
“โครงการอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท าวิจัยและ
นวัตกรรมแบบมืออาชีพ”

- ศาสตราจารย ์สมปอง คล้ายหนองสรวง -

Program

“โครงการอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท าวิจัยและ
นวัตกรรมแบบมืออาชีพ”

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ออนไลน์)



กระบวนการส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมแบบมืออาชีพได้จากที่ใด?
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ประเทศ

1. งบประมาณ
2. Policy
3. Ecosystem และ Infrastructure ที่ดี

มหาวิทยาลัย
1.งบประมาณ
2.Policy
3.Infrastructure
4.พัฒนา Policy ; ฝึกอบรม ส่งเสริม



การสร้างนวัตกรรม

PLANPLAN

ปัญหา? ตั้งสมมุติฐาน วางแผน
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DODO
การสร้างนวัตกรรม

ลงมือท าตามแผน บันทึกผล วิเคราะห์ผล
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CHECKCHECK
การสร้างนวัตกรรม

ตรวจสอบและสรุปผล อภิปราย นวัตกรรม
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ACTIONACTION
การสร้างนวัตกรรม

Research Development Innovation Manufacturing Marketing
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การสร้างนวัตกรรม

ECO SystemECO System
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01.

CONTACT

ประวัติการท างาน
ศาสตราจารย์ สมปองคล้ายหนองสรวง

HOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE



CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
วิชาเอกเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
วิชาเอกชีวเคมี

สาขาวิชาชวีเคมี
วิชาเอก Protein chemistry 

and enzymology

2533 2539 2545
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CONTACT

ต าแหน่งวิชาการ

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่นต.ค l 2539

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมีธ.ค l 2546

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี ก.ย l 2550

ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมีต.ค l 2558

HOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE
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CONTACT

ต าแหน่งบริหาร

HOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❖ ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจการ
บริหารระบบงบประมาณ 

❖ รองผู้อ านวยการด้านการ
บริหารระบบงบประมาณ 

❖ รองผู้อ านวยการด้านการวิจัย
พื้นฐานและพัฒนานักวิจัย และ
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

❖ ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

❖ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

❖ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโปรตีนและ
โปรติโอมิกสเ์พื่อการพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม (ศปพ.)

❖ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และ
รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่าย
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

❖ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโปรตีนและโปรติ
โอมิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❖ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี 
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CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ผลงานด้านวิชาการ ต าราทางวิชาการ จ านวน 5 เล่มต าราทางวิชาการ จ านวน 5 เล่ม

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ านวน 5 เร่ืองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ านวน 5 เร่ือง

H-index อยู่ที่ 23 Citation 1,246 คร้ังH-index อยู่ท่ี 23 Citation 1,246 คร้ัง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

(แคปซูลเลือดจระเข้)

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

(แคปซูลเลือดจระเข)้ 11



CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ผลงานด้านวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

มากกว่า 110 เรื่อง

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

มากกว่า 110 เรื่อง 12

IF 3.687, Q1

IF 3.733, Q1

IF 4.088, Q2

IF 4.702, Q1

IF 3.294, Q2



CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ผลงานด้านการบริหาร

❖ ก่อตั้งศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมกิส์เพื่อการพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม (ศปพ.) และด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ

“ผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างองคค์วามรู้เรื่อง Anti-Microbial 
peptides จากเลือดจระเข้  ตลอดจนมีการท างานร่วมกับภาคเอกชน 
และน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย”์

❖ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ผลงานด้านการบริหาร (ต่อ)
❖ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ผลักดัน ขับเคลื่อน และบริหารงบประมาณ ด้านการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากกว่า 1,000 ล้านบาท”

เช่น โครงการ NRU และ ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประมาณ 21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ในช่วงเวลานั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้รับการจัดอันดับด้านวิจัยและนวัตกรรมเป็น

1 ใน 4 ของประเทศไทย 1 ใน 4 ของประเทศไทย 
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CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ผลงานด้านการบริหาร (ต่อ)
❖ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และรักษาการรองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

“ได้บริหารและจัดการงานวิจัยด้านการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา

นักวิจัยเป็นงบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท น าไปสู่การสร้างองค์

ความรู้และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ ในการผลิต

ผลงานวิจัยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 18 ของประเทศไทย เช่น โครงการ

นักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการนักวิจัยรุ่นกลาง โครงการเมธีวิจัยอาวุโส 

สกว. โครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เป็นต้น และสามารถสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพจ านวนกว่า 3,000 คน”
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CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ผลงานด้านการบริหาร (ต่อ)
❖ รองผู้อ านวยการด้านการบริหารระบบงบประมาณ และต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจการ

บริหารระบบงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

“ท าหน้าที่ในการแปลงแผนงานสู่การปฏิบัติ โดยการผลักดัน ขับเคลื่อน ระบบ

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้จัดสรรผ่าน

กองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพเข้าสู่กองทุนฯ เป็นจ านวน 32,471 ล้านบาท ใน

ระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้การบริหารงบประมาณส าหรับ Fundamental Fund 

ถือเป็นการสนับสนุนงานพื้นฐานและการสร้างองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์พันธกิจ

ของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 160 

หน่วยงาน น าไปสู่การสร้าง STI Personel ที่ส าคัญของประเทศ และเกิดการ

ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงภาคประชาสังคม”
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CONTACTHOME / ABOUT ME / MY WORK / EXPERIENCE

ผลงานด้านการบริหารระบบงบประมาณ
❖ ริเริ่มและขับเคลื่อนระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของกองทุนฯ ซึ่งเป็นการแปลงแผนด้าน ววน. สู่การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงระบบ

บริหารงานงบประมาณแบบใหม่ส าหรับงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ

❖ ริเริ่มและด าเนินการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ในลักษณะ Block Grant และ Multiyear 

ให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. 

❖ ริเริ่มและขับเคลื่อนระบบการติดตามการใช้งบประมาณแบบ real time ผ่าน TIRAs 

และ NRIIS โดยด าเนินการร่วมกับ วช.

❖ ต่อยอดระบบธรรมาภิบาลกองทุนส่งเสริม ววน. 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 58 หน่วยงาน กับ 7 PMU รวมเป็นงบประมาณไม่น้อยกว่า 12,555 ล้านบาท 
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 164 หน่วยงาน กับ 7 PMU รวมเป็นงบประมาณไม่น้อยกว่า 19,917 ล้านบาท 
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02.
ระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ



ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (รูปแบบเดิม) ปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัย 

• งบประมาณ ด้านการวิจัยไม่ได้ถูกบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่ อใ ห้ เกิดผลกระทบด้านการวิจัยที่
แก้ปัญหาประเทศ

• นโยบาย ออกโดยส่วนราชการ ที่ไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่เดียว 
ท าให้ไม่มีนโยบายด้านการวิจัยภาพรวมของท้ังประเทศ

• ความซ้ าซ้อนของโครงการ เกิดจากการเสนอค าขอไปยัง
แหล่งทุนต่าง ๆ 

• กฎหมาย และ  Ecosystem ที่ไม่เอื้อให้ท างานวิจัย
ได้อย่างสะดวก

• ไม่มีระบบติดตามผลการด าเนินงานวิจัย ทั้งผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่สามารถน าไปบริหารจัดการงานวิจัย 
และน าไปใช้แก้ปัญหาของประเทศ 

• กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริหาร
จัดการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย ที่ตอบโจทย์ และแก้ปัญหา
ประเทศ

• นโยบายภาพรวมด้าน อววน. ของประเทศ โดยสภา
นโยบายฯ 

• ค าของบประมาณด้าน ววน. ทั้งหมด เสนอผ่าน กสว. ซึ่ง
บริหารกองทุนฯ 

• กฎหมาย และ Ecosystem ที่เอื้อให้งานวิจัยสะดวกขึ้น 
เช่น กฎหมายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

• เกิดระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย ทั้ง
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่สามารถน าไปบริหารจัดการ
งานวิจัย และน าไปใช้แก้ปัญหาของประเทศ 
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ที่มา : ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

โครงสร้างระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบการ
วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน 
ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและพื้นที่

สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกการรับ การ
ถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพื่อให้วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

บุกเบิกการวิจัยชั้นแนวหน้าและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์และการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ของกองทุนส่งเสริมฯ
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เป้าหมายการจัดสรรงบประมาณของระบบ ววน.

