
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบขอ้มูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(ระบบ NRIIS) เพ่ือ ขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน FF 2566

วัน 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

09.00 – 16.00 น.

RSS U







แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตรท์ี ่1
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
พร้อมสู่อนาคต โดยใช ้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวตักรรม

แผนงานภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่1
การพัฒนาและยกระดับการผลิต การสร้างนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ สู่การเป็นศูนย์กลางการปฏบิัติการด้านนวัตกรรมโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่าสร้างความย่ังยืน เศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว

เป้าประสงค ์
พัฒนาและยกระดับการผลิต การสร้างนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว ใน 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย์ เกษตรและอาหาร ท่องเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชวีภาพ)

ตัวช ี้วัดเปา้หมาย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เชงิพาณิชย์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและขจัดความยากจนได้



แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตรท์ี ่2
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอ้มใหมี้การพัฒนาอย่างย่ังยืนสามารถแก้ไขปญัหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลีย่นแปลงของโลก โดย
ใช ้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่2
การพัฒนาเมืองน่าอยู่เช ือ่มโยงการพัฒนาชมุชน/ท้องถ่ิน วิสาหกิจชมุชน เกษตรกร และ SMEs ในระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยใชน้วัตกรรม 
เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

เป้าประสงค ์
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ช ุมชน/ท้องถ่ิน เศรษฐกิจฐานรากมีความเข็มแข้ง แก้ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก โดยใช ้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ตัวช ี้วัดเปา้หมาย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือลดความยากจนในชมุชน ชนบทและชมุชนเมือง
วิสาหกิจชมุชน เกษตรกร และ SMEs ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งรายใหม่และรายเดิมมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา



แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตรท์ี ่3
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวตักรรม ระดับขั้นแนวหน้าทีก่้าวหน้าล้้ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อม

แผนงานภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่3
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวตักรรม สู่การพลิกโฉมที่ระบบ (System-based Transformations) เพ่ือสร้างโอกาสใหม่
และความพร้อมของประเทศในอนาคต

เป้าประสงค ์
นวัตกรรมการจัดการความรู้และขบัเคลื่อนการวิจยัขั้นแนวหน้าทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา้ รวมทั้งการน้าผลการวิจยัขั้นแนวหนา้ประยุกต์ใชแ้ละพัฒนาต่อยอด

ตัวช ี้วัดเปา้หมาย
ผลงานวิจยัที่สรา้งนวตักรรมการจดัการความรูแ้ละขบัเคล่ือนการวจิยัขัน้แนวหนา้ที่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ สู่การประยกุต์ใชแ้ละพฒันาต่อยอด



แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ยุทธศาสตรท์ี ่4
การพัฒนาก้าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ แบบก้าวกระโดด
และอย่างย่ังยืน โดยใช ้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานภายใตยุ้ทธศาสตรท์ี ่4
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวตักร ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จา้เปนควบคูกับการมี
สมรรถนะสูงดานวิชาชพีและวชิาการ

เป้าประสงค ์
พัฒนาก้าลังคน นักวิทยาศาสตร์และนวตักร ให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช ้วทิยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งยกระดับความร่วมมือด้านการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจยักับเครือขา่ยระดับนานาชาติ และการ
เป็นศูนย์กลางก้าลังคนระดับสูงของอาเซยีน

ตัวช ี้วัดเปา้หมาย
ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวทิยาศาสตร์และนวตักร ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม



แผนปฏิบัติการ (สวพ.ด าเนินงาน)

ชุดโครงการ

ชุดโครงการ

ชุดโครงการ

แผนงาน

ชุดโครงการ

ชุดโครงการ

ชุดโครงการ

แผนงาน

ชุดโครงการ

ชุดโครงการ

ชุดโครงการ

แผนงาน

แผนงาน (สวพ.ด าเนินงาน)

ชุดโครงการ
วิจัย

ชุดโครงการ
วิจัย

ชุดโครงการวิจัย

จ านวนเงิน 5 บาท

โครงการ
ย่อย
จ านวนเงิน 10 บาท

ชุดโครงการ (นักวิจัยด าเนินการ)

หัวหน้าชุดโครงการเป็น ตัวแทน
น ำเข้ำชุดโครงกำรในระบบ NRIIS 
โดยต้องให้ ผู้ร่วมโครงกำรกด
ยอมรับในระบบ NRIIS 

*

โครงการ
ย่อย
จ านวนเงิน 10 บาท

จ านวนเงินท้ังชุด 25 บาท



เอกสารท่ีต้องแนบประกอบข้อเสนอในระบบ NRIIS

1. 
ช่ือไฟล์ ประเภทเอกสำร ประเภทไฟล์

1. ข้อเสนอชุดโครงการ เอกสารข้อเสนอโครงการ 
(Application Form)

.Docx หรือ .PDF

2. ข้อเสนอโครงการย่อยท่ี 1 เอกสารข้อเสนอโครงการ 
(Application Form)

.Docx หรือ .PDF

3. ข้อเสนอโครงการย่อยท่ี 2 เอกสารข้อเสนอโครงการ 
(Application Form)

.Docx หรือ .PDF

4. แบบฟอร์มแตกรายละเอียด
งบประมาณ (รวมท้ังชุด)

เอกสารอื่นๆ (รายละเอียดงบประมาณ) .xlsx

5. แบบยื่นขอจริยธรรม AP01.1 
14.10.20.doc

เอกสารอื่นๆ (แบบยื่นขอจริยธรรม) .Docx หรือ .PDF

6. แบบประเมินระดับ_TRL_
ระดับ_SRL.docx

เอกสารอื่นๆ (แบบประเมิน TRL SRL) .Docx หรือ .PDF





ขั้นตอนการพิจารณาวิจัยงบประมาณ สกสว.

11

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. 64 วิพากษ์ทีมใหญ่ สกสว. ฝ่ายวิจัยฯ
ธ.ค. 64 พิจารณาโดยอนุกรรมการ (สวพ./ผู้ทรงฯ 3)   (พิจารณาตามเกณฑ์) ฝ่ายวิจัยฯ

ธ.ค. 64 ประชุมพิจารณา  ประเมินโดยคกก. ชุดใหญ่ ฝ่ายวิจัยฯ
ธ.ค. 64 ส่งข้อเสนอ สกสว. ฝ่ายวิจัยฯ ประสานคุณบุ๋ม

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





แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ

https://forms.gle/GyuVyw5QoyDBMUAs7


