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คำนำ 
 

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจ
ของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) นี้  จัดทำขึ้นโดยมุ่งหมายให้หน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 
ระเบียบการบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน/โครงการที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริม ววน.  ทั้งนี้ เพื่อให้การ
จัดทำคำของบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนให้การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการ
วิจัยเป็นไปอย่างคุ ้มค่า เกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยในคู ่มือฯ ฉบับนี้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและ 
การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
อาทิ ในบทที่ 2 หลักการและวิธีการกำหนดค่าใช้จ่ายและงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน  มีการปรับวงเงิน
งบประมาณในหมวดค่าจ้าง จากเดิมไม่เกินร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วย
รับงบประมาณ เป็นร้อยละ 30 และปรับเงื่อนไขงบประมาณในหมวดต่างๆ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรวมตาม
คำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  ในบทที่ 3 แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเพื ่อสนับสนุน 
งานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ระหว่างปี  ข้อ 3 การบริหาร
โครงการ ด้านการปรับงบประมาณ มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอ
งบประมาณฯ  พ.ศ. 2565 เป็นต้น  จึงขอให้หน่วยงานโปรดอ่านคู ่มือนี ้โดยละเอียดก่อนการจัดทำคำขอ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานเพื ่อยื่นต่อ สกสว. และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
งบประมาณและแผนงาน/โครงการต่อไป  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ประสานงานของ สกสว. 
หรือติดต่อ สกสว. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200  
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บทที ่1  
หลักการของงบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานมลูฐาน (Fundamental Fund; FF) 

 
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื ่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว . ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ บริหาร
กองทุนส่งเสริม ววน. รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ ่งตั ้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นต้นมา กสว. ได้ประกาศ 
“หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) จากกองทุนส่งเสริม ววน.”  โดยงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ที่หน่วยงานในระบบ 
ววน. สามารถยื่นรับการจัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

 
1. งบประมาณเพื ่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ได้แก่ งบประมาณสำหรับ

แผนงานหรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสามารถตอบสนองแนวนโยบายของชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาล  

2. งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund; SF) ได้แก่ งบประมาณสำหรับแผนงาน
หรือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือประเด็นเร่งด่วน
ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้โดยตรงซึ่งสร้างผลกระทบในวง
กว้าง 
 

ทั้งนี้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สภานโยบาย อววน.) ให้ความ
เห็นชอบว่าต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์
ในสหสาขา การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยรับ
งบประมาณนั้นๆ  โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ววน. ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยรับงบประมาณนั้นได้ 
อันจะสามารถไปขยายผลต่อยอดตอบสนองงานเชิงกลยุทธ์  
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1. วตัถปุระสงค์ของงบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานมลูฐาน (FF) 
1.1 เพื ่อพัฒนาศักยภาพด้าน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณให้มีความเข้มแข็งในภาพรวมของทั้ง

ประเทศ 
1.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการทำงานของหน่วยงานในระบบ ววน. แบบบูรณาการและเป็นเอกภาพ 
1.3 เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ววน. ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ส่งเสริม ววน. สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและตอบเป้าหมายของประเทศ 
 

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) เน้นการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยรับ
งบประมาณด้าน ววน. ส่งเสริมให้ทำงานเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ โดยอาจผ่านการสร้างกลไกต่างๆ ที่เอื้อให้
หน่วยรับงบประมาณที่เข้มแข็งในประเด็นสำคัญเป็นแกนกลางในการช่วยยกระดับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆ เช่น 
กลไกภาคีเครือข่าย (Consortium) กลไกศูนย์ความเป็นเลิศ กลไกการจัดสรรงบประมาณพิเศษให้กับหน่วยรับ
งบประมาณตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง หรือการสนับสนุนงบประมาณการเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
หน่วยรับงบประมาณที่มีศักยภาพสูงเพ่ือสร้างกลไกการทำงานลักษณะ Mentoring หรือ Coaching ตลอดจนการ
กำหนดเงื่อนไขให้มกีารใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เป็นต้น 

 
2. นโยบายคณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังบประมาณเพือ่สนบัสนนุงาน

มลูฐาน (FF) 
2.1 จัดสรรเงินงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) ให้หน่วยรับงบประมาณ โดยใช้ข้อมูล

ประสิทธิภาพ (Performance) ของหน่วยรับงบประมาณและบุคลากรในหน่วยรับงบประมาณเป็น
เกณฑห์ลักในการพิจารณา 

2.2 หน่วยรับงบประมาณต้องใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม ววน . เพื่อสนับสนุน 
งานมูลฐาน (FF) เพื่อดำเนินแผนงานและโครงการด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ 
หน่วยรับงบประมาณ โดยจะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวไปดำเนินการนอก
แผนงานหรือให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนมิได้ ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการและผู้ดำเนินโครงการต้อง
เป็นบุคลากรประจำของหน่วยรับงบประมาณ แต่หน่วยรับงบประมาณอาจจ้างนักวิจัยร่วมโครงการ
และผู้ช่วยวิจัยเพิ่มเติมได้ 

2.3 หน่วยรับงบประมาณต้องเสนอแผนงานที่มีจุดมุ่งเน้นชัดเจน สะท้อนเป้าหมายและพันธกิจของหน่วย
รับงบประมาณ โดยมีกระบวนการออกแบบแผนงานและโครงการภายใต้แผนงานอย่างเป็นระบบ 

2.4 แผนงานของหน่วยรับงบประมาณควรดำเนินการโดยวางแผนในระยะ 3-5 ปี มีเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานรายปี (Milestones) รวมทั้งงบประมาณรายปีและงบประมาณทั้งโครงการที่
ชัดเจน  

2.5 หน่วยงานที่สามารถเสนอขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยหรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐเทียบเท่าระดับกรม
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ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาและไม่จำกัดว่าต้องสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์หรือภารกิจด้านการ
พัฒนา ววน. ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ กสว. เรื่องรายชื่อหน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริม ววน. ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2565 (รายละเอียดดังภาคผนวก 2) 

2.6 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริม ววน. เป็น
หน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีความ
เข้มแข็งมากขึ้นในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. 

2.7 การประเมินผลเป็นไปตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  การ
วิจัยและนวัตกรรม สกสว. กำหนด โดยมีการประเมินหน่วยรับงบประมาณเป็นรายปีและประเมินใน 
3 ประเด็นคือ (1) ความสามารถในการดำเนินการตามแผน (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ    
(3) กระบวนการทำงาน ทั้งนี้ การรายงานการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 5 ปี (รายละเอียดในบทที่ 4) 

2.8 หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอขอรับงบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื ่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 (รายละเอียดในบทที่ 2) 

2.9 หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอขอรับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ได้หากมี
ความจำเป็น และต้องแจ้งรายละเอียดพร้อมเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทั้งนี ้กรณีท่ีครุภัณฑ์มีวงเงินสูงเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อหน่วยหรือระบบ 
หน่วยรับงบประมาณต้องวิเคราะห์ผลตอบแทน ความคุ ้มค่าและความสอดคล้องกับแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570  รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ความ
ซ้ำซ้อนกับครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานอ่ืน และเสนอแผนการจัดสรรการใช้ครุภัณฑ์
หรือโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณและหน่วยงานอื่นมาพร้อมกับคำขอ
งบประมาณเพ่ือให้ สกสว. วิเคราะห์ก่อนเสนอ กสว. พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป (รายละเอียด
ในบทที่ 2) 

2.10 หน่วยรับงบประมาณควรพิจารณาศักยภาพของนักวิจัย รวมถึงปริมาณงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
เพื ่อให้สามารถทุ ่มเทกับโครงการที ่ได ้ร ับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน . ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงนิรวม (Block Grant) 
วิธีจัดสรรเงินงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) ให้หน่วยรับงบประมาณ โดยมีแผนงานสำคัญที่มี

การวางแผนในระยะ 3-5 ปี มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานรายปี (Milestones) รวมทั้งงบประมาณรายปี
และงบประมาณทั้งโครงการที่ชัดเจน (ทั้งนี้กองทุนส่งเสริม ววน. จะจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี) มีการระบุ
ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่จะส่งมอบอย่างชัดเจน อาจประกอบด้วยหลายโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
มีความเก่ียวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม 
ในเบื้องต้น ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองโครงการ ววน. โดยควรใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   
3.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อพันธกิจ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยรับ

งบประมาณนั้นๆ และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
3.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานหรือมูลฐานด้าน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณให้มี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 
3.3 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีศักยภาพและสามารถนำไปต่อยอดสู่การวิจัยเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Fund; SF) และพันธกิจของหน่วยงานได้ในอนาคต 
3.4 มีการจัดลำดับความสำคัญในระดับโครงการตามคุณภาพและศักยภาพในการส่งมอบผลผลิต 
3.5 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบจากหน่วยรับงบประมาณ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่วยรับงบประมาณ 
3.6 งบประมาณของโครงการมีความคุ้มค่าและเหมาะสม 

 
ทั้งนี้ สกสว. จะพิจารณาในภาพรวมของเป้าหมาย (Objectives) และผลผลิต (Outputs)  ที่หน่วย

รับงบประมาณจะส่งมอบ ส่วนการพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ หรือการปรับลด
งบประมาณรายโครงการ รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยรับงบประมาณ 
โดยให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 
4.  แนวทางการตดิตามและตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณแบบวงเงนิรวม (Block Grant) 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องจัดให้
มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่พร้อมต่อการตรวจสอบทั้งด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าหน่วยรับงบประมาณบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนส่งเสริม ววน. ซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก พร้อมทั้งมีระบบการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินที่ชัดเจน 
รัดกุม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื ่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) นั ้น สกสว. ให้
ความสำคัญกับการติดตามและสอบทานระบบบริหารจัดการของหน่วยรับงบประมาณใน 3 ด้านได้แก่ การบริหาร
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จัดการเงินและควบคุมงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การจัดทำรายงานการเงิน และสุ่มตรวจสอบหลักฐานใน
รายการที่มีนัยสำคัญ โดยไดว้างแนวทางการติดตามและสอบทานดังนี้ 

 
4.1 การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  โดยกองทุนส่งเสริม ววน. จัดสรรงบประมาณให้กับ

หน่วยรับงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) หน่วยรับงบประมาณต้องใช้จ่ายเงินให้มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้  หน่วยรับงบประมาณสามารถบริหารงบประมาณได้
อย่างยืดหยุ่น ประหยัด เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีหลักฐานและเอกสารการเงินที่แสดง
ยืนยันการจัดสรรเงินและการรับเงินของหน่วยรับงบประมาณประกอบไว้ครบถ้วน  

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่า และอาจแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดการจัดซื้อที่
ซ้ำซ้อนและจัดซื้อเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ควรจัดวางแนวทางการจัดการครุภัณฑ์ต่างๆ หลังสิ้นสุดการ
ดำเนินงาน หรือหมดความจำเป็นหลังสิ้นสุดการวิจัยไว้ด้วย 