วิจัยพื้นฐาน

Research Development Innovation Manufacturing Marketing

หน่วยบริหารจัดการทุน สถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐ ภาคการผลิต ประชาสังคม

โจทย์และ
ปัญหาท้าทาย

พัฒนาคน สถาบัน 
ระบบความรู้

เศรษฐกิจ 
การแข่งขัน 

อุตสาหกรรม บน
พื้นฐานที่แข็งแรง

พัฒนาพื้นที่ ชุมชน 
จ ากัดความยากจน 

พึ่งพาตนเอง

ชัดเจนเพื่อตอบ
โจทย์ประเทศ
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03.
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม



องค์ประกอบของรายจ่ายประจ า ตามโครงสร้างงบประมาณของส านักงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 3,285,962.5 ล้านบาท

9%

20%

35%

24%

4%

8%

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
• ความมั่นคง
• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
• การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน

• การจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท 23 ประเด็น
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (5 แผนย่อย)
• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคม
• ด้านสิ่งแวดล้อม
• ด้านองค์ความรูพ้ืน้ฐาน
• ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพฒันานวัตกรรม
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณและแผนงาน

3,285,962.4797 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 406,469.7102 ล้านบาท (12%)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
394,588.4457 ล้านบาท (12%)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
579,388.3270 ล้านบาท (18%)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
116,031.6819 ล้านบาท (4%)

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
555,571.4282 ล้านบาท (17%)

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 433,279.9465 ล้านบาท

- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
19,916.6305 ล้านบาท (0.60%)
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มาตรา 17 ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดท าค าของบประมาณดังต่อไปนี้

พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ม.17(1) ค าของบประมาณ

• รายจ่ายประจ า และ รายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงาน

• ที่มิใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ให้เสนอต่อส านักงบประมาณได้โดยตรง

สงป. จัดสรรตรงไปยังหน่วยงาน

ม.17(2) ค าของบประมาณ เพื่อ

• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

• โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ให้เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมฯ (กสว.) 

• หลักเกณฑ์ การขอ/การพิจารณา ตามที่ กสว. ก าหนด 

สงป. จัดสรรผ่าน “กองทุนส่งเสริม ววน.”
และ กสว. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน

ให้หน่วยงาน สอดคล้องตามแผนดา้น ววน.

ไม่รวม มาตรา 45(1) (2) (4) ของ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562 และไม่รวม งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตอ้งการของประเทศ
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หลักเกณฑ์การจ าแนกงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรา 17(2) ซึ่งต้องจัดสรรงบประมาณผา่นกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม
- เป็นงบประมาณท่ีด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโดยหลักการ เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562
- ครอบคลุมงบประมาณ ตามแผนงาน ตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านัก
งบประมาณก าหนดขึ้น ดังต่อไปนี้ 

• แผนงานยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพฒันานวัตกรรม
• แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม
• แผนงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ

โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
- ครอบคลุมถึงกิจกรรม ดังต่อไปนี้

• กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
• กิจกรรมนวัตกรรม
• กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

ตามมาตรา 54 พ.ร.บ. สภานโยบายฯ พ.ศ. 2562

ท้ังนี้ โดยไม่รวม 
มาตรา 17(1) ซึ่งต้องจัดสรรงบประมาณตรงจากส านักงบประมาณ

ประกอบด้วยประเภทงบประมาณ ดังต่อไปนี้
• งบประมาณบุคลากรภาครัฐ
• งบประมาณด าเนินงาน
• งบประมาณลงทุนโดยเฉพาะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

และไม่รวม 
มาตรา 17(2) ซึ่งอนุโลมให้ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณผา่นกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกอบด้วยประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้
• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ (ยกเว้นที่ไม่กระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ หรือ dual use ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด)

และไม่รวม มาตรา 45(1) (2) (4) ของ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562
และไม่รวม งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาความเปน็
เลิศของสถาบันอดุมศกึษา และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ 28



การเปรียบเทียบงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ท่ีมา: ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจ า พ.ศ.2564
หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (วิจัยและนวัตกรรม)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

เสนอขอ
งบประมาณ

ปรับกรอบวงเงิน 
Pre-ceiling

ปรับกรอบ
งบประมาณเริ่มต้น

กรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

วทน. วิจัยและนวัตกรรม

55,506.73

36,060.52

24,403.33

11,488 17,189

วทน. วิจัยและนวัตกรรม

56,170.68

41,864.40

37,476.42

6,196 15,779

วทน. วิจัยและนวัตกรรม

64,117.42

37,000.00

4,350 20,295.00
กองทุน ววน. 12,555
นอกกองทุน 7,740 

4,081 19,986
กองทุน ววน. 12,555
นอกกองทุน 7,431 

วทน. วิจัยและนวัตกรรม

69,311.46

47,192.00

6,089 กองทุน ววน.

