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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา



ความส าคัญของการท ากรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพื่อให้การเสนอขอทุนวิจัยในกลุ่ม
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental 
Fund)   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เป็นไปตามวัตถุประสงคข์อง
แหล่งทุน และะสามารถตอบสนองพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยได้   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจ าเป็นต้องมี
กรอบการวิจัยเพื่อเป็นทิศทางในการ
พัฒนางานวิจัยในเพื่อยื่นเสนอขอทุนกลุ่ม 
Fundamental Fund

ทั้ ง นี้ ก า รจั ดท ากรอบวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถาบั นวิ จั ยและพัฒนาได้ จั ดท า ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และเรือธง (Cluster)     

ข้อมูลงานวจัิยงบประมาณรายจ่ายย้อนหลัง



ประเดน็พจิารณากรอบงานวิจยั ปี2565 ทุนสนับสนุนงานพืน้ฐาน (Fundamental Fund)

ประเดน็ที ่1 พจิารณาอนุมัตกิรอบการวจิัยของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ปี งปม.2565

มทร.อีสาน นครราชสีมา

วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตสกลนคร

วิทยาเขตสรุนิทร์

โครงการจดัตัง้วิทยาเขตรอ้ยเอ็ด ณ ทุ่งกลุารอ้งไห ้

1.1 ระบบรางและอากาศยาน

1.Logistic & Tourism

2.Agriculture technology

3.Food & Health

ประเดน็ที ่1.1 พจิารณากรอบวจิัย ปี งปม.2565



Research Framework

1
Infrastructure Development

Capacity Building Basic Infrastructure Development High Efficiency Research Administration Governance
▪ พัฒนาศักยภาพให้กับนักวิจัย เช่น อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ / รุ่นกลาง
▪ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายได้ 

▪ โครงสร้างพี้นฐานสนับสนุนการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ ศูนย์ฝึกอบรม และห้องปฏิบัติการ ▪ มีหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย 
▪ สถาบันวิจัยและพัฒนา ▪ สถาบันบริการวิชาการ

▪ บริหารงานตามโครงสร้าง/ระดับสายงาน

Logistic & Tourism

ระบบราง/โลจิสตกส์ อุตสาหกรรมการบิน

การท่องเที่ยว/บริการ 

Smart Farm

Zero waste

การบริหารจัดการน้ า

เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอินทรีย์

Agriculture technology

พลังงานหมุนเวียน

พลังงาน เคมี 
วัสดุชีวภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและการแพทย์

Food & Health

กญัชาทางการแพทย์ อาหารสขุภาพ

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

กรอบการวจัิย มทร.อสีาน ปี 2564-2565
2 Research Mission

Research to Community Research to Industry Research to Frontier Research to Policy

▪ สถาบันชุณหะวัณ

3

เป็นมหาวทิยาลยัช้ันน าล าดบัที่ 1 ใน 5 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ4
Goal

Impact

▪ เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนปีละ 40
นวัตกรรม

▪ มี OTOP/วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนายกระดับจ านวน 40 ราย
▪ เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City ในภูมิภาค 30 

เมือง มีกลุ่ม Smart City 10 เมืองเด่น
▪ มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางและมีจ านวนรายได้

สูงขึ้นมากกว่า 5 ล้านบาทมีจ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/
องค์กร ที่เข้าร่วมท างานไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 

▪ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางภาคอุตสหกรรม
(งานวิจัยด้าน logistic รวมถึง โครงการ ITAP / Talent )

▪ ระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าที่
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยและนวัตกรรม

▪ องค์ความรู้ และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

▪ จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต

▪ นโยบายด้านงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ

▪ เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
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ประเดน็พจิารณา (ต่อ)
ประเดน็ที ่2 พจิารณารูปแบบการด าเนินงานการยืน่ข้อเสนอโครงการวิจัย

เริม่ 1.สวพ.ประกาศรบั Full 

Proposal

2.นกัวิจยัจดัท า Full 

Proposal

3.นักวิจัยจัดส่ง Full 
Proposal) ให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด

4.สวพ. / งานวิจัยและพัฒนา 
รวบรวม Full Proposal ส่ง
ให้กับคณะกรรมการฯ

5.คณะกรรมการฯ พิจารณาขอ้เสนอ
โครงการกลุม่Fundamental 

Fund 

6.สวพ. / งานวิจยัและพฒันา 
สง่ผลการพิจารณา พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะใหก้บันกัวิจยั

7.งานวิจยัและพฒันา สง่ผลการ
พิจารณาขอ้เสนอโครงการมายงั

สถาบนัวิจยัและพฒันา

8.นกัวิจยัปรบัปรุง Full 
Proposal และยื่นผา่นระบบ

NRIIS

9.สวพ.ตรวจสอบและยืนยนั
ขอ้มลูในระบบ NRIIS

10.สวพ.จดัท าแผนปฏิบตัิการ
ดา้น ววน.ของหนว่ยงาน

11.สวพ.ยื่นแผนปฏิบตัิการดา้น 
ววน.ในระบบบรหิารงานวิจยั

อจัฉรยิะ (TIRAS)