4.3 การจัดทำรายงานการเงิน (Financial Report)  หน่วยรับงบประมาณต้องจัดให้มีระบบรายงาน
การเงินที่แสดงข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้องและทันกาล เพื่อให้ทราบสถานะการเงินของหน่วย
รับงบประมาณซึ่งประกอบด้วย รายรับได้แก่ เงินงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริม ววน. และ
รายได้อื่นๆ รายจ่ายได้แก่ ค่าใช้จ่ายในแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณคงเหลือ และภาระผูกพันที่มี
อยู่ ทั้งนี้ อาจสุ่มตรวจสอบหลักฐานในรายการที่มีนัยสำคัญเพ่ือทดสอบความถูกต้อง 
 

5. แนวปฏบิตัโิดยทัว่ไปในการบรหิารจดัการงบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานมลูฐาน (FF) 
5.1   การอา้งองิแหลง่ทีม่าของงบประมาณ  

 หากหน่วยรับงบประมาณมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริม ววน. ขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณอ้างอิงถึงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริม ววน. เพ่ือร่วมสื่อสารผ่านผู้กำหนดนโยบาย (รัฐบาล รัฐสภา เป็นต้น) ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ และเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนด้าน ววน. เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (รายละเอียดในบทที่ 3) 

5.2  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
สกสว. ได้นำหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ 

บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
งานมูลฐาน (FF) ของหน่วยรับงบประมาณ โดย สกสว. ได้กำหนดเป็นหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
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5.2.1 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ อย่างมีความเสมอ
ภาค ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม 

5.2.2 หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีจิตสำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของ
ตนเอง 

5.2.3 หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
บุคลากรในหน่วยรับงบประมาณรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงกลไกการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม และ
สามารถตรวจสอบได้ 

5.2.4 หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลสัมฤทธิ์แก่ส่วนรวมอย่างคุ ้มค่า โดยมีกระบวนการ
ประเมินผลหรือกำหนดตัวชี้วัด การปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

5.2.5 หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หมายถึง การกำหนดกฎระเบียบที่ทันสมัย มีความถูกต้อง
และเป็นธรรม และบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ อิสระปราศจากการแทรกแซง 
โดยคำนึงถึงหลักการ แบ่งแยกอำนาจและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

5.2.6 หลักคุณธรรม (Virtue) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สอดคล้องกับจริยธรรม 
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยรับงบประมาณพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย สุจริตและนำไปสู่องค์กรปลอดการทุจริต 

5.3  แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการแผนงาน (Research Management) 
การบริหารจัดการแผนงานที่ดี เป้าหมายเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่คมชัด ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์ในทุกระดับ เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานได้ตรงเวลา ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ มี
การใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเหมาะสม รวมถึงผลักดันให้ผลงานสู่การใช้ประโยชน์ และติดตามประเมินผล
ผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการลงทุนงบประมาณวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ และต้องอาศัยองค์ประกอบหลายภาคส่วนที่สำคัญ ทั้งนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงผ ู ้จ ัดการงานวิจ ัยและนวัตกรรม (Research Development and Innovation Managers: RDI 
Managers) และเจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ที่ต้องเข้าใจ
การบริหารงานในแต่ละข้ันตอนการดำเนินงานซึ่งมีอยู่ 3 กระบวนการหลัก ได้แก่  

5.3.1 กระบวนการต้นน้ำ (การพัฒนาและคัดเลือกโครงการ) ตั้งแต่การกำหนดโจทย์วิจัยที่ชัดเจน 
เห็นผู้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้น และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลของ
โครงการนั้น ๆ โดยอาจทำในรูปแบบของภาคีเครือข่าย (Consortium) ก่อนเริ่มโครงการ
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จริง การเปิดโอกาสเชิญชวนให้นักวิจัยที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 
เสนอโครงการวิจัยได้ ไปจนถึงขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการอย่างโปร่งใสจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจบริบทในเรื่องนั้นๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
แผนงาน (Conflict of Interest) โดยการประเมินข้อเสนอแผนงาน ผู้บริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมต้องจัดการให้มีการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ เกิดการชี้แนะในส่วนที่จะเป็น
ประโยชน์โดยเฉพาะความเหมาะสมของวิธีการหรือเทคโนโลยีที ่ใช้  ความคุ ้มค่าและ
เหมาะสมต่องบประมาณที่เสนอ และแนวทางการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น จนถึง
การอนุมัติทุนวิจัยที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3.2 กระบวนการกลางน้ำ (การติดตามและหนุนเสริมโครงการ) ตั้งแต่การเริ่มดำเนินการวิจัย 
จนกระทั่งการวิจัยดำเนินงานเสร็จสิ้น ซึ่งต้องการการบริหารจัดการแผนงานวิจัยเพื่อให้ผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (Milestones) และมีการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม ประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือทางวิชาการรวมถึงโอกาสความสำเร็จ
ของงาน ผู้บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมต้องติดตามช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค และ
ข ้อเสนอแนะต ่างๆ ด ้วยกระบวนการหนุนเสร ิมและประสานงาน ในล ักษณะของ 
“กัลยาณมิตร” ที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของงานและมุ่งหมายให้แผนงานสามารถดําเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถส่งมอบผลผลิตได้ตามที่ตั้งไว้ 

5.3.3 กระบวนการปลายน้ำ (การผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบ) เมื่อทำงานวิจัยเสร็จแล้ว 
ยังต้องการความสามารถด้านการสื ่อสารผลงานวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่
เหมาะสม กระบวนการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์และการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งการประเมินผลการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย 
ดังนั้น การบริหารจัดการงานวิจัยไม่เพียงแต่ทำให้งานวิจัยมีคุณภาพทางวิชาการที่ดีเท่านั้น 
แตย่ังรวมถึงการบริหารจัดการตลอดระยะทางของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วย ต้องมี
การจัดการชุดความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นความรู้ที่ย่อยง่ายและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมต้องรู้ว่าจะต่อยอดความรู ้เรื ่องอะไร 
อย่างไร และส่งมอบผลงานให้กับใคร เมื่อใด มีกลไกการทำงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือให้
เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และพร้อมที่
จะช่วยสนับสนุน ประสานเชื่อมโยงและบูรณาการงานได้ครบตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานที่มีคุณภาพ สร้างผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ และยังสร้าง
ความตระหนักให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการวิจัยและ
พัฒนา  
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บทที ่2 
หลักการและวธิกีารกำหนดคา่ใชจ้า่ยและงบประมาณเพือ่สนบัสนุนงานมลูฐาน 

(Fundamental Fund; FF) 
 

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ซึ่งหน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตรงจากกองทุนส่งเสริม 
ววน. จัดเป็นงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ถือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น การตั้งงบประมาณ
เพื่อโครงการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) หน่วยรับงบประมาณจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป้าหมายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  

ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม ววน. ให้เป็นไปตามท่ี
ทำคำของบประมาณและประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดดังภาคผนวก 1) เว้นแต่หน่วยรับงบประมาณมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎอื่นใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับกำหนดการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ดำเนินการใช้
จ่ายไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎอื่นนั้น โดยมิให้นำประกาศนี้ไปใช้บังคับ เว้นแต่ เงินบำรุงสถาบัน 
(Overhead) การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างนักวิจัยภายในหน่วยงานที่เป็นบุคลากรประจำ ต้องดำเนินการตาม
ประกาศฯ ข้างต้น 

 ในกรณีที่อัตราค่าใช้จ่ายที ่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎอื่นที่ใช้บังคับแก่หน่วยรับ
งบประมาณมีอัตราต่ำกว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในประกาศฯ  ให้ใช้อัตราตามประกาศฯ โดย สกสว. กำหนด
อัตราค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ  ในหัวข้อที่ 2 ของบทนี ้
 
1.  คำจำกัดความและหมวดค่าใช้จ่าย 
 งบเงินอดุหนุนการวจิัย หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่กองทุนส่งเสริม ววน. จัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณ 
เพื ่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 
ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ส่วนงบลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ ววน. 
โดยมีนิยามคือ  

งบดำเนนิงาน หมายถึง รายจ่ายเพื่อดำเนินโครงการด้าน ววน. ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าจ้าง 
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ รวมถึงรายจ่ายอ่ืนใดที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายดังกล่าว  

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการด้าน ววน. ได้แก่ รายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ และรายจ่ายอื่นใดที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริม ววน. ไม่สนับสนุนงบลงทุนที่
เป็นสิ่งปลูกสร้าง 
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1.1 ค่าจ้าง หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการเป็นรายเดือน
หรือจ้างได้เป็นรายวัน โดยต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันตามที่กฏหมายกำหนด เฉพาะค่าจ้างที่ปรึกษา อาจ
เสนอขอเปน็รายเดือนหรือรายครัง้ ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถจ้างบุคลากรภายในหน่วยรับงบประมาณ
ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำได้ รายจ่ายที่เป็นค่าจ้าง เช่น 

(1) ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วมโครงการ 
(2) ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 
(3) ค่าจ้างท่ีปรึกษา1, 2  

 
1.2  ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการดำเนินโครงการ

ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นชิ้นงาน เป็นรายครั้ง หรือจ่ายเมื่อส่งมอบงานเป็นคราวๆ ไป และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น 

(1) ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
(2) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
(3) ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์  
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
(5) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 
(6) ค่าจ้างเหมาผู้นำทางในพ้ืนที่ ล่าม 
(7) ค่าจ้างเหมาแปลภาษา พิสูจน์อักษร พิมพ์รายงาน 
(8) ค่าจ้างเหมาถอดเทป  
(9) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
(10) ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการ/ เครื่องมือภายนอกหน่วยรับงบประมาณ  
(11) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่า Page 

Charge) 
(12) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
(13) ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์/ สื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ 
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการวิจัย ได้แก่ ค่าสถานที่ 

ค่าอาหาร  
(15) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 
(16) ค่ายานพาหะเพ่ือเดินทางทำวิจัย เช่น ค่าเครื่องบิน ค่ารถไฟ ค่ารถบัส ค่าเรือ 

 
1 ค่าจ้างที่ปรึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เพื่อทำหนา้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้านเทคนิค วิชาการ ในสาขาวิชาชพีต่างๆ แก่หนว่ยรับงบประมาณ มิใช่การจา้งที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจยั 
2 หลักเกณฑ์ อัตราคา่ใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ ์การจ้างที่ปรึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ - กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
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(17) ค่าตอบแทนวิทยากร/ ผู้เชี ่ยวชาญในการอบรม สำหรับการบรรยายหรืออบรมเป็น
ครั้งๆ ไป 

(18) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 
(19) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลด้วยการระดมสมอง สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
(20) ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทางคลินิก  
(21) ค่าสืบค้นประวัติผู้ป่วย เช่น OPD Card  
(22) ค่าตอบแทนผู้ทบทวนวรรณกรรม (Review Literature)  
(23) ค่าตอบแทนกรรมการ 
(24) ค่าเช่าสถานที่/โรงเรือน 
(25) ค่าบริการไปรษณีย์ (รวมค่าดวงตราไปรษณียากร)  
(26) ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ กรณีต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร

กับผู้ให้ข้อมูลในโครงการวิจัย 
(27) ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า Pocket Wi-Fi กรณีมีการลงพ้ืนที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(28) ค่าประกันภัยในกรณีที่ต้องดำเนินโครงการในพื้นที่เสี่ยง เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคระบาดสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ หรือพื้นที่
เสี่ยงอ่ืนๆ เป็นต้น 

(29) ค่าประกันสังคมลูกจ้างโครงการ 
(30) ค่าสำเนาเอกสาร  
(31) ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน  
(32) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ* 

 
 * หมายเหตุ:  

หน่วยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์
และสอบเทียบเครื่องมือได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ และเมื่อรวมงบประมาณในค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือแล้ว ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

 
1.3  ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ (เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย) เช่น 

(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง 
ชุดน้ำยาสำเร็จรูป คอลัมน์โครมาโตกราฟี สัตว์ทดลองขนาดเล็ก แอลกอฮอล์ หลอด
เก็บตัวอย่าง เป็นต้น 
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(2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร สายไฟฟ้า สายอากาศ 
หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เป็นต้น 

(3) ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี ตะปู ไม้ ค้อน สิ่ว เลื่อย สี เป็นต้น 
(4) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ เข็มขัดนิรภัย เพลา หัวเทียน เป็น

ต้น 
(5) วัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื ่น สำหรับการทำวิจัย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 

น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม เป็นต้น  
(6) ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์รดน้ำ 

เป็นต้น 
(7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กะละมัง ถาด มีด หม้อ กระติกน้ำร้อน เป็นต้น 
(8) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ กระดาษเขียน

โปสเตอร์ เป็นต้น 
(9) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ และมี

ราคาต่อชิ้นไม่เกิน 20,000 บาท เช่น RAM, internal hard disk, การ์ดจอ เป็นต้น 
(10) ค่าวัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วย

หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท และมีอายุการใช้งานหรืออายุลิขสิทธิ์ไม่เกิน 1 ปี 
(11) ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้สำหรับโครงการ ววน. เท่านั้น เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม หมึก

พิมพ์ เป็นต้น 
 

หมายเหตุ:  
การจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาสร้างหรือประกอบเป็นเครื่องมือหรือระบบ สำหรับตรวจวัด ทดสอบ 

หรือทดลองต่างๆ ในโครงการ ที่มีสภาพคงทนถาวร ใช้งานได้นานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปพัฒนาหรือสร้าง
เป็นเครื่องต้นแบบ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานเครื่องต้นแบบดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ของโครงการในระบบข้อมูล
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Information System: 
NSTIS) เมื่อโครงการเสร็จสิ้น  

 
1.4  ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน มีอายุการใช้งานตั ้งแต่ 1 ปีขึ ้นไป และมีมูลค่าตั ้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป           
ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  

(1) ค่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
(2) ค่าจัดสร้างหรือประกอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
(3) ค่าจัดสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์  
(4) ค่าจัดสร้างระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
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(5) ค่าจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เฉพาะที่ใช้ในการทดลอง 
(6) ค่าต่อเติมหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบหมุนเวียนอากาศ ระบบควบคุมอุณหภูมิใน

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่รวมการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
(7) ค่าจัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูล แอปพลิเคชั่น  
(8) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ 

โดยจะต้องเป็นไปเพื่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การคำนวณขั้นสูง การวิเคราะห์หรือการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีปริมาณมาก
เท่านั้น 

(9) ค่าครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ราคาสูงกว่า 
20,000 บาทขึ้นไป มีอายุการใช้งานหรืออายุลิขสิทธิ์เกิน 1 ปีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นไป
เพื่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการคำนวณขั้นสูง 
การวิเคราะห์หรือการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีปริมาณมากเท่านั้น 

(10) ค่าอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เครื่องสแกนบาร์โคด เป็นต้น 
(11) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าสิ ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าพิธีการศุลกากร      

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 

หมายเหตุ: 
1) หน่วยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือ อุปกรณ์

ได้ โดยหน่วยรับงบประมาณจะต้องแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นที่
ต้องใช้ครุภัณฑ์นั้น และต้องแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างอย่างน้อย 3 ราย
มาพร้อมกับคำของบประมาณด้วย 

2) เมื่อหน่วยรับงบประมาณจัดซื้อหรือจัดสร้างครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกข้อมูล
ครุภัณฑ์ลงในระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS) ด้วย 

3) กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ของโครงการวิจัย 
3.1 ให้เป็นของหน่วยรับงบประมาณเม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
3.2 กรณีหน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ระหว่างการ

ดำเนินงานโครงการวิจัย ให้ทำหนังสือแจ้งต่อ สกสว. เพื่อเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

3.3 กรณยีกเลิกโครงการวิจัย และหน่วยรับงบประมาณประสงค์จะขอกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์
ของโครงการนั้นๆ ให้ทำหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นและแผนการใช้ประโยชน์ต่อ 
สกสว. เพ่ือเสนอต่อ กสว. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

หากหน่วยรับงบประมาณไม่ประสงค์จะขอกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ดังกล่าว สกสว . จะพิจารณา
การใช้ประโยชน์ต่อไป 
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4)   ระบบการคำนวณข้ันสูง หมายถึง โปรแกรมท่ีใช้สำหรับการคำนวณเฉพาะทาง ซึ่งมิใช่โปรแกรม
สำนักงาน หรือโปรแกรมสำหรับจัดประชุมออนไลน์ เช่น โปรแกรม Ms Office, Zoom, 
Webex เป็นต้น 

 
1.5  อื่นๆ  
 1.5.1 ค่าเสริมสร้างความเข้มแขง็และธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการแผนงานและโครงการ 

ววน. หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอของบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการแผนงานและโครงการ ววน. ได้ ทั ้งนี้ให้ตั ้งเป็นแผนงานแยกออกมาโดยมีกิจกรรม (รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มในภาคผนวก 3) และระบุรายละเอียดงบประมาณท่ีชัดเจนเหมาะสมในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงิน
งบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้   

(1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(3)  ค่าใช ้จ ่ายการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานและโครงการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(4)  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ผลักดันและเร่งรัดการนําผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
(5)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารแผนงานและโครงการ เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของกระบวนการบริหารงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับ
งบประมาณ 

 
1.5.2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ ววน. หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทรัพยากร

อื ่น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟที ่ใช้ในงานวิจัย ทั ้งนี ้ กรณีที ่หน่วยรับงบประมาณได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณ
สาธารณูปโภคจากรายจ่ายประจำจากสำนักงบประมาณ แต่งบประมาณนั้นไม่ครอบคลุมค่าสาธารณูปโภคตาม
แผนงานที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. หน่วยรับงบประมาณอาจขอรับจัดสรร
งบประมาณค่าสาธารณูปโภคสำหรับแผนงานนั้น โดยจะต้องระบุงบประมาณดังกล่าวในแผนงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบประมาณท่ีเสนอขอรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณ 
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2. อัตราค่าใช้จ่ายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
2.1 ค่าจ้าง  

คำของบประมาณสำหรับค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างนักวิจัยร่วมโครงการและค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

รายการ หลักการ/ เงือ่นไข อตัรา 
1) ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วม
โครงการ 

- การจ้างนักวิจัยร่วมโครงการและผู้ช่วย
นักวิจัยได้จากบุคคลภายนอกหน่วยรับ
งบประมาณ 

- ในกรณีที ่น ักว ิจ ัยร ่วมโครงการหรือ
ผู้ช่วยนักวิจัยมีประสบการณ์มาแล้ว ให้
ค ิ ดประสบการณ ์ เพ ิ ่ มจากอ ั ต ร า
เงินเดือนได้ตามความเหมาะสม 

ป.เอก  ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน 
ป.โท   ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน 
ป.ตรี   ไม่เกิน 18,000 บาทต่อเดือน 
ปวส.   ไม่เกิน 12,500 บาทต่อเดือน 
ปวช.   ไม่เกิน 11,000  บาทต่อเดือน 
ระดับต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อัตราค่าจ้างไม่เกิน 9 ,000 บาทต่อ
เดือน หรือจ้างได้เป็นรายวัน โดยต้อง
ไม่เก ินค่าจ ้างข ั ้นต ่ำต ่อว ันตามที่
กฏหมายกำหนด 

2) ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 

3) ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
 

- อาจเสนอขอเป็นรายเดือนหรือรายครั้ง 
- จ้างได้เฉพาะบุคคลภายนอกหน่วยรับ

งบประมาณเท่านั้น และที่ปรึกษาต้อง
ไม่เป็นผู้ดำเนินการวิจัย 

- การจ้างที่ปรึกษาจะทำได้เมื่อมีความ
จำเป็นที่ต้องได้รับคำปรึกษาด้าน
เทคนิค วิชาการ ในสาขาวิชาชีพ ต่างๆ 
โดยทีป่รึกษาต้องมีประสบการณ์และ
คุณวุฒิที่เหมาะสมเพ่ือให้ดำเนิน
โครงการที่เป็นงาน   มูลฐานให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ 

- อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและ
ให้คิดจ่ายเป็นรายบุคคล ต่อวันและ
เวลาทำงาน (man-day) ตามงานที่
ทำจริง 

- อัตราค่าจ้างเป็นรายครั้งให้คำนวณ
โดยคิดจากรายชั ่วโมงการทำงาน 
(man-hour) 

4) ค ่ า จ ้ า ง เ ล ข า น ุ ก า ร
โครงการ/ ผ ู ้ประสานงาน
โครงการ 

เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการงาน 
ววน. ให้ตั้งไว้ในหมวดค่าเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนแผนงาน ววน.    
โดยจ้างได้เฉพาะที่ไม่ใช่บุคลากรประจำ
ภายในหน่วยรับงบประมาณ 
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2.2 ค่าใช้สอย 
หน่วยรับงบประมาณเสนอขอรับงบประมาณค่าใช้สอยได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและ

ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า 
รายการ หลักการ/ เงือ่นไข อตัรา 

1) ค ่าตอบแทนว ิทยากร/
ผู้เชี่ยวชาญในการอบรม 

สำหรับการบรรยาย หรืออบรม  
เป็นครั้งๆ ไป 

ไม่เกิน 1,200 บาทต่อชั่วโมง 

2) ค่าปฏิบ ัต ิงานล่วงเวลา 
(OT) 

บุคลากรที ่ได ้ร ับเง ินเดือนค่าจ้างจาก
โครงการแล้วไม่สามารถเบิกค่าปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา (OT) ได ้

1) วันทำการปกติ ชั ่วโมงละ 50 บาท 
ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง 

2) วันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 60 บาท 
ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง 

3) ค ่ าซ ่ อมแซมคร ุภ ัณฑ์           
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์และสอบ
เทียบเครื่องมือ 

เสนอขอรับงบประมาณได้เท่าที ่จำเป็น
โดยตั้งในแผนงานหรือโครงการนั้นๆ แต่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ
รวมตามคำของบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ และเมื่อรวมงบประมาณใน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสอบ
เทียบเครื่องมือแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำขอ
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

เบิกจ่ายตามจริง 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางภายในประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในราชอาณาจักรเพื่อการดำเนินการ
ตามแผนงานและโครงการด้าน ววน.เท่านั้น 
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่สามารถเสนอขอรับงบประมาณค่า

เบี้ยเลี้ยงให้กับบุคลากรที่ได้รับค่าจ้าง
เป็นรายเดือนจากโครงการได ้

- ในกรณีที่มีการเลี้ยงอาหารครบทุกมื้อ 
ห้ามมิให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

วันละไม่เกิน 400 บาท (นับชั่วโมงการ
ทำงานตั้งแต่ออกเดินทาง-กลับถึงที่พัก 
ต้องไม่น้อยกว่า 12 ชม.) 