19,916.63

5,820 19,916.63

9.52 % 6.94 %
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การลงทุนงบประมาณวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

2563 2564 25652560

ประมาณการ
1.25% GDP

1.00% GDP ประมาณการ
1.375% GDP

เป้าหมายประเทศ
1.5% GDP

ภาคเอกชน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร

30%

70%

27.5%

72.5%

25%

75%

20%

80%
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04.

กรอบวงเงินงบประมาณของกองทุน ววน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ที่ประชุมสภานโยบายฯ เห็นชอบกรอบวงวงเงิน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

กรอบวงเงินของกองทุนส่งเสริม ววน. 24,400 ล้านบาท

เฉพาะด้านการวจิัยและพฒันานวัตกรรม ไม่รวมแผนงานยุทธศาสตร์พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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งบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

44,436

งบประมาณกองทุนส่งเสริม 
ววน. (ล้านบาท)

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เห็นชอบค าของบประมาณของ
กองทุนส่งเสริม ววน. ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ร่างเบื้องต้น ส านักงบประมาณ) คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

ค าเสนอของบประมาณด้าน ววน. ที่ยื่นต่อ กสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของหน่วยงาน 171 หน่วยงาน 7 PMU

เสนอขอ
งบประมาณ

ปรับกรอบวงเงิน 
Pre-ceiling

ปรับกรอบ
งบประมาณเริ่มต้น

กรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณ

24,400

14,176

?

42%
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ตามกรอบวงเงินของกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

60%
40%

Strategic Fund
(SF)

Fundamental Fund
(FF)

กสว. มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วน SF ร้อยละ 60 และ FF ร้อยละ 40 
34

8,505.6 ล้านบาท
5,670.4 ล้านบาท



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ ์
Strategic Fund

ก าหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 
โปรแกรม และแผนงานส าคัญ ซึ่งบริหารจัดการโดย
หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อน าไปสนับสนุน
ทุน (Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็น
การท าวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. 
ของประเทศ 

2) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  Fundamental Fund

2.1 งานวิจัยพ้ืนฐานที่ตอบยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมคึกษา 
ก าหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
พื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและปูพื้นฐานเพื่อ
น าไปสู่การวิจัยที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศ

2.2 Function-based Research Fund
ก าหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตรงไปที่หน่วยงานที่
มีภารกิจเฉพาะ (ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิจัยที่ตรงกับพันธกิจของหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

60%

20%

20%

ปี 64: 17.6%

ปี 64: 22.4%
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เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส าหรับ Strategic Fund

ตามที่การสนับสนุนงบประมาณ Strategic Fund  มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และแผนด้าน ววน.  การจัดสรรงบประมาณใน
กลุ่มนี้จึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
1. การจัดสรรงบประมาณรายแพลตฟอร์มและรายโปรแกรม

1.1)  งบประมาณรายแพลตฟอร์มก าหนดจากความต้องการของประเทศ และนโยบายด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

1.2) งบประมาณรายโปรแกรมก าหนดภายใต้กรอบงบประมาณรายแพลตฟอร์มในข้อ 1.1) การ
จัดสรรพิจารณาจากข้อมูลงบประมาณที่เสนอขอรายโปรแกรมในปี 2563 ปรับสัดส่วนด้วยน้ าหนักตาม
นโยบาย เช่น ในปี 2564 เน้นเรื่องการแก้ปัญหาโควิด ภัยแล้ง ความยากจน จึงให้น้ าหนักโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องมากกว่าปีที่ผ่านมา
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เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส าหรับ Strategic Fund
2.  การจัดสรรงบประมาณรายแผนงาน

