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สรุปคําถาม-คําตอบ จากการประชุมซักซอมความเขาใจ 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการย่ืนขอเสนอโครงการ  

เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มูลฐาน (Fundamental Fund : FF)  

ประเภท Basic Research Fund  

จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 2566” 

วันจันทรท่ี 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. 

 

Q1: การกําหนดคุณสมบัติของนักวิจัยในบางขอ เชน คา h-index ของหัวหนาโครงการ สามารถยกเวนไดหรือไม  

A1: การกําหนดคา h-index ของหัวหนาโครงการ เปนไปตามสารสนเทศวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยไดทําการวิเคราะหมาแลว วา

นักวิจัยท่ีมีคา h-index ในชวงท่ีกําหนด จะสามารถสงมอบผลงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 ขอแนะนํา อาจมีการหารือกันภายในทีมวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยท่ีมีประสบการณสูง ทําหนาท่ีเปนหัวหนาโครงการ 

 

Q2: กรณีท่ีนักวิจัยพิจารณาแลววาขอเสนอโครงการมีความสอดคลอง สามารถตอบโจทยท้ัง flagship ตามแผนยุทธศาสตรของ

ประเทศและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นักวิจัยควรย่ืนขอรับทุนประเภทใดจากกองทุน ววน. ระหวาง Strategic Fund (SF) 

ผานหนวย PMU หรือ ทุน Fundamental Fund (FF) ผานมหาวิทยาลัย 

A2: หากขอเสนอโครงการของนักวิจัยสามารถตอบ OKRs ตามยุทธศาสตรของประเทศได แนะนําใหทานย่ืนขอรับทุนผานหนวย 

PMU เนื่องจาก PMU มีสัดสวนงบประมาณในภาพรวมมากกวา จึงเพ่ิมโอกาสไดรับทุน 

 

Q3: ขอทราบความแตกตางของเกณฑการสงมอบผลผลิต เนื่องจากในป 2565 มหาวิทยาลัยกําหนดใหสงบทความทางวิชาการท่ี

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ Top 10% ของ SJR Q1 หรือ Q1 หรือ Q2 หรือ Q3 หรือ Q4 แตในป 2566 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหสงบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ Q1 หรือ Q2 เทานั้น 

A3: หลักเกณฑการสงมอบผลผลิตเปนไปตามนโยบายของ สกสว. และมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันใหเกิดงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และ

มีความคุมคาในการลงทุนตอ 1 publication กรณีท่ีหัวหนาโครงการประสงคจะนําสงบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติท่ีไมใช Q1 หรือ Q2 อาจจะตองชี้แจงเพ่ิมเติมวางานวิจัยนั้น ๆ มี outcome หรือ impact อยางไรท่ี

สามารถตอบนโยบายในระดับประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะตองรวบรวมผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากโครงการท้ังหมด

รายงานไปยัง สกสว. ซ่ึงจะตองแสดงใหเห็นวางบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรมานั้น สามารถสงมอบผลงานใดใหแก

ประเทศ 
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Q4: ขอเสนอโครงการท่ีย่ืนขอรับทุนในป 2565 แลวไมไดรับอนุมัติทุน สามารถนํามาย่ืนขอรับทุนในป 2566 ไดหรือไม โดยอาจมี

การปรับรูปแบบจากโครงการวิจัยเปนชุดโครงการ 

A4: สามารถนํามาย่ืนขอรับทุนในป 2566 ได แตจะตองเปนขอเสนอโครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือไมไดอยู

ระหวางย่ืนขอรับทุนจากแหลงทุนอ่ืน ๆ โดยจะตองปรับขอเสนอโครงการใหตรงกับเง่ือนไขการย่ืนขอรับทุนในป 2566 ซ่ึงจะเปน

การย่ืนขอเสนอโครงการในรูปแบบโครงการวิจัยหรือชุดโครงการก็ได ท้ังนี้ หากนักวิจัยย่ืนขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน FF2566 

กับมหาวิทยาลัยแลว จะตองรอผลการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัยกอนท่ีจะย่ืนขอเสนอโครงการนั้นเพ่ือขอรับทุนจากแหลงทุน

อ่ืน  

 

Q5: กรณีท่ีนักวิจัยเคยไดรับทุน FF แลว สามารถย่ืนขอรับทุนใหมไดหรือไม โดยเปนการย่ืนขอเสนอโครงการใหม ไมใชโครงการ