5) ค่าพาหนะ  - รถจักรยานยนต์ เหมาจ่ายไม่เกิน 4 
บาทต่อกิโลเมตร 

- รถยนต์ เหมาจ่ายไม่เกิน 6 บาทต่อ
กิโลเมตร 

- รถตู้โดยสาร (เช่า) พร้อมคนขับ ไม่
เกิน 2,000 บาทต่อวัน ส่วนค่าน้ำมัน
จ่ายตามจริง 
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รายการ หลักการ/ เงือ่นไข อตัรา 
- รถแท็กซี่ อัตราตามระยะทางจริง 
- เครื ่องบิน อัตราตามจริง ไม่เกินค่า

โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
6) ค่าท่ีพัก  จ่ายตามจริง ไม่เกินคืนละ 2,000 บาท

ต่อคน  
7) ค่าอาหาร/อาหารว่าง  
ในการจัดประชุม/อบรม
ภายในประเทศ 

 จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน
ต่อคน  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการดำเนินการตาม
แผนงานและโครงการด้าน ววน. เท่านั้น  
8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที ่มีการเลี ้ยงอาหารครบทุกมื้อ

ห้ามมิให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
วันละไม่เกิน 2,500 บาท (นับชั่วโมงการ
ทำงานตั้งแต่ออกเดินทาง-กลับถึงที่พัก 
ต้องไม่น้อยกว่า 12 ชม.) 

9) ค่าพาหนะ  - เบิกจ่ายตามจริง  
- ค่าโดยสารเครื ่องบิน ให้เสนอขอรับ

งบประมาณได้ตามความเหมาะสมใน
อัตราเครื่องบินชั้นประหยัด 

10) ค่าท่ีพัก  เบิกจ่ายตามจริง โดยมีอัตรา 
- ประเภท ก ไม่เกิน 7,500 บาท ต่อคน 
- ประเภท ข ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน 
- ประเภท ค ไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคน 
- ประเทศ ง ให้เบิกได้เท่าที ่จ่ายจริง 

โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 
40 จากกลุ่มประเทศ ก แต่ไม่เกินคืน
ละ 10,500 บาท ต่อคน 

- กลุ่มประเทศ จ ให้เบิกได้เท่าที ่จ่าย
จริง โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินรอ้ย
ละ 25 จากกลุ่มประเทศ ก แต่ไม่เกิน
คืนละ 9,375 บาท ต่อคน 

(รายชื่อประเทศที่พักประเภท ก ข และ 
ค โปรดดูบัญชีแนบท้ายตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
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รายการ หลักการ/ เงือ่นไข อตัรา 
และนวัตกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทำคำของบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ในภาคผนวก 
1) 

11) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ต่างประเทศ อาทิ  
ค่าประกันภัยซึ่งคุ้มครองตาม
ระยะเวลาของการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ค่าโทรศัพท์
รวมถึงค่าใช้บริการซิมโทร
ศัพท์ของผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศ ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าจัดทำหนังสือ
เดินทาง ค่าธรรมเนียมการ
เข้าประเทศ (วีซ่า) 
ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าภาษีการเดิน
ทางเข้าและออกประเทศ  
ค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ  
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ เป็นต้น 

 เบิกจ่ายตามจริง โดยคำนึงถึงความ
ประหยัด ความเหมาะสม และประโยชน์
เป็นสำคัญ 

12) ค่าใช ้จ ่ายของนักว ิจัย
จ า ก ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท ี ่ ม า
ช่วยงานในโครงการ  

 อัตราค่าใช้จ่ายของนักวิจัยต่างประเทศ
ในขณะปฏิบัติงานในประเทศไทยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางภายในประเทศตามคู่มือฉบับนี้  

 
 
 
 
 



23 
 

2.3 ค่าวัสดุ  
หน่วยรับงบประมาณสามารถจัดซื้อวัสดุได้ตามความจำเป็นเหมาะสม ประหยัด และเกิดประโยชน์

สูงสุด โดยเบิกจ่ายตามจริง การจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาสร้างหรือประกอบเป็นเครื่องมือหรือระบบ สำหรับ
ตรวจวัด ทดสอบ หรือทดลองต่างๆ ในโครงการ ที่มีสภาพคงทนถาวร ใช้งานได้นานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เพื่อนำไป
พัฒนาหรือสร้างเป็นเครื่องต้นแบบ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานเครื่องต้นแบบดังกล่าวเป็นครุ ภัณฑ์ของ
โครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology 
Information System: NSTIS) เมื่อโครงการเสร็จสิ้น 

 
รายการ หลักการ/ เงือ่นไข อตัรา 

1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   มีราคาต่อชิ้นไม่เกิน 20,000 บาท  
2) ค่าวัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

หากราคาสูงกว่าอัตราที่กำหนดและมี
อายุการใช้งาน หรืออายุลิขสิทธิ์เกิน 
1 ปี จัดเป็นครุภัณฑ์ 

มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท  

 
2.4 ค่าครุภัณฑ์ 

หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการได้ แต่
ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น พร้อมแจ้งรายละเอียดของครุภัณฑ์ในการจัดซื้อต่อ 
สกสว. และต้องแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างอย่างน้อย 3 ราย มาพร้อมกับคำของบประมาณ
ด้วย โดยต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ ในการจัดซื้อหรือจัด
จ้างครุภัณฑ์ให้ใช้จ่ายตามจริงและงบประมาณที่เหลือไม่สามารถโอนย้ายไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้ โดยต้องนำส่งคืน
กองทุนส่งเสริม ววน. เมื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณเสร็จสิ้น 

 
รายการ หลักการ/เงือ่นไข อตัรา 

1) คร ุภ ัณฑ์ท ี ่ม ีม ูลค ่าไม ่ เกิน       
20 ล้านบาท 

 เบิกจ่ายตามจริง 

2) ครุภัณฑ์หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า 
20 ล้านบาท 

หน่วยรับงบประมาณต้องวิเคราะห์
ผลตอบแทน ความคุ้มค่าและความ
สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของกองทุน 
รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ความ
ซ้ำซ้อนกับครุภัณฑ์หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานของหน่วยงานอื่น และเสนอ

เบิกจ่ายตามจริง 
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รายการ หลักการ/เงือ่นไข อตัรา 
แผนการจัดสรรการใช้ครุภัณฑ์หรือ
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณและหน่วยงาน
อ่ืนมาพร้อมกับคำของบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อ กสว. พิจารณาอนุมัติ  

 
2.5 อื่นๆ 

2.5.1 ค่าเสรมิสรา้งความเข้มแขง็และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. 
 

รายการ หลักการ/เงือ่นไข อตัรา 
ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ 
ววน.ประกอบด้วย 
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนงานและ

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ และ
ติดตามผลผลิตของแผนงานและ
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(3) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของแผนงานและโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ผลักดันและ
เร่งรัดการนําผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็น
ผู้บริหารแผนงานและโครงการ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
บริหารงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงิน
งบประมาณรวมตามคำขอ
งบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ แต่ไม่เกิน 5 ล้าน
บาท ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณ
ต้องจัดทำเป็นแผนงานการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งการ
บริหารจัดการ โดยมีกิจกรรม 
พร้อมทั้งต้องระบุรายละเอียด
งบประมาณท่ีชัดเจนเหมาะสม 

อัตราค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุใน
หมวดต่างๆ ข้างต้น 
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2.5.2 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ ววน.  
 

รายการ หลักการ/เงือ่นไข อตัรา 
ค่าน้ำ ค่าไฟที่ใช้ในงานวิจัย  เฉพาะในกรณีท่ีหน่วยงานได้รับการสนับสนุน

งบประมาณสาธารณูปโภคจากจากรายจ่าย
ประจำจากสำนักงบประมาณ แต่งบประมาณ
นั้นไม่ครอบคลุมค่าสาธารณูปโภคตาม
แผนงานที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริม ววน. โดยต้องระบุ
งบประมาณส่วนนี้ในแผนงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบประมาณส่วนนี้รวมแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณรวมตาม
คำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

เบิกจ่ายตามจริง 

 
อัตราค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งมิได้ระบุในอัตราค่าใช้จ่ายด้าน ววน. นี้ ให้หน่วยรับงบประมาณอ้างอิงระเบียบของ

กระทรวงการคลัง หรือ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีการฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที ่ปรึกษา 
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ในการ เด ิ นทา ง ไปราชการต ่ า งประ เทศ  ของสำน ั ก งบประมาณ ( ธ ั น ว าคม  2563 ) 
(https://www.bb.go.th/topic.php?gid=240&mid=282) 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 

2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม 
สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที ่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ - กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
 

 
 
 

https://www.bb.go.th/topic.php?gid=240&mid=282
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บทที ่3 
แนวปฏบิตัใินการบรหิารงบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานมลูฐานตามพนัธกจิ 

ของหนว่ยรบังบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ระหวา่งป ี
 

1. การเตรียมตวักอ่นทำคำรบัรองการปฏบิัตติามเงือ่นไขของการอนุมตังิบประมาณดา้นวิทยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม 
คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่าง 

สกสว. และหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี โดยให้โครงการภายใต้ 
คำรับรองฯ มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดยคำรับรองฯ และเอกสารแนบประกอบคำรับรองฯ มีรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายคำรับรองฯ ประกอบด้วย 

 เอกสารแนบ 1  เอกสารจัดสรรเงินพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เอกสารแนบ 2  แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

 เอกสารแนบ 3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 เอกสารแนบ 4  บัญชีธนาคารของหน่วยงาน 
 เอกสารแนบ 5  การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 เอกสารแนบ 6  การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและการประเมิน 

                                         ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 เอกสารแนบ 7  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับการแจ้งจำนวนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณจากทาง สกสว. แล้ว

เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยรับงบประมาณจะต้อง
จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. จากกองทุนส่งเสริม 
ววน. ประกอบด้วย 

1.1 แผนปฏิบัต ิการของหน่วยรับงบประมาณ  เป็นการสรุปภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ 
ประกอบด้วย 