แผนงานภายใต้โปรแกรมถูกก าหนดจากเป้าหมายและผลลัพธ์ส าคัญของโปรแกรม ทั้งนี้ มีเกณฑ์
การพิจารณางบประมาณรายแผนงานดังนี้

2.1) ความต่อเนื่องของแผนงานจากปีที่ผ่านมา
2.2) ความสอดคล้องของเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ที่อยู่

ภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2570) และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม 2.3) 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพิจารณาจากผลผลิตผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง และเทียบกับ OKR

2.4) ความชัดเจนของแผนงานและความซ้ าซ้อนกับแผนงานอื่น
2.5) ความคุ้มค่าเทียบกับงบประมาณ 
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เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส าหรับ Strategic Fund
3. การจัดสรรงบประมาณรายโครงการ PMU พิจารณาจากความคุ้มค่าของโครงการภายใต้แผนงานเทียบผลผลิต/

ผลลัพธ์/ผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน

1. พันธกิจของหน่วยงาน

2. ความสอดคล้องและตอบโจทย์ของระดับกรม/กระทรวง/แผนด้าน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติ

3. พิจารณาถึงความพร้อมของนักวจิัย และความพร้อมของเครื่องมอื/อุปกรณ์

4. ให้ความส าคัญกับโครงการต่อเนื่องที่มีสัญญาผูกพัน (ไม่ใช่แค่ต้องด าเนินการตอ่เน่ือง)

5. หน่วยงานต้องจัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับงบประมาณ พร้อมต่อการตรวจสอบ

6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน (ตัวชี้วัด)

7. ค านึงถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบ

8. พิจารณาจากการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ สังคม สิ่งแวดล้อม 

9. ความคุ้มคา่ของผลงานวจิัย
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เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีการก าหนดกรอบงบประมาณรายหน่วยงาน ส าหรับ Fundamental Fund
1. พิจารณาค่าเฉลี่ยงบประมาณรายหน่วยงาน 3 - 5 ปีย้อนหลัง (Evidence-based)

2. พิจารณาประสทิธิภาพและประสิทธผิลของการใชจ้่ายเงินงบประมาณและความส าเร็จของการ
ด าเนินการในอดีตค่าเฉลี่ย 3-5 ปี (Performance-based)
• หากค่าเฉลี่ยการใช้งบประมาณ สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ พิจารณาให้งบประมาณอย่างน้อยเท่าเดิม

• หากค่าเฉลี่ยการใช้งบประมาณ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ พิจารณาให้งบประมาณต่ ากว่างบประมาณเดิม 10%

• Top up ในประเด็นที่สามารถตอบโจทย์ที่ส าคัญของประเทศ

3. พิจารณาจากเป้าหมายท่ีเป็นประเด็นส าคัญทีป่ระเทศต้องการ และเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

4. พิจารณาจากการตอบสนองต่อประเด็นวจิัยใหม่

5. การพิจารณาเพิม่เรื่องของ Sectorial priority 

6. ในกรณีที่หน่วยงานมีโครงการริเริ่มขนาดใหญ่ ให้น าเสนอต่อ สกสว. เพื่อก าหนดให้เป็น Strategic 
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05.

แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการ



แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการ

การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยแบบ 
Fundamental Fund ส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัย
และนวัตกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสามารถ
ตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน

เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย หมายความว่า เงินงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ใช้เพื่อด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ท้ังนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน (งบบุคลากรภาครัฐท่ีเป็นค่าจ้างประจ าของหน่วยงาน) 
ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหารจัดการของหน่วยรับงบประมาณ
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การบริหารโปรแกรมด้าน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม



P 1-17
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ช่องทางการยื่นของบประมาณส าหรับนกัวิจัย

Strategic Fundamental

ยื่นข้อเสนอโครงการผา่นระบบ NRIIS 
ตามประกาศรบัสมคัรทุนของหน่วยบริหารและจดัการทุน (PMU)

(ช่วงเวลาการรบัสมคัรอาจจะแตกต่างกนัอยู่ขึน้อยู่กบัประกาศของแต่ละ PMU)

ยื่นข้อเสนอโครงการผา่นระบบ NRIIS 
ภายใต้ค าของบประมาณวิจยัและนวตักรรม ของมหาวิทยาลยั

(ช่วงเวลาท่ี สกสว. เปิดให้หน่วยงานย่ืนค าของบประมาณผา่นกองทุน ววน.)

