
ประชุมช้ีแจงแนวทางการรับงบประมาณ ววน. 
ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2565

RSS U
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

ผู้อ านวยสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5 พฤศจิกายน 2563



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. Fundamental 
Fund 9,760 ล้านบาท

40%1. Strategic Fund 14,640 
ล้านบาท…

1. ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Fund)

ก ำหนดกรอบและจัดสรรงบประมำณตำมแผนงำน โปรแกรม และ
แผนงำนส ำคัญ ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยหน่วยบริหำรและจัดกำรทุน 
(PMU) เพื่อน ำไปสนุบสนุน (Granting) แก่หน่วยงำนระดับปฏิบัติ
โดยต้องเป็นกำรท ำวิจัยท่ีเน้นตอบยุทธศำสตร์และแผนด้ำน ววน. 
ของประเทศ

2. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน
(Fundamental Fund)

2.1 Basic Research Fund ก ำหนดกรอบและจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุน
งำนวิจัยพื้นฐำนท่ีเป็นกำรพัฒนำนักวิจัย และสร้ำงควำมเข้มแข็งของงำนวิจัยและ
กำรบริหำรงำนวิจัยของสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

2.2 Function-based Research Fund ก ำหนดกรอบและจัดสรรงบประมำณ
ตรงไปท่ีหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจเฉพำะ (ท่ีไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ) เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งของหน่วยงำน และสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ



1. SF : Strategic Fund

1. PMU น าเสนอแผนงาน/แผนงานย่อย (ผลผลิต/ผลลัพธ์/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดความส าเร็จ) และกรอบวงเงินของโปรแกรมที่ดูแลภายใต้แผน
ด้าน ววน. ต่อ กสว. 

2. กสว. อนุมัติแผนงาน/แผนงานย่อย ของ PMU และสกสว. ชี้แจง
ระบบ แผน แนวทางการจัดท าค าของบประมาณ

3. PMU ประกาศรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS

4.นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 
(ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ PMU ก าหนด)

5.หน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย อนุมัติโครงการผ่านระบบ NRIIS 
(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข PMU)

6.โครงการเปลี่ยนสถานะเป็นจัดส่งให้ PMU เพ่ือด าเนินการต่อไป



2. FF : Fundamental Fund

1. สกสว. ประกาศรับค าของบประมาณของหน่วยงาน

2. หน่วยงาน กรอก OKRs ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. นักวิจัยในหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน ผ่านระบบ NRIIS

4. หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานผ่านระบบ NRIIS

5. หน่วยงาน จัดส่งค าของบประมาณด้าน ววน. จ านวน 1 ชุดมายัง 
สกสว.

6. หน่วยงานน าเสนอ Framework กับคณะกรรมการกลั่นกรอง

สกสว. จัดท าค าของบประมาณของกองทุน

7. หน่วยงาน ปรับค าขอตามค าแนะน าของคณะกรรมการกลั่นกรอง



2.1 พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ

จังหวัดสมุทรสงคราม1

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร2

จังหวัดอุดรธานี3
จังหวัดนครปฐม4

1

2

3

4

5

จังหวัดระนอง5

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ

6

พื้นที่เพิ่มเติมตามที่ประชุม ทปอ

6 จังหวัดสิงห์บุรี

กรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัย
1. ชุดโครงการต้องสร้างนวัตกรรม และเป็นงานวิจัย

พ้ืนฐานที่เป็นรูปธรรมไม่ใชง่านวิจัยขึ้นหิ้ง

2. มี Output Outcome และ Impact ต่อชุมชนและ

สังคม 

3. ท าให้ เกิดรายได้ต่อชุมชนในพื้นที่ ให้บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

*** รับข้อเสนอเป็นชุดโครงการ



2.2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
เป้าประสงค์

2.1 ผลงำนวิชำกำร วิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
2.2 ผลงำนวิจัย งำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรน ำไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสำมำรถ

พึ่งพำตนเองได้
2.3 ผลงำนวิจัย และนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
2.5 มหำวิทยำลัยมีงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของแหล่งทุน
2.6 วำรสำรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยและขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the 
International Level) 
เป้าประสงค์

3.1 มหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ



2.3 มหาวิทยาลัย เลือก Platform (4)
Platform : 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า

Program : 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

Objective : O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเองบน ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

Key Result – 1  KR4.13.3 มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

Key Result – 2  KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ปีละ 1,000 

นวัตกรรม



2.4 บทบาทของคณะต่อนักวิจัย

3. ชุดโครงการปรับแกต้ามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. สรุปภาพรวมของโครงการชุด  

1. รวบรวมโครงการชุดสง่สถาบันวิจัย คณะ/วิทยาลัย

ศิลปะ

โครงการชุดที่ 
1

โครงการชุดที่ 
2

บริหารธุรกิจ

โครงการชุดที่ 
3

สังคมศาสตร์

โครงการชุดที่ 
4

ฯลฯ

โครงการชุดที่ 
5



2.5 ตัวอย่างโครงการชุด

โครงการชุด

โครงการย่อย 1 โครงการย่อย 2 โครงการย่อย 3 โครงการย่อย 4 โครงการย่อย ฯ

ตอบ : ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ตอบ : OKR Platform (4)
ตอบ : OKR มหาวิทยาลัย
ตอบ : ความต้องการของชุมชน

ตอบ OKR Program



ก ำหนดกำรกำรขอทุนอุดหนุนกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ประเภท Fundamental Fund ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัน เดือน ปี กิจกรรม

16 พฤศจิกำยน 2563 รับฟังค ำชี้แจงจำกผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. 

30 พฤศจิกำยน 2563 หน่วยงำนส่งแผนปฏิบัติกำร ววน. ระดับหน่วยงำน 

1 – 4 ธันวำคม 2563 ส่งข้อเสนอโครงกำรเข้ำระบบ NRIIS (สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะนัดหมายหน่วยงาน  เพื่อส่งเข้าระบบโดยมี จนท.สถาบันวิจัย
และพัฒนา จะดูแลการน าเข้าระบบให้ และจะแจ้งนัดหมายราย
คณะต่อไป)

7 - 8 ธันวำคม 2563 หน่วยงำนรวบรวมข้อเสนอโครงกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบ NRIIS 
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ส่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ  1  ชุด 

8 ธันวำคม 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำ  จัดท ำแผนปฏิบัติกำร (ระดับ
มหำวิทยำลัย) และส่งเข้ำระบบ NRIIS