1.1.1 ข้อมูลวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ  
1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณ 
1.1.3 วงเงินงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 
1.1.4 ข้อมูลแผนงานที่สะท้อนเป้าหมายของหน่วยงาน และแผนงานจะต้องประกอบไปด้วย

โครงการภายใต้แผนงานนั้นๆ  
1.1.5 ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการ 

และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Expected Outputs) 
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1.2 แผนการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยรบังบประมาณ  เป็นการสรุปภาพรวมของวงเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ประกอบด้วย 

1.2.1 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจะแยกให้เห็นรายละเอียดการจัดสรรตามรายโปรแกรม
ตามแผน ววน. และระบุรายชื่อโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ  

1.2.2 แผนการใช้งบประมาณ ซึ่งจะมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 
1.2.2.1 รายละเอียดงบประมาณแยกตามหมวดของแต่ละโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  ซึ่งจะมี

หมวดงบประมาณในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และ
อ่ืนๆ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละหมวดงบประมาณได้จากบทที่ 2 

1.2.2.2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแต่ละโครงการที่ได้รับการอนุมัติ แบ่งเป็น 3 งวด 
โดย งวดที่ 1 = ต.ค.-มี.ค. งวดที่ 2 = เม.ย.-มิ.ย. งวดที่ 3 = ก.ค.-ก.ย ซึ่งจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริม ววน. ที่แบ่งเป็น 3 งวด ตามที่ กสว. 
กำหนด ดังปรากฏในคำรับรองฯ (เอกสารแนบ 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) 
 

1.3 การเปิดบัญชีธนาคารของหน่วยรับงบประมาณ ขอให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเปิดบัญชี
ธนาคาร โดยใช้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการโอนงบประมาณ โดยขอให้เปิดเป็นบัญชี
เดียว “ชื่อหน่วยงาน-กองทุน ววน.” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่าย ไม่น้อยกว่าสองในสาม และหนึ่งในนั้นจะต้องเป็น
หัวหน้าหน่วยงานผู้ให้คำรับรองหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบอำนาจ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย 
หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง ซึ่งบัญชีนี้จะใช้เพื่อรับเงินจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม ววน. เท่านั้น และหน่วย
รับงบประมาณไม่ต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ทุกปี เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารแล้ว ให้
สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าด้านการเงิน อีเมล และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ลงในคำรับรองฯ เอกสารแนบ 4 บัญชีธนาคารของหน่วยรับงบประมาณ 

 
1.4 การปรับข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ขอให้หน่วยรับ

งบประมาณดำเนินการนำเข้าโครงการที ่ได้รับการอนุมัติ  โดยปรับข้อมูลให้ถูกต้องสอดคล้องกับการจัดทำ           
คำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ โดยสามารถศึกษาการนำเข้าข้อมูลได้จากคู่มือการนำเข้าโครงการในระบบ NRIIS 
 

1.5 การจัดทำคำรับรองฯ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับเอกสารคำรับรองฯ และเอกสารแนบแล้ว ขอให้
ทำการตรวจสอบความถูกต้องและศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียด และให้ผู ้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยรับ
งบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบอำนาจพิจารณาลงนามในคำรับรองฯ และลงนามในเอกสารแนบ 4 ว่า
ด้วยรายละเอียดของบัญชีธนาคารหน่วยงาน ทั้ง 2 ฉบับ จากนั้นขอให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเก็บ         
คำรับรองฯ พร้อมเอกสารแนบที่ลงนามครบถ้วนแล้วไว้ที่หน่วยรับงบประมาณจำนวน 1 ฉบับ และส่งคืน สกสว.       
1 ฉบับ เพ่ือดำเนินการเบิกงบประมาณงวดแรกให้หน่วยรับงบประมาณต่อไป 
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หลังจากที่หน่วยรับงบประมาณทำคำรับรองฯ กับ สกสว. แล้ว หากหน่วยรับงบประมาณมีการทำ
สัญญากับโครงการ โครงการนั้นควรเริ่มสัญญาให้สอดคล้องกับคำรับรอง คือวันที่ 1 ตุลาคม หรือภายในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณนั้น ๆ ทั ้งนี ้ เพื ่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามคำรับรอง ฯ ที ่หน่วยรับ
งบประมาณลงนามกับ สกสว. (กรณีหน่วยรับงบประมาณไม่มีการทำสัญญากับโครงการ สกสว . จะถือว่าโครงการ
นั้น เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อให้สอดคล้องกับคำรับรองฯ ที่หน่วยรับงบประมาณลงนามกับ สกสว.) 
 
2. การบริหารการเงิน  

หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ และ/หรือผู้ประสานงานหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของนักวิจัยให้เป็นไปตามท่ีหน่วยรับงบประมาณให้คำรับรองฯ ไว้กับ สกสว.  

2.1 การจัดทำประกาศการบริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณ  
ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำประกาศการ

บริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนโดยประกาศดังกล่าวต้องระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของแผนงานและโครงการแต่ละโครงการ โดยแยกงบประมาณเป็นหมวด ประกาศดังกล่าวให้เผยแพร่ให้ทราบเป็น
การทั่วไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยรับงบประมาณและแจ้งให้ สกสว. ทราบ 

 
2.2  การจัดทำรายงานการเงิน 

หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำรายงานการเงินที่ได้รับการจัดสรรตามเอกสารคำรับรองฯ ที่ระบุไว้ 
พร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง/ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้ทราบสถานะการเงินของหน่วยรับงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่ 
สกสว. กำหนดไว้ในระบบ NRIIS โดยหัวหน้าโครงการจะต้องนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินที่โครงการเสนอต่อ 
สกสว. ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

- เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรจากกองทุน  
- เงินงบประมาณท่ีหน่วยงานเบิกจ่ายให้โครงการ  
- เงินคงเหลือระหว่างดำเนินการ 
การจัดทำรายงานการเงิน ประกอบด้วยข้อมูลสรุปรายงานการเงินรอบ 6 เดือน เป็นการแสดงยอด

รายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละงวดผ่านระบบ NRIIS ทั้งนี ้ หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณ และ/หรือผู้ประสานงานหน่วยงานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งข้อมูลมายัง สกสว.  

อนึ่ง ในแต่ละงวด หากมีการใช้จ่ายงบประมาณบางหมวดเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ (มากกว่าร้อยละ 20 
ของงบประมาณในหมวดนั้น ๆ) หัวหน้าโครงการจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนไว้ในรายงานการเงินด้วย 
 

2.3 การเก็บหลักฐาน  
หน่วยรับงบประมาณต้องแจ้งให้นักวิจัยจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

และหลักฐานประกอบรายการใช้จ่ายงบประมาณอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร และ
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สะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ สกสว . อาจสุ่มตรวจสอบ
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเพื่อทดสอบความถูกต้อง 

อนึ่ง ขอให้หน่วยรับงบประมาณจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการเป็นเวลา 10 ปี เมื่อครบ
กำหนดแล้ว สามารถดำเนินการทำลายเอกสารได้ตามระเบียบราชการ 
 
3. การบริหารโครงการ 

ภายหลังจากที่ได้ดําเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว หากหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย  มีความเห็นว่า 
โครงการที่วางไว้เดิมจะไม่สามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้  สามารถดําเนินการ
พิจารณาโครงการเดิมให้เหมาะสมอีกครั ้ง ทั ้งนี ้ ต้องไม่มีการเปลี ่ยนแปลงผลผลิตในภาพรวมของหน่วยรับ
งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมและระบุอยู่ในคำรับรองฯ  

3.1 การปรับงบประมาณ  
กรณีปรับงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1) การปรับงบประมาณข้ามหมวดภายใต้โครงการ ให้หัวหน้าโครงการเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2) การปรับงบประมาณข้ามโครงการ แต่อยู่ในแผนงานเดียวกันหรือการปรับงบประมาณข้าม
แผนงาน ให้หัวหน้าแผนงานหรือโครงการเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณต้นสังกัดเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อ สกสว. ทราบ 

3) การนำเงินอุดหนุนไปใช้ในโครงการหรือแผนงานนอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนจะ
กระทำมิได้ 

4) การปรับเพิ่มค่าครุภัณฑ์ จะทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก กสว. 
5) การปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จะกระทำมิได้เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก 

กสว. 
6) การปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนสำหรับนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยและที่ปรึกษา จะปรับ

เพิ ่มได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ โดยให้หัวหน้าแผนงานหรือโครงการเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณต้น
สังกัดเพ่ือพิจารราอนุมัติและแจ้งต่อ สกสว. ทราบ 

 
3.2 การเปลี่ยนโครงการ หรือเปลี่ยนชื่อโครงการ 

1)    กรณีการปรับโครงการหรือการปรับชื่อโครงการ โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ให้หัวหน้า
โครงการดำเนินการได้ ถ้าเห็นว่าจะทำให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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2)   กรณีการปรับโครงการหรือการปรับชื่อโครงการ โดยกระทบต่อวัตถุประสงค์ ให้เสนอขอความ
เห็นชอบต่อ สกสว.  

 
3.3 การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ/ทีมวิจัย 

1)    การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดย
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้อนุมัติ และหน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง สกสว. เพื่อทราบ  

2)   กรณีเปลี่ยนแปลงทีมวิจัย (เพิ่ม/ลด/ปรับสัดส่วนการทำงาน) ให้หัวหน้าโครงการ เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้อนุมัติ และหน่วยงานต้น
สังกัดแจ้ง สกสว. เพื่อทราบ 

 
3.4 การปรับผลผลิต (Outputs) 

ภายหลังจากท่ีหน่วยรับงบประมาณลงนามในคำรับรองฯ แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลผลิตของ
โครงการได้ เนื่องจากผลผลิตเป็นสิ่งที่โครงการของหน่วยงานตกลงที่จะส่งมอบแก่ สกสว. 

