงานที่มีค ุณภาพและปร ิมาณเหมาะสม  และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ   

 ผลงานทางวิชาการที่ม ีคุณภาพในระดับสูง ไ ด้แก่ การยื่นจดสิทธ ิบัตร ผลงานตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติชั้นน า Nature index หรือวารสารที่ม ี Impact factor อันดับต้นของ
สาขาวิชา องค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหมท่ี่มกีารใช้ประโยชนเ์ชงิพาณชิย์ 
หรือเชิงสาธารณประโยชน์  

https://www.nstda.or.th/th/
https://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/
https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA
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 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เทคโนโลยีต้นแบบ จ านวนหนึ่ง ซึ่งม ีศักยภาพในการประโยชน์ในอนาคต 
6.3. การเผยแพรผ่ลงานเพื่อให้ความรู้แก่สังคม เช่น บทความ คู่ม ือ หรือหนังสือ เป็นต้นเพื่อให้บุคคล

ทั่วไปรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ 
 

7. ค ุณสมบัติผู้ส ่งข้อเสนอโครงการ  
7.1. หัวหน้าโครงการเปน็นกัวิจัยที่มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยในด้านที่สนับสนุน มีศักยภาพเทียบเคยีง

ได้กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ และมีการท างานร่วมกับนักวิจัย
ภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

7.2. หัวหน้าโครงการมีความสามารถในการเป็นผู้น ากลุ่มวิจัย  เพื่อให้กลุ่มวิจัยสามารถด าเนินงาน 
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธ ิภาพ 

7.3. ทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยไทย หรือนักวิจัยต่างชาติที่ท างานอยู่ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน (ในกรณีทีผู่้สมคัรเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รบัการยินยอมจาก
ต้นสังกัด ให้สามารถเปดิเผยข้อมลู หรือสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนต์่อสังคมในวงกวา้งได้ 
และในกรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็นผูท้ี่ปฏบิัติงานในหนว่ยงานวิจัยที่เอื้อประโยชนก์ับประเทศ/สถาบนัไทย) 

7.4. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยต้องมีผลงานวิจัย สิทธ ิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของโครงการ    
โดยไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป  

7.5. หากหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ม ีงบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท 
ระยะเวลาการรับทุนดังกล่าว ควรเหลืออยู่ไม ่เกิน 12 เดือน  

7.6. มีกลุ่มวิจัยเข้มแข็ง อันประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วมวิจัย 
(เทียบเคียงได้กับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่ม ีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทมีทีม่ ี
ประสบการณ์รองลงมา ให้สามารถสืบทอดงานวิชาการ และพัฒนากลุ่มวิจัยให้ม ีขีดความสามารถ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถผลิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับชั้น   

7.7. มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ ที่สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ  ที่จะเป็นประโยชนท์าง
วิชาการ หรือการน าไปประยุกต์ใช้ 

7.8. ทีมวิจัยสามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติมได้เองด้วย เพื่อใช้ส าหรับด าเนินการวิจัยที่นอกเหนอืไปจาก
ขอบข่ายงาน ใ นข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก  สวทช. โดยต้องรายงานให้ สวทช.                 
ทราบถึงแหล่งทุนอื่นที่ให้สนับสนุนโครงการดังกล่าว  

 

8. รายละเอ ียดแบบขอร ับการสน ับสน ุน  
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
2. งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาโครงการ (ปี) 
3. คณะผู้วิจัย 
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4. บทคัดย่อ ค าส าคัญ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
5. รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ  

 5.1 ขอบเขตงานวิจัยที่เสนอ 
 5.2 การขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. หรือหน่วยงานอื่ น 
 5.3 การรับรองโครงการวิจัย (โครงการนีห้รือโครงการที่สบืเนือ่งกันนี ้เกี่ยวขอ้งกับการศึกษาวิจัย                  
         ในมนุษย์ หรือการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้ทรัพยากรพันธ ุ์พืช หรือ                                 
         การดัดแปลงพันธ ุกรรมในพืช สัตว์ และจุลิทรีย์ หรือไม่) 