ตอเนื่องจากท่ีเคยไดรับทุน 

A5: นักวิจัยสามารถย่ืนขอรับทุนใหมได หากโครงการใหมมีผลผลิตเพ่ิมเติม  

 

Q6: เนื่องดวยหลักเกณฑของทุน FF กําหนดไมสนับสนุนคาตอบแทนบุคลากรของมหิดล ถาหากสวนงานจะใชเงินรายได

สนับสนุนงานวิจัยของสวนงานมาจายคาตอบแทนใหกับนักวิจัยไดหรือไม 

A6: การดําเนินการดังกลาว ขอใหเปนไปตามดุลยพินิจของกรรมการประจําสวนงานและหัวหนาสวนงาน โดยสวนงานจะตอง

จัดทําประกาศเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจสนับสนุนในรูปแบบของเงินรางวัล หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

 

Q7: หากนักวิจัยไดรับทุน FF2564 แตมิสามารถปดโครงการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะสามารถย่ืนขอรับทุนป 2566 ได

หรือไม 

A7: นักวิจัยสามารถย่ืนขอรับทุนป 2566 ได แตนักวิจัยจะยังมีหนาท่ีตองนําสงผลผลิตตามท่ีระบุไวในสัญญารับทุนเดิมให

ครบถวนหรืออธิบายเหตุผลใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังวานักวิจัยมิได

ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญารับทุนโดยไมมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การย่ืนขอรับทุนในอนาคต 

 

Q8: หากโครงการไมสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดต้ังไว และไมสามารถสงมอบผลผลิตตามท่ีระบุในสัญญารับทุน 

นักวิจัยและสวนงานตนสังกัดจะไดรับผลกระทบอยางไร 

A8: กรณีท่ีนักวิจัยไมสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค และไมสามารถนําสงผลผลิตไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด ขอใหทําบันทึก

ชี้แจงเหตุผลผานฝายวิจัยสวนงานตนสังกัดมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
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Q9: ในกรณีท่ีโครงการวิจัยมีการทํางานรวมกันจากหลายฝาย ทําใหผลงานตีพิมพบางเร่ือง หัวหนาโครงการวิจัยอาจมิไดเปน 

first author/corresponding author จะสามารถนับเปนผลผลิตของทุน FF ไดหรือไม 

A9: สามารถนับเปนผลผลิตของทุน FF ได แตในบทความจะตองระบุกิตติกรรมประกาศไววา “โครงการวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มูลฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. xxxx)” หรือ

ภาษาอังกฤษวา “This research project is supported by Mahidol University (Basic Research Fund: fiscal year 

xxxx)” ดวย หรือหากระบุเพียง “มหาวิทยาลัยมหิดล” หรือขอความใกลเคียง มหาวิทยาลัยอาจขอใหอธิบายเหตุผลใหชัดเจน 

 

Q10: การรายงาน output outcome ไปยัง สกสว. เปนการรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หากมีโครงการท่ีไมสามารถ

นําสงสิ่งสงมอบไดตามท่ีกําหนด จะสงผลกระทบกับโครงการอ่ืนหรือไม โดยเฉพาะโครงการตอเนื่อง 

A10: กรณีท่ีนักวิจัยไมสามารถนําสงงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด ขอใหทําบันทึกชี้แจงผานฝายวิจัยสวนงานตนสังกัดมายัง

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยอาจมีการขอขอมูลหรือขอใหชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมแจงไปยัง สกสว. ตอไป 

 

Q11: การนําสงผลผลิตท่ีเปนบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จะตองนําสงบทความในรูปแบบ

ของ research article อยางเดียวหรือไม สามารถนําสงในรูปแบบ review article ไดหรือไม 

A11: สามารถนําสงบทความในรูปแบบ review article ได แตจะตองเปนไปตามหลักเกณฑการสงมอบผลผลิต สําหรับป 2566 

คือ เปนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ Q1 หรือ Q2 

 

Q12: ทุน FF จัดอยูในแหลงทุนประเภทใด 

A12: จัดอยูในประเภทแหลงทุนภายนอกในประเทศ (คือ เปนแหลงทุนภายในประเทศ จากภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 