12.แหลง่ทนุพิจารณา Full 

Proposal

13.แหลง่ทนุแจง้ผลการพิจารณา
เบือ้งตน้

14.คณะกรรมการฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย พจิารณา Full 
Proposal ตามกรอบงบประมาณ
ทีแ่หล่งทุนแจ้ง

15.นกัวิจยัอพัเดทขอ้มลูโครงการ
ที่ผา่นการพิจารณาเบือ้งตน้ใน

ระบบ NRIIS

16.สวพ.อพัเดทขอ้มลูโครงการท่ีผา่นการพิจารณาเบือ้งตน้
ในระบบบรหิารงานวิจยัอจัฉรยิะ (TIRAS)

17.สวพ.ปรบัปรุงแผนปฏิบตัิ
การดา้น ววน.ของหนว่ยงาน

18.สวพ.ยื่นแผนปฏิบตัิการดา้น 
ววน.ในระบบบรหิารงานวิจยั

อจัฉรยิะ (TIRAS)

19.สวพ.จดัท าขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาโครงการดา้นตามกรอบ
งบประมาณที่แหลง่ทนุแจง้แต่ละ

ครัง้

20.แหลง่ทนุประกาศผลการ
พิจารณาโครงการท่ีไดร้บัจดัสรร
งบประมาณใหด้ าเนินโครงการวิจยั

21. จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงการบั
ทนุสนนัสนนุการวิจย (MoA) 
ระหวา่ง สกสว.  และ มทร.อีสาน

สิน้สดุกระบวนการ

กรรมการ ระดับ วข.ชุดที่ 1

กรรมการระดับมหาวทิยาลัย ชุดที ่2



ข ัน้ตอนการด าเนินการกรอบงานวิจยั มทร.อสีาน

เร ิม่ วทิยาเขตฯ NRIIS.PMU.สกสว. พจิารณาปรบั งปม.

3.นกัวจิยัจดัส่ง Full Proposal) 
ใหก้บัหน่วยงานตน้สงักดั
4.สวพ. / งานวจิยัและพฒันา รวบรวม 
Full Proposal ส่งใหก้บั
คณะกรรมการฯ

กรรมการระดบั วข. 

14.คณะกรรมการฯ ระดบั
มหาวทิยาลยั พิจารณา Full 
Proposal ตามกรอบงบประมาณ
ท่ีแหล่งทุนแจง้

กรรมการระดบั มหาวทิยาลยั

1.สวพ.ประกาศรับ Full Proposal
2.นกัวจิยัจดัท า Full Proposal

สถาบันวจัิยและพฒันา
8.นกัวิจยัปรบัปรุง Full Proposal
และยื่นผา่นระบบ NRIIS
11.สวพ.ยืน่แผนปฏิบติัการดา้น ววน.ใน
ระบบบริหารงานวจิยัอจัฉริยะ (TIRAS)
12.แหล่งทุนพิจารณา Full Proposal
13.แหล่งทุนแจง้ผลการพิจารณาเบ้ืองตน้

สกสว. PMU และ กสว.

01

02

03

04

สิน้สุดกระบวนการ

20.แหลง่ทนุประกาศผลการพิจารณา
โครงการที่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณให้
ด าเนินโครงการวิจยั
21. จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงการบั
ทนุสนนัสนนุการวิจย (MoA) ระหวา่ง 
สกสว.  และ มทร.อีสาน

สวพ. นกัวจิยั

05



ประเดน็พจิารณา (ต่อ)
ประเดน็ที ่3 พจิารณาแนวทางการแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ด าเนินงานด้านต่างๆ ตัง้แต่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปี งปม.2565

ชุดที ่1 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ระดับวิทยาเขต
หน้าที ่

พิจารณาขอ้เสนอโครงการระดบัวิทยาเขตว่าสอดคลอ้งกับกรอบวิจยัของมหาวิทยาลยัหรือไม่ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัขอ้เสนอโครงการ เพ่ื อใหข้อ้เสนอ
โครงการมีคณุภาพมากย่ิงขึน้
คณะกรรมการประกอบด้วย

1.รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต (นครราชสีมา :รองอธิการบด ีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
2.คณบดีแตล่ะคณะของวิทยาเขต
3.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยัแตล่ะคณะของวิทยาเขต
4.นกัวิจยัผูค้วามรูแ้ละประสบการณด์า้นการวิจยัตามกรอบวิจยัของแตล่ะวิทยาเขต  จ านวน 5 ท่าน
5.ผูป้ระสานงานวิจยัประจ าวิทยาเขต ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานกุาร (สวพ.)

