
การน าเข้าข้อมูลงบประมาณบูรณาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผ่านระบบ NRMS  
กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) 



วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการงบประมาณวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ ลดความซ  าซ้อนของการใช้งบประมาณการวิจัย
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 

2. เพ่ือก าหนดสัดส่วนการลงทุนทางวิชาการตามมติิตา่งๆ ให้
เกิดความคุ้มค่า และสอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัย 
 

3. เพ่ือก าหนดเป้าหมายและการใช้งบประมาณในโจทย์วิจัย
เฉพาะเร่ือง และระเบียบวาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล 
 

4. เพ่ือประเมินผลความคุ้มค่าของการลงทุนด้านส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนา 

เป้าหมาย 

1. ท าให้เห็นภาพรวมของการวิจัยและลงทุนด้านการวิจัย และ
พัฒนาที่รัฐด าเนินการ 
 

2. ท าให้เห็นสัดส่วนการลงทุนการวิจัยในมิติต่างๆ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ เพียงใดก่อนการจัดสรร 
 

3. สามารถก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีล าดับ
ความส าคัญเพื่อชี น าให้มีการวิจัยในด้านนั นๆ อันจะท าให้
ผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด 
 

4. เพ่ือให้สามารถลดความซ  าซ้อนหรือเพื่อบูรณาการด้านการ
วิจัยระหว่างหน่วยงาน 
 

5. ท าให้สามารถใช้กลไกงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุน
การวิจัยระหว่างภาคเอกชน รวมทั งภาคเอกชนลงทุนด้าน
การวิจัยเพิ่มมากขึ นร้อยละ 1 ของ GDP ท าให้สามารถ
ก าหนดวงเงินลงทุนด้านการวิจัยในส่วนของภาครัฐได้ก่อน
การจัดสรรงบประมาณ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 



งบวิจัย 
-  ข้อเสนอการวิจัย 

แผนเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัย 
และพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

แผนงาน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติ 
- พัฒนาระบบมาตรคุณภาพงานวิจัยและ

ผลผลิตบุคลากรด้านวิจัย 

งบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

โครงการท้าทายไทย 

* ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณในแต่ละมิติ 
* ก าหนดความส าคัญก่อนหลัง 

เคร่ืองมือ/ 
โครงสร้างพื นฐาน 

 

พัฒนาบุคลากรวิจัย 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 

สาขาวิชาการ 

ระเบียบวาระแห่งชาติ 

วิจัยมุ่งเป้า คอบช. 

เชิงเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

เชิงพัฒนาชุมชน/สังคม 

มิติของหมวดหมู่งบประมาณ 

พาณิชย ์

สังคม 

สิ่งแวดล้อมและ
ทรัยพยากร 

ระบบนวัตกรรม 
และ IP 

ระบบวิจัย 

บริหารจัดการ 

มิติของเป้าหมายผลลัพธ์ 

มิติของหน่วยงาน 

 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
 

จัดการความรู้ 
ใช้ประโยชน์งานวิจัย 

พัฒนาระบบ/ 
บริหารจัดการ 

   งบประมาณรวม 
   ยอดเงิน ........................................ บาท 
   สัดส่วนของงบวิจัยและพัฒนาภาครัฐ  =  ……………. % GDP 

หน่วยนโยบาย หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย หน่วยวิจัย หน่วยจัดการความรู้จากงานวิจัย 

นโยบาย 

ประเด็นการวิจัยมุ่งเป้า คอบช. ประกอบด้วย 

นโยบายในการจัดท าแผนบูรณาการงบประมาณ 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา 



แผนเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏบิัต ิ แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

มุ่งเป้า 

พาณิชย ์

สังคม/ชุมชน 

สิ่งแวดล้อมทรัพยากร 

นโยบาย 

โครงสร้างพื นฐานเพื่อการวิจัย 

พัฒนาบุคลากรวิจัย 

พัฒนาระบบวิจัย 

การบริหารจัดการ 

บัญชีนวัตกรรมไทย 

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 

บัญชีแนะน าผลงานนวัตกรรมไทย 

อื่นๆ 

วิจัยพื นฐาน 

วิจัยประยุกต ์

วิจัยและพัฒนา 

โครงการศึกษาวิจัย 

พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย
และผลิตบุคลากรด้านการวิจัย 

งบประมาณด้านการวิจัย 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

     เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณ
วิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, นักวิจัย, วช., แหล่งทุนวิจัย และ
ส านักงบประมาณ 

     โดยแนวคิดมาจากความต้องการเสนอขอทุนวิจัยได้หลายๆ 
แหล่งทุน และบริหารภาพรวมงานวิจัยของประเทศผ่านระบบ
เดียวกัน  

(National Research Management System : NRMS) 



     หน่วยงานสามารถจัดท าโครงการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยผ่านระบบ NRMS  
ไดท้ี่ www.nrms.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

จัดท าโครงการหรืองาน 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัยผ่านระบบ NRMS 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

แบบแสดงแผนความต้องการ 
ภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน (แบบ ว-6) 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

แบบแสดงแผนความต้องการ 
ภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน (แบบ ว-6) 

ซึ่งประกอบด้วย 
ส่วน ก. ข้อมูลพื นฐาน 
     1. ชื่อหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า และชื่อกระทรวงที่สังกัด 
(ถ้ามี) 
     2. สรุปภาพรวมทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย : 
          2.1 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
          2.2 พันธกิจของหน่วยงาน 
          2.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน 
          2.4 ภารรวมงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี 
          2.5 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการวิจัยย้อนหลัง 5 ปี 
          2.6 จ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่เสนอขอ 
ส่วน ข. งบประมาณที่เสนอขอตามแผนบูรณาการ 
ส่วน ค. ศักยภาพและประสิทธิภาพ 
     1. ข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
     2. ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัย 
     3. แสดงแนวทางหรือเกณ์ฑการประเมินข้อเสนอการวิจัยที่ใช้ส าหรับ
จัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

รายงานสรุปงบประมาณ 
จ าแนกตามแผนบูรณาการ 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

เพิ่มโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

แบบฟอร์มน ำเข้ำข้อมูลงบประมำณท่ีเก่ียวข้องกับกำรวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย 

ซึ่งประกอบด้วย 
ชื่อโครงการ/งาน (ภาษาไทย) 
ส่วน ก. ลักษณะของโครงการ 
     โครงการปีเดียว / โครงการต่อเนื่อง 
ส่วน ข. งบประมาณที่เสนอขอตามแผนบูรณาการ 
     1. ผู้รับผิดชอบ 
     2. หลักการและเหตุผล 
     3. วัตถุประสงค์ 
     4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
     5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     6. วิธีการด าเนินงาน 
     7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
     8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
     9. งบประมาณ 
     10. เป้าหมาย/ผลผลิต และตัวชี วัด 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

แบบสรุปค าของบประมาณ 
ในลักษณะบูรณาการ 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

สรุปรายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่งให้ วช. 

1. หนังสือน าจากหน่วยงานภาครัฐ 
2. แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอ

ของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ว-6) 
3. แบบรายงานสรุปงบประมาณจ าแนกตามแผนบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
4. แบบสรุปค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5. แบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  



ขอขอบคุณ 