PMU ประกาศรบัสมคัรทุนตามประเดน็วิจยัท่ี
รบัผิดชอบ

มหาวิทยาลยัเปิดรบัข้อเสนอโครงการท่ีเป็นงาน
พืน้ฐานเพ่ือตอบพนัธกิจและสร้างความเข้มแขง็ของ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลยัย่ืนค าของบประมาณ ววน.

สกสว. เดินทางช้ีแจงแผน ววน. และประกาศ
หลกัเกณฑก์ารจดัท าค าของบประมาณและ

หลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2565

PMU ยื่นค าของบประมาณ ววน.
1

3

2

3
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06.การขอทุน



การขอทุน

1. เปิดเว็บไซต์ (website) ของทุก PMU
2. ทุก PMU มีจุดเน้น (Program)
3. ส่ง Proposal ตามหลักเกณฑ์ และ แบบฟอร์ม

Program
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การด าเนินงานเพิ่มเติม เรื่องโควิด-19 ของ อว. 

48

ในส่วนท่ีจะด าเนินการเพิม่เติมน้ัน ขอให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ของ อว. พิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ขยายก าลัง ให้สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มเหลือง ส้ม แดง มากขึ้น (เพิ่มจากที่ อว. ได้จัดท า รพ.สนาม ซึ่งช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเขียวได้ดี สร้างความเช่ือมั่นของประชาชนว่ามีเตียงในส่วนน้ีเพียงพอ ซึ่งตอนน้ีน่าจะมีจ านวนเพียงพอแล้วในระยะน้ีแล้ว)

1.1 โรงพยาบาลหลัก โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ UHosNet ได้ท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. อย่างใกล้ชิดแล้ว 
เพื่อที่จะรับดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะที่เป็นสีแดง สีส้ม และเหลืองเข้ม (ขอให้ UHosNet ท างานร่วมกับ EOC สธ. ต่อไป)

1.2 โรงพยาบาลสนามที่ได้เปิดด าเนินการแล้ว พิจารณาว่าจะปรับเพิ่มเติมให้สามารถรับดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีเหลืองอ่อน 
เหลืองเข้ม ส้ม ได้ด้วยเมื่อสถานการณ์จ าเป็น (พร้อมดูแลเหลือง ได้ใน รพ.สนาม) (ขอให้รพ.สนามแต่ละแห่ง ท างานร่วมกับจังหวัดใน
เขตพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในการจัดเตรียม โดยเริ่มที่ มทร.สุวรรณภูมิ จังหวัดอยุธยา และ มรภ.ธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ)

1.3 เตรียมความพร้อมทางอาคาร สถานที่และนวัตกรรม ในกรณีที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติม เช่น โรงพยาบาลสนามส าหรับผู้ป่วย
กลุ่มสีแดง ICU สนาม เพื่อเป็นก าลังหนุน (ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ เตรียมความพร้อม จัดท าระบบ และ
ประสานกับภาคเอกชน เช่น SCG, ปตท. เป็นต้น)

ณ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564



การด าเนินงานเพิ่มเติม เรื่องโควิด-19 ของ อว. 
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2. ลดจ านวนผู้ป่วยรายใหม่ โดยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน

2.1 สนับสนุนทางห้องปฏิบัติการส าหรับการตรวจคัดกรองและการค้นหาผู้ติดเช้ือในเชิงรุกในชุมชน (Active Case Finding) 
โดยเฉพาะในเขต กทม. (ขอให้คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

-จัดทีมและสนับสนุนบุคลากรส าหรับท า swab และการเก็บส่ิงส่งตรวจ
-เพิ่มก าลังการตรวจทางห้องปฏิบัติการในจุดที่สามารถท าได้)

2.2 สนับสนุนข้อมูลและระบบปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการและควบคุมในพื้นที่ ซึ่ง GISTDA ด าเนินการอยู่แล้วและมี
ประสบการณ์ที่สมุทรสาครเป็นอย่างดี (ขอให้ GISTDA ด าเนินการเชื่อมต่อกับ กทม. โดยละเอียด และสนับสนุน ศบค. ต่อไป)