ชุดที ่2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย 

หน้าที่
พิจารณาขอ้เสนอโครงการในกลุม่ทนุสนบัสนนุงานพืน้ฐาน (Fundamental Fund) ท่ีผา่นการพิจารณาเบือ้งตน้ ตามกรอบวงเงินท่ีแหลง่ทนุแจง้แตล่ะครัง้ 

คณะกรรมการประกอบด้วย
1.รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบรกิารทางวิชาการ
2.ผูแ้ทนจากชดุคณะกรรมการด าเนินงานโครงการดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  ระดับวิทยาเขต จ านวน 3 ท่าน
3.ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา
4.รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา  เป็นเลขานกุาร



ประเดน็พจิารณา (ต่อ)
ประเดน็ที ่4  พจิารณาหลักเกณฑก์ารพจิารณาข้อเสนอการวจิัย ปี งปม.2565 (กรรมการ ชุดที่ 2)

1.สอดคลอ้งกบักรอบการวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( 40 คะแนน) ประกอบดว้ย
1.1 งานวิจยัเชิงพืน้ท่ีตาม Cluster ของมหาวิทยาลยั
1.2 งานวิจยัตามยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั (ระบบรางและอากาศยาน)

2. วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินงานมีความชดัเจน ( 10 คะแนน)

3. ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบจากงานวิจยัมีความชดัเจน ( 30 คะแนน)

4. ความเหมาะสมของงบประมาณ ( 10 คะแนน)

5. ความเป็นไปไดท่ี้จะด าเนินโครงการวิจยัใหแ้ลว้เสรจ็ตามกรอบเวลา โดยพิจารณาจากประวตัิของหวัหนา้โครงการ 
( 10 คะแนน) 



Cluster of RMUTI



กรอบงานวิจัย มทร.อสีาน เช่ือมโยงกับ PMU

มทร.อีสาน นครราชสีมา

วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาเขตสกลนคร

วิทยาเขตสรุนิทร์

โครงการจดัตัง้วิทยาเขตรอ้ยเอ็ด ณ ทุ่ง
กลุารอ้งไห ้

1.1 ระบบรางและอากาศยาน

1.Logistic & Tourism

2.Agriculture technology

3.Food & Health

แพลตฟอรท์ี่ 1

แพลตฟอรท์ี่ 2

โปรแกรม 2

โปรแกรม 3

โปรแกรม 4 โปรแกรม 5 โปรแกรม 6

โปรแกรม 7

โปรแกรม 8

โปรแกรม 10

โปรแกรม 11

โปรแกรม 13

โปรแกรม 14

โปรแกรม 15

โปรแกรม 1

แพลตฟอรท์ี่ 4

แพลตฟอรท์ี่ 3

โปรแกรม 9

โปรแกรม 12

BCGs

หน้าสุดท้าย

Strategic  Fund

Fundamental  Fund













กลับหน้าก่อนหน้า





















กลับหน้าก่อนหน้า













กลับหน้าก่อนหน้า



กลับหน้าก่อนหน้า











กลับหน้าก่อนหน้า



กลับหน้าก่อนหน้า



กลับหน้าก่อนหน้า



กลับหน้าก่อนหน้า





























กลับหน้าก่อนหน้า



Research Framework

1
Infrastructure Development

Capacity Building Basic Infrastructure Development High Efficiency Research Administration Governance
▪ พัฒนาศักยภาพให้กับนักวิจัย เช่น อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ / รุ่นกลาง
▪ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายได้ 

▪ โครงสร้างพี้นฐานสนับสนุนการวิจัย ศูนย์เครื่องมือ ศูนย์ฝึกอบรม และห้องปฏิบัติการ ▪ มีหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย 
▪ สถาบันวิจัยและพัฒนา ▪ สถาบันบริการวิชาการ

▪ บริหารงานตามโครงสร้าง/ระดับสายงาน

Logistic & Tourism

ระบบราง/โลจิสตกส์ อุตสาหกรรมการบิน

การท่องเที่ยว/บริการ 

Smart Farm

Zero waste

การบริหารจัดการน้ า

เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอินทรีย์

Agriculture technology

พลังงานหมุนเวียน

พลังงาน เคมี 
วัสดุชีวภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและการแพทย์

Food & Health

กญัชาทางการแพทย์ อาหารสขุภาพ

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

กรอบการวจัิย มทร.อสีาน ปี 2564-2565
2 Research Mission

Research to Community Research to Industry Research to Frontier Research to Policy

▪ สถาบันชุณหะวัณ

3

เป็นมหาวทิยาลยัช้ันน าล าดบัที่ 1 ใน 5 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ4
Goal

Impact

▪ เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนปีละ 40
นวัตกรรม

▪ มี OTOP/วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนายกระดับจ านวน 40 ราย
▪ เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City ในภูมิภาค 30 

เมือง มีกลุ่ม Smart City 10 เมืองเด่น
▪ มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางและมีจ านวนรายได้

สูงขึ้นมากกว่า 5 ล้านบาทมีจ านวนเครือข่าย/หน่วยงาน/
องค์กร ที่เข้าร่วมท างานไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 

▪ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางภาคอุตสหกรรม
(งานวิจัยด้าน logistic รวมถึง โครงการ ITAP / Talent )

▪ ระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าที่
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยและนวัตกรรม

▪ องค์ความรู้ และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

▪ จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต

▪ นโยบายด้านงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ

▪ เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
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