อนึ่ง หากหน่วยรับงบประมาณไม่สามารถนำส่งผลผลิตตามที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ ได้ ให้หน่วยรับ
งบประมาณทำหนังสือเพ่ือหารือกับ สกสว เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

 
      ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในข้อ 3.1-3.3 ข้างต้น หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ NRIIS ให้ถูกต้อง

และครบถ้วนภายใน 30 วัน หลังจากท่ีได้รับอนุมัติ 
 
4. การรายงานผลการดำเนินงาน  

กสว. กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ต้องบันทึกข้อมูลรายละเอยีด
ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลงในระบบ NRIIS ตามรายละเอียดที ่ออกแบบไว้ หรือตามรูปแบบใน
เอกสารแนบ 5  

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณจะต้องบันทึกความก้าวหน้าในระดับโครงการภายใต้แผนงาน โดยต้องระบุว่า 
โครงการใดอยู่ภายใตแ้ผนงานใด 

อนึ่ง หน่วยรับงบประมาณจะนำส่งผลการดำเนินงานแก่สำนักงานภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 
4.1 บันทึกความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาตามเอกสารจัดสรร ภายใน 15 วัน หลังครบกำหนดทุก 6 เดือน จนครบกำหนดตาม
ระยะเวลาคำรับรอง 

4.2 นำส่งผลการดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและรายงานการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอุดหนุน รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับงบประมาณ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดคำ
รับรอง  
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5. การปรับแผนและงบประมาณระหว่างปี  
เพื่อให้รองรับและตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต เร่งด่วน หรือตามนโยบายระดับสูง หน่วยงานสามารถ

เสนอขออนุมัติปรับแผนและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มระหว่างปีได้โดยการปรับแผนและงบประมาณระหว่างปี
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่  

5.1  โครงการใหม่ ของบประมาณเพ่ิมเติม  
5.2 โครงการเดิม ของบประมาณเพ่ิมเติม  
โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ในแต่ละกรณี ดังนี้  
 
5.1 โครงการใหม่ ของบประมาณเพิ่มเติม  

หน่วยรับงบประมาณต้องจัดทำคำของบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้เหตุผลที่
สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน และยังมิได้ปรากฏอยู่ในแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของกองทุนส่งเสริม ววน . มีความจำเป็นที่ต้องเสนอโครงการใหม่ เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี หรือมติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดย
จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที ่กำหนด และระบุผู ้ใช้ประโยชน์จากผลงาน ววน . ให้ชัดเจน ตลอดจนแสดง
รายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการและกรอบงบประมาณท่ีเสนอ ทั้งนี้ สกสว. จะดำเนินการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอปรับงบประมาณดังกล่าวก่อนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้าน ววน. 
และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อ กสว. พิจารณาอนุมัติต่อไป หาก
การเพิ่มโครงการใหม่และงบประมาณได้รับการอนุมัติ สกสว.จะแจ้งต่อหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำคำรับ 
รองฯ ตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณต่อไป  

 
5.2 โครงการเดิม ของบประมาณเพิ่มเติม  

 การขอรับงบประมาณเพิ ่มเติมเพื ่อดำเนินงานภายใต้โครงการที ่มีอยู เดิมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณยื่นคำขอปรับ
งบประมาณต่อ สกสว. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ สกสว.จะดำเนินการพิจารณา  กลั ่นกรองคำขอปรับ
งบประมาณดังกล่าว ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้าน ววน. และการจัดกรอบวงเงิน
งบประมาณ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อ กสว. พิจารณาอนุมัติต่อไป หากการขอปรับงบประมาณ
เพิ่มเติมได้รับการอนุมัติ สกสว.จะแจ้งต่อหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำคำรับรองฯ ตามเงื่อนไขของการอนมุัติ
งบประมาณต่อไป 

 
6. การยกเลิกโครงการ 

ภายหลังจากที่หน่วยรับงบประมาณได้จัดทำคำรับรองฯ แล้ว และมีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการ 
ด้วยเหตุสุดวิสัย โดยมีรูปแบบการยกเลิกโครงการ 2 ประเภท ดังนี้ 
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6.1 การยกเลิกโครงการโดย กสว. 
กรณีที่หน่วยรับงบประมาณ ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันไว้ หน่วยรับ

งบประมาณยินยอมให้ สกสว. มีสิทธิระงับโครงการวิจัยชั่วคราวหรือปรับแก้ไขโครงการวิจัยให้เหมาะสม ทั้งนี้ 
สกสว. อาจเสนอให้ กสว. พิจารณาและมีมติยกเลิกโครงการวิจัยตามที่เห็นสมควร และจะมีผลต่อการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในปีถัดไป 

 
6.2 การยกเลิกโครงการโดยหน่วยรับงบประมาณ  

6.2.1 กรณีหน่วยรับงบประมาณขอยกเลิกโครงการ โดยมูลค่าของโครงการนั้นไม่เกินร้อยละ 20 
ของงบประมาณรวมที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในปีนั้น ๆ ให้เสนอ สกสว. อนุมัติ           

6.2.2 กรณีหน่วยรับงบประมาณขอยกเลิกโครงการ โดยมูลค่าของโครงการนั้นเกินร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรวมที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในปีนั้น ๆ ให้เสนอต่อ สกสว. เพื่อเสนอ 
กสว. อนุมัติ 

อนึ่ง หากยกเลิกโครงการแล้ว หน่วยรับงบประมาณสามารถนำโครงการใหม่มาเสนอแทนโครงการ
เดิมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่เคยกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ NRIIS แล้ว หรือสามารถเสนอโครงการใหม่ได้ ซึ่ง
โครงการใหม่ที่จะเสนอเข้ามาจะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยรับงบประมาณแนบ
มาให้ สกสว. ทราบด้วย ทั้งนี้ การเสนอโครงการใหม่จะต้องไม่กระทบต่อผลผลิตที่หน่วยรับงบประมาณได้ตกลงไว้
ในภาพรวมของคำรับรองฯ และการเสนอโครงการใหมต่้องเสนอก่อนสิ้นสุดไตรมาส 2 ของปีงบประมาณนั้นๆ  

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม ววน . ไม่เป็นตามคำ
รับรองฯ สกสว. จะพิจารณาระงับแผนงานหรือโครงการชั่วคราวหรือระงับการให้เงินอุดหนุนงวดต่อไป หรือ
พิจารณาปรับแก้ไขแผนงานหรือโครงการให้เหมาะสม หรือดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร ซึ่ง สกสว. อาจ
พิจารณาเสนอต่อ กสว. เพ่ือพิจารณายกเลิกโครงการวิจัยตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ สกสว. สงวนสิทธิที่จะนำชื่อหน่วย
รับงบประมาณบันทึกลงในบัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคำรับรองฯ 

 
7. การขยายเวลาการดำเนินงาน 

การขยายเวลาการดำเนินงานภายใต้คำรับรองฯ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณสามารถ
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาโครงการได้ ครั้งละ ไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 
 ทั้งนี้ เมื่อมีการขยายเวลาของโครงการ หน่วยรับงบประมาณจะต้องนำเข้าข้อมูลความก้าวหน้า และรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ ทุก 6 เดือน ผ่านระบบ NRIIS ตามท่ี สกสว. กำหนด พร้อมทั้งให้หน่วยรับงบประมาณแจ้ง
สรุปการขยายเวลาโครงการกลับมายัง สกสว. เพ่ือทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดคำรับรองฯ 
 อนึ่ง หากหน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีงบประมาณ หน่วยรับ
งบประมาณต้องแจ้งต่อ สกสว. เพื่อขอยุติโครงการและส่งเงินงบประมาณที่เหลือคืนแก่กองทุนส่งเสริม ววน. หรือ
หากมีความจำเป็นต้องขยายเวลาโครงการมากกว่า 2 ปีงบประมาณ ขอให้หน่วยรับงบประมาณเสนอเรื่องต่อ กสว. 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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8. การคืนเงินงบประมาณ  
8.1  กรณีคืนเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ  

หน่วยรับงบประมาณต้องนำส่งเง ินอุดหนุนคงเหลือจากการดำเนินงานพร้อมดอกเบี ้ย และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการวิจัย คืนให้แก่กองทุนส่งเสริม ววน . ภายใน 60 วัน นับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามคำรับรองที่ทำไว้กับ สกสว. เว้นแต่หน่วยรับงบประมาณประสงค์จะเก็บเงินเหลือ
จ่าย ดอกเบี้ย และผลประโยชน์นั้นไว้ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอแผนการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่อ สกสว. ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ สกสว. 
ให้ความเห็นชอบแผนการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของหน่วยรับงบประมาณ  

 
8.2  กรณีคืนเงินเมื่อยกเลิกโครงการ  

ในกรณีที่ กสว. อนุมัติให้ยกเลิกโครงการตามที่หน่วยรับงบประมาณเสนอ หรือ กสว. สั่งให้ยกเลิก
โครงการเพราะทำผิดคำรับรองที่ทำไว้กับ สกสว. หรือเหตุอื่น หน่วยรับงบประมาณต้องนำส่งเงินอุดหนุนที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุน รวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นคืนให้แก่กองทุนส่งเสริม ววน. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจาก สกสว.  

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณมีการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วบางส่วน จะต้องรายงานกิจกรรมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง หลังจากท่ีหน่วยรับงบประมาณได้รับหนังสือแจ้งจาก สกสว.  

8.3  การคืนเงินคงเหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เงินอุดหนุนด้านครุภัณฑ์ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเท่านั้น ในกรณีที่มีเงิน

คงเหลือ ให้หน่วยรับงบประมาณนำส่งคืนให้แก่กองทุนส่งเสริม ววน. ภายใน 60 วันนับแต่แต่วันที่จัดซื้อเสร็จ
สมบูรณ์และแจ้งกลับมายัง สกสว. เพื่อทราบ  
 
9. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

สิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ตกเป็นของ
หน่วยรับงบประมาณ โดยหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ต้องนำเข้าข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ การ
จดแจ้ง/ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เข้าสู่ระบบสารสนเทศกลาง (NRIIS) และต้องดำเนินการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณ  แต่ทั ้งนี ้ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่หน่วยงานยังไม่มีระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยรับงบประมาณควรจัดให้มีระเบียบดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเพื่อการส่งเสริมให้เกิด
การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
10. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. 

การสื่อสารหรือเผยแพร่ผลงานของโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ในรูปแบบใดๆ ก็
ตาม หน่วยรับงบประมาณจะต้องอ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
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หรือเผยแพร่ผลงาน โดยใช้ชื่อ “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กองทุนส่งเสริม ววน .” เช่น 
“งานวิจัย เรื่อง ………….. โดย มหาวิทยาลัย/กรม/หน่วยงาน…………ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน.” 
พร้อมทั้งใส่ตราสัญลักษณ์ของกองทุนส่งเสริม ววน. และตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความ
อนุเคราะห์ส่งสำเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ สกสว. จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุดด้วย  
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บทที ่4  
แนวทางการตดิตามประเมนิผลของหนว่ยรบังบประมาณในระบบ ววน. 