2.3 จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมโดยเฉพาะในบริเวณที่อาจจะต้องใช้กลไก Bubble and Seal และในพื้นที่ที่ยังมี
ข้อจ ากัด (ขอให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล สนับสนุนหน่วยงานแนวหน้า)

ณ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564



การด าเนินงานเพิ่มเติม เรื่องโควิด-19 ของ อว. 
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3. ผลิตและจัดหานวัตกรรมการแพทย์ ที่จะสนับสนุนการท างานของบุคลากรแนวหน้า โดยเฉพาะ N95, PPE, PAPR, High Flow 
Oxygen system, Pulse oximeter, Portable x-ray เป็นต้น (ขอให้หน่วยงานด้าน ววน. สนับสนุนนวัตกรรมที่ใช้งานได้ ให้มี
สายการผลิตที่ชัดเจน ท าได้จริงอย่างรวดเร็ว น าไปด าเนินการขยายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยปรับ งปม.ที่มีอยู่เข้าสนับสนุน
และด าเนินการ รวมทั้งท างานร่วมกับภาคเอกชน) (วช. วศ. สวทช. ศลช. สนช. วว. มว. สซ. สทน. และหน่วยงาน ววน. ทุกแห่ง)

4. จัดท าอาสาสมัครระดับชุมชนและต าบล สนับสนนุทั้งการดูแลและควบคุมการระบาดในพ้ืนที่ การสนับสนุนทางสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ และการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคม (ขอให้ทีมงานมหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T ทุกระดับ ปรับการท างานให้สามารถมา
ช่วยดูแลในส่วนน้ี รวมทั้งการสนับสนุนการบริการโรงพยาบาลสนามที่เก่ียวข้อง)

5. สนับสนุนและด าเนินการเรื่อง Call Center ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.อว. โดยเฉพาะการให้ข้อมูลกับ
ประชาชนโดยเช่ือมต่อกับ 1668 1422 (ขอให้ทีมงาน call center, UniNet, ทปษ.รมต.และเลขา รมต. และเครือข่าย start up จิต
อาสา ด าเนินการและประสานกับ สธ. และร่วมกับก าลังอาสาสมัคร ทั้งอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล และอาจารย์สาขาต่าง ๆ 
สนับสนุนนิสิตนักศึกษาอาสาสมัคร ร่วมตอบค าถามและให้ข้อมูลกับประชาชน และช่วยลดความกังวล)

ณ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564



การด าเนินงานเพิ่มเติม เรื่องโควิด-19 ของ อว. 
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6. สนับสนุนข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ระบบบริหารทรพัยากร เพื่อการบริหารสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน 
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเกิดประโยชน์ และจัดระบบสื่อสารกับประชาชน (ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีนวัตกรรม และบริหารจัดการข้อมูล เข้าสนับสนุน
ในเชิงรุก เช่น ระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลแบบมี academic insights โดย วช., ระบบ logistics การกระจายเวชภัณฑ์ของ วช., 
ระบบ AiMASK ของ SIIT/ธรรมศาสตร,์ ระบบการบริหารจัดการ รพ.สนาม ของ NIA, ระบบ TeleHealth ของ สวทช. TCELS, NIA เป็นต้น)

7. เตรียมก าลังหนุนโดยเฉพาะบุคลากร เข้าผลัดหรือทดแทนแนวหน้าที่อาจจะอ่อนล้าลงเพื่อให้แนวหน้าแถวแรกมีช่วงเวลาได้พัก เช่น การ
อาสาเข้าไปช่วยใน รพ.สนาม, หน่วยตรวจ (ขอให้แต่ละหน่วย เตรียมก าลังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าสนับสนุน)

8. สนับสนุนและด าเนินการวิจัยเร่งด่วนและตรงประเด็น เช่น การประเมินแนวทางการรักษาวิธีต่าง ๆ, การติดตามประสิทธิผลของวัคซีน, 
ความปลอดภัย, ติดตามการกลายพันธุ,์ การวินิจฉัยแบบที่ใช้นอกโรงพยาบาล เป็นต้น (ขอให้ วช. ขับเคลื่อนการวิจัยเร่งด่วน และขอให้ กสว. 
สนับสนุน งปม. จากกองทุน ววน.)

