
การประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อขอทนุสนบัสนนุ
จากงบประมาณแผน่ดนิ กองทุน ววน. ประเภททุน FF ประจ าปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที ่18 ตุลาคม 2564
10.00 – 12.00 น.

https://zoom.us//j/92365799990

RSS U



ตามที่ประชุมรับฟังการมอบนโยบายและช้ีแจงการ
จัดท าแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2564 โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการ จัดท าแผนปฏิบัติการอุดมศึกษา
ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพ่ือให้การด าเนินการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีปสิทธิ
ภาพและเกิดความเรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์คณะ/
หน่วยงาน ด าเนินการจัดท ารายละเอียดใน  หัวข้อ 1 ส่วนที่ 
2 หัวข้อที่ 2.3 หัวหน้าย่อยที่ 2.3.2 แผนระดับที่ 3 แผน
ด้านวิทยาลัยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 -
25670





สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายตัวชี้วัด
ในฐานะหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการฯ 
จากแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงสู่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จ านวน 15 ตัวชี้วัด โดยได้จัดท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ กับ
หน่วยงานระดับคณะ/วทิยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์
การศึกษา/ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ/โรงเรียนสาธติ เพื่อ
ด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้

42 สิงหาคม 2564





แผนปฏิบัตริาชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราย 5 ปี ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 

ขอความอนุเคราะห์ คณะ/หน่วยงาน กรอกแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราย 5 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และกรุณาส่งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ E-mail: chutima.te@ssru.ac.th
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามคุณชุติมา 083-4297431



สาระส าคัญ (THEME) แผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราย 5 ปี ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 จากข้อมูลของหน่วยงาน

แผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่ 1
การพัฒนาและยกระดับการผลิต การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่การเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านนวัตกรรมโดยใช้

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเน้นคุณค่าสร้างความย่ังยืน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

แผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่ 2
การพัฒนาเมืองน่าอยู่เช่ือมโยงการพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ SMEs ในระบบเศรษฐกิจฐานราก

โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

แผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่ 3
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม สู่การพลิกโฉมท่ีระบบ (System-based Transformations) 

เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

แผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี่ 4
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกร ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ี

จ าเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ



สาระส าคัญ (THEME) แผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราย 5 ปี ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 จากข้อมูลของหน่วยงาน

เป้าประสงคแ์ผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1
พัฒนาและยกระดับการผลิต การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ใน 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย์ เกษตรและอาหาร ท่องเท่ียว และพลังงาน วัสดุและเคมี
ชีวภาพ)

เป้าประสงคแ์ผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่2
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชน/ท้องถ่ิน เศรษฐกิจฐานรากมีความเข็มแข้ง แก้ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

เป้าประสงคแ์ผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่3
นวัตกรรมการจัดการความรู้และขับเคลื่อนการวิจัยข้ันแนวหนาท่ีสรางองคความรูใหม พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิท

ยาศาสตร สังคมศาสตรมนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีข้ันแนวหนา รวมท้ังการน าผลการวิจัยข้ันแนวหนาประยุกต
ใชและพัฒนาตอยอด

เป้าประสงคแ์ผนงานภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่4
พัฒนาก าลังคน นักวิทยาศาสตรและนวัตกร ให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือตอบโจทยความตองการของประเทศ โดยใชวิทยา

ศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังยกระดับความรวมมือดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนยวิจัยกับ
เครือขายระดับนานาชาติ และการเปนศูนยกลางก าลังคนระดับสูงของอาเซียน



ขั้นตอนการพิจารณาวิจัยงบประมาณ สกสว.

18 ตุลาคม 2564

นักวิจัยส่งงาน สวพ. 
คณะกรรมการกล่ันกรอง

ขอ้เสนอ
สวพ. ส่งภาพรวมแก่ 

สกสว. 

สกสว.ประกาศผลกลบัมา สวพ
(พรอ้มปรบัลดงบประมาณตาม 

สกสว คร ัง้ที่ 1) 

สวพ. แจง้นักวิจัยปรบัแก้ นักวิจัยส่งกลับมาที่ สวพ.
สวพ. ส่งภาพรวมแก่ 

สกสว. 
รอประกาศผลพิจารณา
จากคณะกรรมาธิการ 

สกสว. ยืนยัน
งบประมาณแก่หน่วยงาน

แหลง่ทนุตอ้งการองคค์วามร ูใ้หมแ่ละตอ่ยอดงานวจิยัส ูง่านนวัตกรรมและใช ้
ประโยชนเ์ชงิพานชิย ์(TRL & SRL), Triple Helix (In crash & In kind) 

งบประมาณไมส่งูจนเกนิไป เพราะสง่ผลตอ่ภาพรวมงบประมาณมหาวิทยาลยั 

เมื่อผ่าน Pre-ceiling ที่ 2 ไมค่วรปรบัแก ้Output, Outcome, Impact ลดลง
ก ่อนท  า Memorandum of Agreement (MOA) 









ปฏิทินแนวทางการด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (ประเภท fundamental fund)

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ความรับผิดชอบ
2 ส.ค. 64 ประชุมชี้แจงแนวทางการให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566
สถาบันวิจัยฯ โดย 

ผศ.มรกต
20 ส.ค. 64 เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้โดนใจ” คุณสุนันทา สมพงษ์/ผศ.สุภาวดี 

โพธิยะราช
18 ต.ค – 9 พ.ย. 64 เปิด- ปิด รับข้อเสนอโครงการทุน FF ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566
นักวิจัย

4 - 5 พ.ย. 64 อบรมการส่งข้อเสนอโครงการทุน FF ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566

(อบรม 4 รอบ เช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น.)

สถาบันวิจัยฯ 

โดยคุณอนุพันธ/์คุณชุติมา

10-13 พ.ย. 64 ประชุมอนุกรรมการสถาบันวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
10-14 พ.ย 64 จัดท าแผนงานทุน FF ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถาบันวิจัยฯ โดย 

ผศ.มรกต/รศ.ดร.รจนา
15 พ.ย. 64 กดส่งโครงการทุน FF ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถาบันวิจัยฯ 

ธ.ค. 65 วิพากษ์ทีมใหญ่ สกสว. ฝ่ายวิจัยฯ
ธ.ค. 65 พิจารณาโดยอนุกรรมการ (สวพ./ผู้ทรงฯ 3)   (พิจารณาตามเกณฑ์) ฝ่ายวิจัยฯ

ธ.ค. 65 ประชุมพิจารณา  ประเมินโดยคกก. ชุดใหญ่ ฝ่ายวิจัยฯ
ธ.ค. 65 ส่งข้อเสนอ สกสว. ฝ่ายวิจัยฯ ประสานคุณบุ๋ม

(รอผลจาก สกสว.) ประกาศผล สกสว./ฝ่ายวิจัยฯ
ก.ย. – ต.ค. 65 ท าสัญญา ฝ่ายวิจัยฯ



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 14

ขอขอบพระคณุ
Thank you for attention

2 สิงหาคม 2564
02-160-1343-45, 098-2721341

Websit
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ID : @ird.ssru
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account

Emai
lird_ssru@ssru.ac.th