Q13: การระบุ acknowledgement ในบทความทางวิชาการสามารถระบุแหลงทุนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอความท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไดหรือไม 

A13: การระบุ acknowledgement ในบทความทางวิชาการ ควรระบุตามความเปนจริง ในกรณีท่ีโครงการวิจัยนั้นเปนโครงการ

ใหญ หรือเปนโครงการท่ีมีหนวยงานรวมดําเนินการ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายแหลงทุน สามารถอธิบาย

รายละเอียดไวใน acknowledgement ได 

 

 

 



4 

 

Q14: สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สามารถนับเปนผลผลิตไดหรือไม 

A14: สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สามารถนับเปนผลผลิตได แตมิใชผลผลิตหลักท่ีมหาวิทยาลัยย่ืนเสนอตอ สกสว. นักวิจัยควรนําสง

ผลผลิตท่ีเปนบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ Q1 หรือ Q2 เปนหลัก เนื่องจากกระบวนการจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ใชระยะเวลาดําเนินการคอนขางนาน โดยนักวิจัยสามารถแนบหลักฐานเปนเลขท่ีคําขอ ประกอบการนําสง

ผลผลิตได 

 

Q15: หากในอนาคตเลขท่ีคําขอจดทรัพยสินทางปญญาถูกปฎิเสธ ควรดําเนินการอยางไร 

A15: เนื่องจากกระบวนการย่ืนขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตองผานการกลั่นกรองจากสวนงาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาใน

ระดับหนึ่ง โอกาสท่ีจะไดรับการจดสิทธิบัตรจึงมีคอนขางสูง การถูกปฏิเสธเลขท่ีคําขออาจใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน

หลายปกวาจะทราบผล จึงถือเปนเร่ืองท่ีสามารถยกผลประโยชนใหแกนักวิจัยได 

 

Q16: การใหทุนแบบ block grant จะจัดทําสัญญารับทุนแบบปตอปหรือไม 

A16: การจัดทําสัญญารับทุนเปนแบบปตอป 

 

Q17: Book chapter สามารถนับแทนบทความระดับ Q1/Q2 ไดหรือไม 

A17: Book chapter ไมสามารถนํามาใชเปนผลงานสงมอบแทนบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติได เพราะไมถือวาเปนผลผลิตหลักท่ีโครงการจะตองนําสง  

 

Q18: มหาวิทยาลัยมีเกณฑในการพิจารณาเกี่ยวกับครุภัณฑอยางไร 

A18: โครงการสามารถต้ังงบประมาณในหมวดครุภัณฑได ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงยวดจะตองใชครุภัณฑวิทยาศาสตร

เคร่ืองนั้น หากไมมีจะไมสามารถดําเนินการวิจัยได และไมเปนครุภัณฑท่ีมีอยูแลวภายในมหาวิทยาลัย หากโครงการไมมีความ

จําเปน ไมควรต้ังงบประมาณในหมวดนี้ เนื่องจากอาจสงผลกระทบกับงบประมาณและการดําเนินโครงการได หากแหลงทุนไม

อนุมัติงบประมาณหมวดนี้ใหกับโครงการ 

 

Q19: ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ทุนสนับสนุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท 

Basic Research Fund ของมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดคุณสมบัติผูขอรับทุนไววา จะตองผานหลักสูตรอบรมท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารโครงการวิจัย เชน หลักสูตร Multi Mentoring System (MMS) ท่ีจัดโดยกองบริการงานวิจัย หลักสูตรจริยธรรมใน
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สัตวทดลอง หรือหลักสูตรจริยธรรมในคน ในการย่ืนขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน FF ป 2566 โครงการจําเปนจะตองแนบ

หลักฐานประกอบการพิจารณาหรือไม 

A19: ขอกําหนดดังกลาวเปนหลักเกณฑการย่ืนขอรับทุน FF ป 2564 ภายใตแผนงานยอย พัฒนานักวิจัย ในการย่ืนขอรับทุนป 

2566 ขอใหนักวิจัยศึกษารายละเอียดหลักเกณฑคุณสมบัติผูขอรับทุนและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดจากหนังสือประชาสัมพันธ

ทุนป 2566 ท่ีมหาวิทยาลัยเวียนแจงผานสวนงานตนสังกัด โดยจะมีการประชาสัมพันธทุนเปนระยะ เมื่อมหาวิทยาลัยรับทราบ

หลักเกณฑท่ีชัดเจนจาก สกสว.  