 
1. ระบบการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ว่าสามารถตอบสนองต่อทิศทางและการพัฒนาตามที่กำหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างไร การติดตาม
และประเมนิผลที่ดีต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลที่ได้จากการประเมินผลแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. 
จะดำเนินการภายใต้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตาม
มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่
ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกร รมซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการ
ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์และด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งสภา
นโยบายฯ แต่งตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้  ทั้งนี้ 
ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ได้ลงนามคำสั่งสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 8/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยได้เริ่มดำเนินการประชุมและวางกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลของกองทุน
ส่งเสริม ววน. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  

ระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และระบบติดตามการประเมินผลการ
ดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลลพัธ์
และผลกระทบจากผลงาน ววน. ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพ่ือให้การ
ลงทุนเงินงบประมาณด้าน ววน. มีความโปร่งใส และทำให้เกิดความรับผิดรับชอบ (Accountability) ในระบบต่อ
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการติดตามและประเมินผลของกองทุนฯ มี 2 มิติ 
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คือ ผลงานในภาพรวมของกองทุนส่งเสริม ววน. และผลการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ 
โดยมีแนวทางการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริม ววน. ดังนี้ 
 

1.1 ด้านความสามารถในการดำเนินการตามแผน 
1.1.1 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) แบบราย 

6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้ของ
หน่วยรับงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ในคำรับรองฯ ในปีงบประมาณนั ้นๆ โดยหน่วยรับ
งบประมาณต้องดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ NRIIS 

1.1.2 การปิดโครงการได้ตามกำหนดระยะเวลา จะพิจารณาจากจำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถปิดได้จริงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ เทียบกับจำนวนแผนงานวิจัย
และนวัตกรรมทั้งหมดที่หน่วยรับงบประมาณได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของคำรับรองฯ โดย
หน่วยรับงบประมาณต้องปรับสถานะของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นปัจจุบันที่สุด 
(Update) ในระบบ NRIIS 

 
1.2 ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2.1 การติดตามผลผลติ (Outputs) เป็นการประเมินผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงจากแผนงานเทียบกับท่ี
คาดการณ์และระบุไว้ในคำรับรองฯ อันเป็นการประเมินความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของการสร้างและนำส่งผลผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1.1  การติดตามระหว่างดำเนินการวิจัย เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ/
การสร้างผลผลิต ซึ่งหน่วยรับงบประมาณต้องติดตามให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการ 
รายงานข้อมูลการสร้างผลผลิตให้เป็นปัจจุบันที่สุด (Update) ทุก 6 เดือน ในระบบ 
NRIIS โดยจะพิจารณาจากความก้าวหน้า (Progress) ในการสร้างผลผลิต เทียบกับ
แผนงานและกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในคำรับรอง 

1.2.1.2 การติดตามเมื่อสิ้นสุดการวิจัย เป็นการติดตามการส่งมอบผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงของ
แผนงานเทียบกับผลผลิตที่ได้กำหนดไว้ในแบบคำรับรอง ซึ่งจะประเมินเมื่อครบ 1 ปี 
โดยหน่วยรับงบประมาณตอ้งติดตามให้หวัหน้าโครงการทกุโครงการ รายงานผลผลิต
ให้เป็นปัจจุบันที ่สุด (Update) พร้อมทั ้งแนบหลักฐาน/เอกสารประกอบยืนยัน
คุณภาพของผลผลติ ในระบบ NRIIS  ทั้งนี้จะอนุญาตให้นำส่งผลผลิตได้ภายในไม่เกิน 
2 ปีงบประมาณ โดยจะพิจารณาความก้าวหน้าในการส่งมอบผลผลิตเทียบกับ
แผนงานและกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำรับรอง ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดประเภท
ของผลผลิตและคำนิยาม แสดงในภาคผนวก 4 

 
 



37 
 

1.2.2 การติดตามการใช้ประโยชน์ และผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานวิจัยและนวัตกรรม  
1.2.2.1 การติดตามการใช้ประโยชน์ พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนโครงการด้าน ววน. ที่ถูก

นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนโครงการที่สิ ้นสุดในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยรับ
งบประมาณ ต้องปรับสถานะของข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้เป็น
ปัจจุบันที่สุด (Update) ลงในระบบ NRIIS หรือตามรูปแบบที่ สกสว. กำหนด 

1.2.2.2 ผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม  หน่วยรับงบประมาณจะต้องติดตามให้หัวหน้า
โครงการทุกโครงการรายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงิน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ในระบบ NRIIS ทุกปีเป็นระยะเวลาต่อเนือ่ง 5 
ปี เพ่ือประกอบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมี
หลักการกรอกข้อมูลผลลัพธ์ดังแสดงในรูปที่ 1  และมีรายละเอียดของผลลัพธ์แสดง
ในภาคผนวก 5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 การประเมินผลกระทบ (Impacts)  
 หน่วยรับงบประมาณคัดเลือกแผนงานหรือโครงการที่สิ้นสุดแล้วและมีผลกระทบสูง ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 3-5 แผนงาน เพ่ือประเมินผล
กระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนด (สกสว. จะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง) ทั ้งนี ้ หน่วยรับ

รปูที ่1 ภาพแสดงการเกบ็ขอ้มลูผลลัพธแ์ละผลกระทบของงานวจิยัและนวตักรรม 
หมายเหตุ : ชุดคำถามผลลัพธ์งานวิจัย ประยุกต์มาจาก Researchfish Outcomes Question Set 
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งบประมาณต้องส่งสรุปผลการประเมินผลกระทบ มายัง สกสว. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Validation and 
Verification) ของผลการประเมินผลกระทบของงานวิจ ัยและนวัตกรรมตามหลักว ิชาการ  (ประเมินทุก
ปีงบประมาณ) ทั้งนี้รายละเอียดของผลกระทบแสดงในภาคผนวก 6 

 ทั้งนี้ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีขนาดใหญ่มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป สกสว. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย จะเป็นผู้ดำเนินการประเมินผลกระทบ
ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบก่อนการดำเนินการดังกล่าวจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ทุกครั้ง  โดยหนว่ยรบังบประมาณจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ สกสว. หรือ
ผู้ที่ สกสว. มอบหมายเข้าไปในสถานที่ทำการของหน่วยรับงบประมาณหรือสถานที่ที่ทำการวิจัย และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยของแผน
งานวิจัยและนวัตกรรมได้ 

 
1.3 ด้านกระบวนการทำงาน (Process Evaluation)  

 การประเมินกระบวนการทำงาน (Process Evaluation) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ โดยใช้
หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) โดยประเมินกระบวนการทำงานของหน่วยรับ
งบประมาณตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  รวมทั้งเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อช่วยพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management)  ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณจะต้อง
ยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ สกสว. หรือผู้ที ่ สกสว. มอบหมายเข้าไปในสถานที่ทำการของหน่วยรับ
งบประมาณ หรือสถานที่ที่ทำการวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว   

 นอกจากนี้ สกสว. ยังจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการติดตามประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบให้แก่หน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. อาทิ จัดให้มีการอบรมและเผยแพร่ความรู้ศาสตร์
ด้านการติดตามและประเมินผล ววน. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการติดตามงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี/จัดทำและเผยแพร่คู่มือศาสตร์การติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
และจัดให้มีสมาคม (Consortium) ของผู้ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานกลาง
ในการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

เรือ่ง หลักเกณฑก์ารจดัทำคำของบประมาณและการจดัสรรงบประมาณของหนว่ยงานในระบบวจิยัและ
นวตักรรม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 





































58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

เรือ่งรายชือ่หนว่ยงานทีอ่าจยืน่คำของบประมาณจากกองทนุสง่เสรมิ ววน. ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสริม
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจดัสรรงบประมาณ 

ของหนว่ยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะกรรมการส,งเสริมวิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง รายชื่อหน,วยงานทีอ่าจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส,งเสริมวิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม  

ตามประกาศคณะกรรมการส,งเสริมวิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ4การจัดทำคำขอ

งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน,วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕              

**************************************************************** 

  โดยที่เป)นการสมควรให4มีประกาศ เรื่อง รายชื่อหน<วยงานท่ีอาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริม

วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือกำหนดรายช่ือหน<วยงานท่ีอาจย่ืนคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัย

และนวัตกรรม  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ (๔) แห<งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรE วิจัย

และนวัตกรรมแห<งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๗ (๒) แห<งพระราชบัญญัติการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข4อ ๘ แห<งประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำขอ

งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการส<งเสริม

วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ ไว4

ดังต<อไปน้ี  

ข 4อ ๑  ประกาศนี ้ เร ียกว <า “ประกาศคณะกรรมการส<งเสร ิมว ิทยาศาสตรE ว ิจ ัยและนวัตกรรม                   

เรื ่อง รายชื ่อหน<วยงานท่ีอาจยื ่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมตามประกาศ

คณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื ่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรร

งบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข4อ ๒ ประกาศฉบับน้ีให4มีผลใช4บังคับนับแต<วันท่ีประกาศเป)นต4นไป 

ข4อ ๓ ให4ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่องรายชื่อหน<วยงาน    

ที ่อาจยื ่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส<งเสริม

วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานใน

ระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที ่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และที ่แก4ไขเพิ ่มเติมตามประกาศ

คณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อหน<วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริม

วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) ตามประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื ่อง 

หลักเกณฑEการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ฉบับลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข4อ ๔ หน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส<งเสริมวิทยาศาสตรE 

วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำขอ

งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน<วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด4วยหน<วยงาน 

ดังต<อไปน้ี 

(๑) หน<วยงานบริหารและจัดการทุน ซ่ึงประกอบด4วย 

(ก) สำนักงานการวิจัยแห<งชาติ (วช.) 



๒ 
 

(ข) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

(ค) สำนักงานนวัตกรรมแห<งชาติ (สนช.) 

(ง) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคEการมหาชน (สวก.) 

(จ) หน<วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด4านในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมท่ี

จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมแห<งชาติ ได4แก< ๑) หน<วยบริหาร

และจัดการทุนด4านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ๒) หน<วยบริหารและจัดการทุนด4านการพัฒนากำลังคน และทุน

ด4านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร4างนวัตกรรม (บพค.) และ ๓) หน<วยบริหารและจัดการทุนด4าน

การเพ่ิมความสามารถในการแข<งขันของประเทศ (บพข.) 

(ฉ) สถาบันวัคซีนแห<งชาติ (สวช.) 