6. รายละเอียดของคณะผู้วจัิย 
7. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยทุธ  ์
8. เป้าหมาย และวัตถุประสงคห์ลัก 
9. ผลงานเด่นและผลกระทบที่คาดวา่จะได้รบั 
10. ที่มา หลักการและเหตุผล ความส าคัญ ผลงานที่ม ีมาก่อนของโครงการ และการทบทวนวรรณกรรม  
11. เแผนงานหลกั 
12. การด าเนินงานวิจัย ตารางงานวิจัย  
13. แผนผังแสดงความเชือ่มโยงของโครงการยอ่ย  
14. สถานภาพและความพรอ้ม (ด้านเครือ่งมอื/อุปกรณ์/ครุภณัฑ์/สถานที)่  
15. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี (จ านวนนบั) 
16. งบประมาณในการด าเนนิงาน ไมเ่กิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวจัิย แบ่งเปน็ 

 หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ไมเ่กิน 40% ของงบประมาณทั้งหมด)  
 หมวดทุนศึกษาวิจัย (ค่าลงทะเบยีน และค่าใช้จ่ายประจ าเดอืน :ปริญญาโท ไมเ่กนิ 1,620,000 บาท 

ปริญญาเอก ไม่เกิน 2 ,496,000 บาท ตลอดโครงการ) 
 หมวดค่าวัสดุ/สารเคม ี  
 หมวดค่าใช้สอย (ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าเดินทางเพื่อปฏบิัติงานในประเทศ ค่าจดสิทธ ิบตัร

ทั้งในและตา่งประเทศ ค่าจัดประชุมหารือ และอืน่ )ๆ ไมเ่กิน 2,500,000 บาท ตลอดโครงการ 
 หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ ไมเ่กิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ 
 หมวดค่าบริหารโครงการ (5 ปี) ไมเ่กิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ 
 หมวดความรว่มมอืกับภาคการผลิตและบริการ ไมเ่กิน 400,000 บาท ตลอดโครงการ 
 หมวดค่าครภุัณฑ์ ไมเ่กิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ 

 

 หมายเหต ุระหว่างด  าเนนิโครงการสามารถขออนมัุตปิรบัเปลีย่นบประมาณได ้ยกเว้น หมวดคา่เดนิทางตา่งประเทศ และ
 หมวดครภุัณฑ ์ทั้งนี ้การแปลงเปลีย่นงบประมาณดงักล่าว ตอ้งมีเปา้หมายคงเดมิ และงบประมาณรวมไม่เปลี่ยนแปลง 
 

17. โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มวิจัย 
18. ความช านาญในสาขาเฉพาะทางของกลุม่วิจัยทีใ่ช้ในการวจัิยและพัฒนา 
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19. แนวทางการพัฒนาความช านาญ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อม ุง่สู่ความเปน็เลศิของกลุ่มวิจัย 
20. ความร่วมมอืกบัหนว่ยงาน/องค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ (หากม)ี 
21. ความเชื่อมโยงกับภาคผลิตและบริการ หรือความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ สังคม หรือชุมชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ (หากมี) 
22. ผลงานหรือประวัติการมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหาของภาคการผลิตหรือบรกิาร หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

สังคมหรือชุมชน (หากม)ี 
23. ประวัติผลงานย้อนหลัง 5 ปี ของหัวหน้าโครงการ (นับตั้งแต่ปี 2015) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวจัิยนี้ 

เช่น บทความวิชาการระดับนานาชาติ สิทธ ิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์   
 

 นอกจากนี้ ผู้ยื่นแบบขอรบัการสนบัสนุน สามารถขอรับการสนบัสนุนทุนให้กับนักศึกษาของ สวทช. ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda เช่น  

 โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทย (Thailand Graduate Institute of 
Science and Technology Program: TGIST) 

 โครงการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยแีหง่
โตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute 
of Technology Program: TAIST-Tokyo Tech) 

 โ ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาส าหรบัภาคอุตสาหกรรม ( NSTDA-
University-Industry Research Collaboration: NUI-RC) 

 

10. เ กณฑ ์การพิจารณา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย  
1. ความเป็นผู้น า เฉพาะหัวหน้าโครงการ 20% 

 หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยที่ม ีประสบการณ์สูงเทียบเคียงได้กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ 
 มีผลงานเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 มีลักษณะเป็นผู้น ากลุ่ม จะมีความสามารถในการน าทีมไปสู่ความส าเร็จ 