 

Q20: แผนงาน aging สามารถเปนงานดานวิทยาศาสตรและการแพทยไมใชดานสังคมศาสตรไดหรือไม 

A20: นักวิจัยสามารถระบุเปนงานดานวิทยาศาสตรและการแพทยได  

 

Q21: หากหัวหนาโครงการมี h-index เปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตความเชี่ยวชาญไมตรงกับหัวขอท่ีย่ืนขอรับทุน 

จะสามารถย่ืนขอรับทุนไดหรือไม 

A21: นักวิจัยอาจพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผูรวมวิจัยรวมดวย หากทีมวิจัยมีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ และสามารถ

ดําเนินการวิจัยไดตามวัตถุประสงค สามารถนําสงผลงานวิจัยไดตามท่ีกําหนด ขอใหนักวิจัยระบุความรับผิดชอบของผูรวมวิจัยใน

วัตถุประสงคแตละขอ ลงในแบบฟอรมใหชัดเจนเพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

 

Q22: มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑในการพิจารณาใหทุนกับโครงการท่ีไดรับทุน FF ในป 2564/2565 แลว และมีการดําเนินการ

ตอเนื่องอยางไร  

A22: ทุน FF เปนทุนท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. เปนรายป โดยมหาวิทยาลัยจะตองย่ืนคํา

ขอรับงบประมาณลวงหนา 1 ปงบประมาณ เชน FF ป 2566 มหาวิทยาลัยจะตองย่ืนคําขอรับงบประมาณไปยัง สกสว. ภายใน

วันท่ี 15 พ.ย. 2565 และจะไดรับจัดสรรงบประมาณ ในชวงเดือน ต.ค. 2566 ดังนั้น ในกรณีท่ีนักวิจัยประสงคย่ืนขอเสนอ

โครงการท่ีมีลักษณะเปนโครงการตอเนื่อง (ระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป) สามารถดําเนินการได แตนักวิจัยจะตองย่ืน

ขอเสนอโครงการในแตละปงบประมาณ ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธทุน และควรใชชื่อโครงการเดิม ตอทาย

ดวย (ปท่ี xx) สําหรับการสงมอบผลงานของโครงการท่ีไดรับทุน FF ป 2564/2565 ขอใหนักวิจัยพยายามดําเนินการโครงการ

และสงมอบผลงาน ตามปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรทุน เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอการติดตามและประเมินผลจากการดําเนินการ

ของโครงการวิจัยจาก สกสว. 

 

Q23: ถางานวิจัยเปนหัวขอท่ีเกี่ยวกับการประยุกตใชงาน AI ในปญหาทาง Social Sciences ควรย่ืนขอรับทุนภายใตแผนงานใด

ของมหาวิทยาลัย 
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A23: ขอใหนักวิจัยพิจารณาในประเด็นการแกปญหาเปนหลัก หากเกี่ยวของกับดาน Social Science สามารถย่ืนขอรับทุน

ภายใตแผนงานดาน Social Sciences, Humanities and the Arts (SSHA) ได 

 

Q24: การสงมอบผลงานจะตองนําสงภายในปงบประมาณท่ีไดรับทุนหรือไม สามารถนําสงแยกปงบประมาณไดหรือไม 

A24: ขอใหนักวิจัยพยายามดําเนินการโครงการและสงมอบผลงาน ตามปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรทุน เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอ

การติดตามและประเมินผลจากการดําเนินการของโครงการวิจัยจาก สกสว. กรณีท่ีนักวิจัยไมสามารถทํางานแลวเสร็จตาม

ปงบประมาณ ขอใหนักวิจัยรายงานความกาวหนาตามรอบการรายงานโดยชี้แจงเหตุผลประกอบ โดยมหาวิทยาลัยจะรวบรวม

เพ่ือเสนอไปยัง สกสว. พิจารณา ท้ังนี้ ขอใหนักวิจัยสงมอบผลงานโดยเร็วท่ีสุด  

 

Q25: การนําสงบทความทางวิชาการฯ ในระดับ Q1/Q2 นั้น สามารถเปลี่ยนวารสารไปจากท่ีระบุไวไดหรือไม 