9. ในระยะต่อไป ต้องเตรียมสนับสนุนเร่ืองการกระจายและฉีดวัคซีน ให้ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ (ขอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, 
TCELS, รองปอว.ศุภชัย และ ทปษ.พาสิทธ์ิ จัดระบบและประสานการด าเนินงาน) (และขอให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมข้อมูล
และเตรียมระบบ/ความพร้อม ที่จะสนับสนุนก าลังและสถานที่ร่วมให้บริการวัคซีนส าหรับบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชน ด้วย)

ณ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564



https://www.nrct.go.th/

PMU : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

P.7 P.8 P.9

P.16
P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคุณภาพและความมั่นคง
P.16 การปฏิรูป อววน. (เฉพาะข้อมูล)
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https://www.nia.or.th/

PMU : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) 
พัฒนาระบบวิเนศนวัตกรรม 
และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

นวัตกรรมสังคม
(บางส่วนใน P.13)

P.11
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https://www.arda.or.th/

PMU : ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

RDI for New Economy 
(Smart farming, เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร, สมุนไพร)

ความมั่นคงทางอาหาร
(บางส่วนใน P.7)

P.10
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https://www.hsri.or.th/researcher

PMU : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

P.10.1 BCG in Action (เฉพาะ 
Genomic)

ระบบสาธารณสุข
(บางส่วนใน P.9)

P.10.1
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https://www.nxpo.or.th/A/

PMU : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

P.13 P.14 P.15

P.13 Sustainable communities
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นย า
P.15 เมืองน่าอยู่
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https://www.nxpo.or.th/B/#

PMU : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)

P.1 P.2 P.3

P.6
P.1 การสร้างระบบผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ
P.2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC
P.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P.4 AI for all
P.5 Frontier Research
P.6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจัยที่ส าคัญ

P.4 P.5
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https://www.nxpo.or.th/C/

PMU : หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.)

P.10 P.10.1 P.12

P.16
P.10 RDI for New Economy
P.10.1 BCG in Action
P.12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ
และบริการ
P.16 การปฏิรูป อววน. (Deep-
Science Tech Innovation Platform)
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การขอทุน

Program

หลักเกณฑ์ จุดเน้น OKRs Timeline
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ส าคัญที่ตัวนักวิจัย
1. ต้องท างานวิจัยที่เป็น Passion ของตัวเอง
2. สร้าง track Record ที่ดี
3. ท างานเป็นทีม
4. กัดไม่ปล่อย
5. ขยัน หม่ันเพียร อดทน
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ข้อที่ส าคัญที่สุด!

❖ Niche
❖ ท าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเสมอ



มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว้
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว้



มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

> 60 > 500

อาจารย์และบุคลากร นักศึกษา
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ตัวอย่างงานวิจัย การค้นพบ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
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ตัวอย่างงานวิจัย การค้นพบ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่มา: http://research.buu.ac.th/web2019/



65

เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ
ในเวทีระดับนานาชาติ The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา 
ประเทศสมาพันธรัฐสวิสในรูปแบบออนไลน์

รางวัลเหรียญทอง

ที่มา: http://research.buu.ac.th/web2019/

รางวัลเหรียญทอง

ตัวอย่างงานวิจัย การค้นพบ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา



66ที่มา: http://research.buu.ac.th/web2019/

เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ
ในเวทีระดับนานาชาติ The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา 
ประเทศสมาพันธรัฐสวิสในรูปแบบออนไลน์

รางวัลเหรียญเงินรางวัลเหรียญเงิน

ตัวอย่างงานวิจัย การค้นพบ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา



67ที่มา: http://research.buu.ac.th/web2019/

เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดบันานาชาติ The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพนัธรัฐสวสิรูปแบบออนไลน์

ตัวอย่างงานวิจัย การค้นพบ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา



กระบวนการสร้าง Career Path

ความชอบ

Passion
Niche

มีวิธีการที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร?
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ลงมือท า!ลงมือท า!



COVID-19?
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การเดินทาง?
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การเดินทางแบบชีวิตวิถีใหม่ (Transport New Normal)



“Team work makes a dream work”
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Thank YouThank You