2. ความสามารถทางด้านวิชาการ 20% 
 มีความรู้และความช านาญในด้านที่สนับสนุน  
 มีการผลิตผลงานวิจัยทางด้านที่เสนอมาอย่างต่อเนื่อง 
 ผลงานของผู้น ากลุ่มและกลุ่มวิจัยในอดีตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
 มีความสามารถประยุกต์งานวิชาการในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย และพัฒนาผลงานไปสู่การใ ช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
3. มีผลงาน ประวัติ และประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของภาคการผลิต หรือบรกิาร หรอื

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือชุมชน  10% 
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ส่วนที่ 2 โครงการวิจัย  
1. แผนงานและวัตถุประสงค์ 15% 

 ความเชื่อมโยงงานวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา  
 ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ  
 ความชัดเจนของแผนงานและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อย  
 ความเหมาะสมของวิธ ีด าเนินการในช่วงเวลาที่เสนอ และความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ 
 ความซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับโครงการอื่นหรือเทคโนโลยีที่ม ีอยู่เดิม  

2. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 15% 
 งานวิจัยที่ม ีคุณภาพสูง ม ีองค์ความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ

นานาชาติชั้นน า หรือวารสารที่ม ี Impact factor อันดับต้นของสาขาวิชา 
 ผลงานมีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้ หรือน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จริงได้  
 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และช่วงเวลาที่เสนอ  
 ความเหมาะสมของเกณฑ์ประเมนิผลส าเร็จของผลงานวิจัยในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เชน่ 

จ านวน/ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์บทความ สิทธ ิบัตร/อนุสิทธ ิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
บุคลากร (นักศึกษา นักวิจัยจากเอกชน) 

3. ความส าคัญของโครงการ และความเชื่อมโยงกับภาคผลิตและบริการหรือภาคสังคม  20% 
 มีความเร่งด่วน และจ าเป็นกับการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
 มีคุณค่าในด้านการพัฒนาวิชาการอย่างมาก ด้านเศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 มีความเชื่อมโยง และมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคผลิตและบริการ ภาคสังคม  
 สร้างผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือภาคสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงแนว

ทางการรักษาโรค 
 สามารถระบุกลุ่มของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  
 ผลงานวิจัยสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่ง และ/หรือ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

 

11. กระบวนการพิจารณาค ัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการ อย่างน้อย 2 ชุด  
 คณะผู้ เ ชี่ยวชาญประเมินข้อเ สนอรายโ ครงการ ( Proposal Reviewers) ซึ่งเ ป็นผู้ เ ชี่ยวชาญ 

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการในแต่ละสาขาเทคโนโลยี เพื่อจัดอันดับข้อเสนอโครงการ  

ที่ส่งเข้ามา โดยพิจารณาจากความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอโครงการ (ทางเลือก)  
 คณะกรรมการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนน า เพื่อพิจารณาอนุมตัโิครงการ โดยพิจารณาจากความเหน็ของ

คณะผู้เชี่ยวชาญ ประเมนิขอ้เสนอโครงการ ควบคู่กบัความเหน็ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ   
 

หมายเหต ุผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ิ้นสุด 
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12. การประเมินติดตามโครงการ  
12.1  ผู้ที่ ไ ด้รับการสนับสนุนจะต้องส่งรายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง โ ดยมีการประเมิน                      

ผลงานเพื่อพิจารณาการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี 
12.2 จัดการเ ยี่ยมชมการด าเนินงานของโครงการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค  

 และให้ข้อเสนอแนะ 
12.3 คณะผู้วิจัยจัดการประชุมวิชาการประจ าปี หรือทุก 2 ปี เพื่อน าเสนอผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายวจัิย  

แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความเป็นผู้น าการวิจัยในสาขานั้น   
12.4 ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนอื่นร่วมวิจัยในโครงการดังกล่าวได้  

  

13. แผนระยะเวลาการด  าเนนิงาน 
กิจกรรม 2563 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คณะกรรมการพิจารณาหลักการการสนับสนุน            

2. เตรียมเอกสารส าหรับการขอรับการสนับสนุน             
3. เชิญชวนส่งแบบขอรับการสนับสนุน            

4. คณะกรรมการพิจารณารายช่ือผู้เช่ียวชาญ
ประเมินแบบขอรับการสนับสนุนฯ 

           

5. ส่งประเมินแบบขอรับการสนับสนุนฯ             

6. คณะกรรมการพิจารณาผลประเมิน              
7. คณะกรรมการพิจารณาผู้ท่ีได้รับการสนับสนุน             

8. ประกาศผลการพิจารณา            

 
------------------------------------------------------- 

 