A25: นักวิจัยสามารถเปลี่ยนวารสารได แตตองเปนวารสารในระดับ Q1 หรือ Q2 

 

Q26: มหาวิทยาลัยมีเกณฑในการพิจารณาใหทุนอยางไร  

A26: 1. หัวหนาโครงการมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือประชาสัมพันธทุนของมหาวิทยาลัย และไมเปนผูติดคางการ

สงรายงานของโครงการวิจัยใด ๆ 

2. ขอเสนอโครงการตรงตามแผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

3. ขอเสนอโครงการผานการพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญจากสวนงานตนสังกัดเสนอมายังมหาวิทยาลัย 

4. โครงการสามารถสงมอบผลลัพธ ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1 หรือ Q2 ตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดได 

 

Q27: ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ h-index 

A27: h-index เปนตัวเลขท่ีแสดง "จํานวนผลงานบทความวิจัยตีพิมพของนักวิจัย ท่ีบทความนั้น ๆ มีจํานวนคร้ังท่ีไดรับการ

อางอิงเทากับหรือมากกวาจํานวนผลงานวิจัย โดยนักวิจัยสามารถคนหาคา h-index จากฐาน Scopus ได ท่ี  URL :  

https://www.scopus.com/standard/marketing.uri (คลิกท่ีเมนู Author search จากนั้น ระบุ ชื่อ-นามสกุลของนักวิจัย 

>> แลวคลิก Search >> จะปรากฎคา h-index บนหนาจอ) 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนด คา h-index ของหัวหนาโครงการ ไวดังนี้ 

สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : เปนผูมี h-index ไมนอยกวา 5 โดยพิจารณาผลงานตีพิมพยอนหลังไมเกิน 10 ป คือ 

ระหวางป ค.ศ. 2012–2021 อางอิงจากฐานขอมูล Scopus 

        สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : เปนผูมี h-index ไมนอยกวา 3 โดยพิจารณาผลงานตีพิมพยอนหลังไมเกิน 10 ป 

คือ ระหวางป ค.ศ. 2012–2021 อางอิงจากฐานขอมูล Scopus 

https://www.scopus.com/standard/marketing.uri
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Q28: หากทํางานดาน Physical Science ท่ีเกี่ยวของกับ Nanotechnology, Chemistry หรือ Advanced Materials ควร

ย่ืนขอรับทุนภายใตแผนงานใด 

Q28: หากนักวิจัยมีการดําเนินการงานวิจัยท่ีนําไปสูการคนพบองคความรูท่ีเปนเชิงลึกท่ียังไมมีผูคนพบมากอน ไมวาจะเปนสาขา

ใดก็ตาม หรือเปนการหักลางทฤษฎีเดิม หรือตอยอดทฤษฎีเดิมอยางกวางขวางจนเปนองคความรูใหม เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

หรือการวิจัยเกี่ยวกับศาสตรใหมหรือสรางพ้ืนฐานเพ่ือนําไปสูศาสตรแขนงใหม หรือศาสตรท่ีจะเปลี่ยนพลวัตของสังคม ท้ังนี้ รวม

ไปถึงการบุกเบิกศาสตรใหม ท่ีมีความสําคัญตอสวนงานหรือมหาวิทยาลัย ทานสามารถย่ืนขอรับทุนภายใต “แผนงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพขั้นสูงและบุกเบิกศาสตรแหงอนาคต” ได 

 

Q29: ทุน FF หนวยงานใดเปนผูพิจารณาใหทุนแกโครงการ (สกสว. / มหาวิทยาลัย) และในการย่ืนขอรับทุน มีการกําหนดกรอบ

งบประมาณของมหาวิทยาลัยหรือไม 

A29: คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) จะเปนผูพิจารณาแผนปฏิบัติการและโครงการท่ี

มหาวิทยาลัยย่ืนคําขอรับงบประมาณในแตละปงบประมาณ ท้ังนี้รวมไปถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย ซ่ึง

อยูภายใตกรอบงบประมาณรวมของกองทุนสงเสริม ววน. ดวย มหาวิทยาลัยตองรอผลการพิจารณาจาก สกสว. (ซ่ึงขึ้นอยูกับอีก

หลายหนวยงาน เชน สํานักงบประมาณ, สภาผูแทนราษฎร ฯลฯ) จึงจะประกาศผลการจัดสรรทุนได 