(ช) ศูนยEความเป)นเลิศด4านชีววิทยาศาสตรE (องคEการมหาชน) 

(๒) หน<วยงานอื่นของรัฐที่มิได4ระบุไว4ใน (๑) ซึ่งมีวัตถุประสงคEพัฒนาวิทยาศาสตรE หรือ ทำวิจัยและสร4าง

นวัตกรรม หรือมีวัตถุประสงคEอ่ืนท่ีสอดคล4องกับมาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติการส<งเสริมวิทยาศาสตรE การวิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และพัฒนาวิทยาศาสตรE ทำวิจัยหรือสร4างนวัตกรรมด4วยตนเองประกอบด4วย 

 (ก) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

 (ข) ส<วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท<าตามกฎหมายว<าด4วยระเบียบบริหารราชการแผ<นดิน 

 (ค) รัฐวิสาหกิจ 

 (ง) องคEการมหาชน 

 (จ) ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป)นนิติบุคคล 

 (ฉ) องคEกรปกครองส<วนท4องถ่ิน 

(ช) หน<วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคEกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ และสำนักงานอัยการสูงสุด 

 (ซ) หน<วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคEพัฒนาวิทยาศาสตรE หรือทำวิจัยและสร4างนวัตกรรม หรือมี

วัตถุประสงคEอื่นที่สอดคล4องกับมาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติการส<งเสริมวิทยาศาสตรE การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และพัฒนาวิทยาศาสตรE ทำวิจัยหรือสร4างนวัตกรรมด4วยตนเองรวมท้ัง มีประสบการณEด4านดังกล<าวไม<น4อยกว<า ๓ ปj  

(๔) นิติบุคคลท่ีมิใช<หน<วยงานของรัฐ และเป)นหน<วยงานที่ไม<แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีวัตถุประสงคEพัฒนา

วิทยาศาสตรE หรือทำวิจัยและสร4างนวัตกรรม หรือมีวัตถุประสงคEอื่นที่สอดคล4องกับ   มาตรา ๗ แห<งพระราชบัญญัติการ

ส<งเสริมวิทยาศาสตรE การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และพัฒนาวิทยาศาสตรE ทำวิจัยหรือสร4างนวัตกรรมด4วยตนเอง 

รวมท้ังมีประสบการณEด4านดังกล<าวไม<น4อยกว<า ๓ ปj ท้ังน้ี ตามบัญชีแนบท4าย  

ข4อ ๕ ให4หน<วยงานตามข4อ ๔ (๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรมแห<งชาติ (สอวช.) และสำนักงานคณะกรรมการส<งเสริม

วิทยาศาสตรE วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาจยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธE (Strategic Fund) ตาม

ประกาศคณะกรรมการส<งเสริมวิทยาศาสตรE วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑEการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรร

งบประมาณของหน<วยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 





๔ 
 

บัญชีแนบทMายประกาศ 

รายชื่อนิติบุคคลที่ไม,ใช,หน,วยงานของรัฐ และเปPนหน,วยงานที่ไม,แสวงหาผลกำไร  

ซึ่งมีวัตถุประสงค4ดMานการพัฒนาวิทยาศาสตร4 การวิจัยและนวัตกรรม ตามขMอ ๔ (๔) 

ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

 นิติบุคคลที ่ไม/ใช/หน/วยงานของรัฐและเป@นหน/วยงานที ่ไม/แสวงหาผลกำไร ซึ ่งมีวัตถุประสงคHดJาน 

การพัฒนาวิทยาศาสตรH การวิจัยและนวัตกรรมตามขJอ ๔ (๔) ที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุน ไดJแก/ 

๑. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

๒. มูลนิธิจุฬาภรณH (สถาบันวิจัยจุฬาภรณH) 

๓. มูลนิธิบูรณะชนบทแห/งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH 

๔. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลJอมไทย  

๕. มูลนิธิสถาบันสรJางสรรคHป]ญญาสาธารณะ  

๖. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

๗. มูลนิธสิถาบันเพิ่มผลผลิตแห/งชาต ิ

๘. สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใตJมูลนิธิส/งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 

๙. สภากาชาดไทย 

๑๐. มูลนิธิชุมชนทJองถิ่นพัฒนา 

๑๑. มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดJานสุขภาพ 

๑๒. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทJองถิ่น 

๑๓. นิติบุคคลอื่นที่ กสว. ประกาศเป@นรายปf 
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ภาคผนวก 3 
การจดัทำแผนงานเสริมสรา้งความเขม้แข็งและธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการแผนงานและโครงการ 

ด้านวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (ววน.) 
 
 หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอของบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลบริหาร
จัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ โดยตั้งเป็นแผนงานแยกและวางแผนใน
ระยะ 3-5 ปี ที่มีกิจกรรม และระบุงบประมาณท่ีชัดเจนเหมาะสม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้   
 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(3)  ค่าใช้จ่ายการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานและโครงการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(4)  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ผลักดันและเร่งรัดการนําผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
(5)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารแผนงานและโครงการ เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งของกระบวนการบริหารงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับ
งบประมาณ 

 

ทั้งนี้ งบประมาณสำหรับแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการฯ จะต้องระบุแผนกิจกรรม
และงบประมาณให้ชัดเจน ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ของ
หน่วยงานในระบบ ววน. แต่ไม่เกิน 5,000,0000 บาท (หา้ล้านบาท) 
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แบบฟอรม์เสนอแผนงานเสรมิสร้างความเขม้แข็งและธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการแผนงานและโครงการพฒันาวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
งบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานมลูฐาน (Fundamental Fund) 

ชือ่หนว่ยงาน............................................ 
ลักษณะแผนงาน  
  แผนงานใหม่                             แผนงานต่อเนื่อง 
 ระยะเวลาตลอดแผนงานเสริมสร้างความเข็มแข็งฯ   ...................................... ปี 

เริ่มปีงบประมาณ ...................................... สิ้นสุดปีงบประมาณ....................................... 
ใส่รหัสแผนงานต่อเนื่อง (ปีก่อนหน้า)............................ (ผู้ประสานหน่วยงานสามารถปรับแก้ข้อมูลที่ดึงมาได้) 

งบประมาณรวมของแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ  ในปีงบประมาณที่เสนอขอ................................... บาท 
หมายเหต ุ:  
แผนงานใหม ่หมายถึง แผนงานที่เร่ิมดำเนินการในปีที่เสนอขอ  
แผนงานตอ่เนือ่ง หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
รายละเอียดแผนงาน 

1. หลักการและเหตุผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ 
2. กรอบแนวคิด / แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) / พันธมิตร (Partner) ในการดำเนินงานร่วมกัน (หากมี) 
3. เป้าหมาย (Objective) สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงาน เช่น หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ หรือ สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตล อดจน
ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เชิงประจักษ์ และใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้น 

 



65 
 

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงาน (KR)  
4.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก (KR บังคบั)  

 4.1.1 มีโครงการที่ดำเนินการและส่งมอบผลผลิตได้ครบถ้วนตามแผน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนโครงการทั้งหมด (โดยค่าเป้าหมายควรท้า

ทายและเพิ่มขึ้นทุกปี)  
4.1.2 หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงาน และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ที่ สกสว. กำหนดได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 
4.1.3 จำนวนโครงการที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์* โดยเกิดจากการผลักดันของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ยของสามปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2563-
2565) 
คำอธิบาย: *นิยามการใช้ประโยชน์: การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม (องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ผลงานเชิงสร้างสรรค์ การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ บทสังเคราะห์เชิงนโยบาย หรอื
ประสบการณ์) ที่เป็นผลผลิตจากการวิจยัและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม หรือวิชาการ 

4.2   ตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก (KR เลือก) (หน่วยงานพิจารณาเลือก/ระบเุฉพาะ KR ที่เก่ียวข้องกับแผนดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้จริง) เช่น 
 4.2.1 บุคลากรที ่รับผิดชอบด้าน RDI* management ของหน่วยงาน มีจำนวนเพิ ่มขึ ้นร้อยละ X หรือมีศักยภาพเพิ ่มขึ ้นร้อยละ x เมื ่อเทียบกับ

ปีงบประมาณก่อนหน้า  
.............................................................................................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ ..................................................................... 
 4.2.2 หน่วยงานมีการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมภายในหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบและติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ x 
เทียบกับ ปีงบประมาณก่อนหน้า 
............................................................................................................................. .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................  
4.2.3 ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์โครงการ ววน. จากการผลักดันของหน่วยรับประมาณ โดยวัดจากค่า Return on investment 
(ROI) และ Social Return on Investment (SROI) 
........................................................................................... ............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ........... 
หมายเหตุ *RDI = Research, Development and Innovation  
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5. เป้าหมายรายปี (ในกรณีท่ีเสนอเป็นปีแรก ขอให้กรอกข้อมูลทุกปี ตามระยะเวลาของแผนงาน)  
  

ปีงบประมาณ เป้าหมายรายป ี รายละเอยีดสิ่งทีจ่ะสง่มอบรายป ี 
(หากสามารถระบเุชงิปรมิาณได ้ขอใหร้ะบดุว้ย)   

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินงาน   
   
   

ปีงบประมาณที่ส้ินสุด   

คำอธบิาย : เป้าหมายรายปีควรระบุเป็นระดับ output หรือ KR และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน เช่น  
1. บุคลากรด้านการบรหิารจัดการงานวจิัยและนวัตกรรมของหนว่ยงาน* ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ จำนวน x คน  
(* ตัวอย่างเช่น บุคลากรใน Technology Licensing Office: TLO, บุคลากรในสำนักวิจยัและพัฒนา/กองบริหารงานวิจัย, บุคลากรที่รับผิดชอบด้านแผนและงบประมาณวิจยั เป็นต้น) 
2. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม/ระบบสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน x ระบบ 
3. โครงการวิจัยที่ได้รับการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ จำนวน x โครงการ 
4. โครงการวิจัยที่ถกูนำไปใช้ประโยชน์ โดยเกิดจากการผลักดันของหน่วยงาน จำนวน x โครงการ 
5. โครงการวิจัยที่มกีารแจ้งขอ้ค้นพบใหม่/เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน x โครงการ 
6. โครงการวิจัยที่ได้รับการยื่นจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน x โครงการ เป็นต้น 
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กรณีท่ีหน่วยงานเคยเสนอขอแผนเสริมสร้างแล้ว และมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน  
ปีงบประมาณ เป้าหมายรายป ี

(ดงึขอ้มลูเดิมมาแสดง) 
สิง่ทีจ่ะสง่มอบ/รายละเอยีด 

(ดงึขอ้มลูเดิมมาแสดง) 
สิง่ทีส่ง่มอบไดจ้รงิ 

หากม ี
หมายเหต ุ

ระบเุหตุผลกรณสีิ่งทีส่่งมอบรายปไีมเ่ปน็ไปตาม
แผนทีว่างไว ้

ปีงบประมาณที่เริ่ม
ดำเนินงาน 

    

     
     
     

ปีงบประมาณที่ส้ินสุด     
หมายเหตุ : หน่วยงานต้องระบุเป้าหมาย และสิ่งที่จะส่งมอบรายปีที่จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่คาดไว้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงาน  
 

6. แผนการพัฒนาวิธีการทำงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน (สามารถเลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ โดยระบุเป็นวิธกีาร/

กิจกรรมใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น) 

6.1 วิธีการพัฒนาการทำงานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมต้นน้ำ (เช่น กระบวนการที่ได้มาซึ่งแผนงาน/โจทย์วิจัย  การพัฒนาแผนงาน/โจทย์วิจัย
ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2 วิธีการพัฒนาการทำงานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมกลางน้ำ (เช่น กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการดำเนิน
งานวิจัย การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ตั้งแต่ออกสัญญา (ถ้ามี) จนถึงสิ้นสุดโครงการ  กระบวนการหนุนเสริมและ
ประสานงานให้โครงการสามารถดำเนินการได้บรรลุตามแผนงาน)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.3 วิธีการพัฒนาการทำงานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยปลายน้ำ (เช่น การติดตามและประเมินผลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหลังสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ  
การสื่อสารผลลัพธ์และผลกระทบให้สาธารณชนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากผลงาน ววน. รวมถึงกระบวนการผลักดัน/ขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเกิดการนำไปใช้ประโยชน์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    7. งบประมาณของแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ในปีที่เสนอขอ  
ประเภทงบประมาณ รายละเอยีดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

งบดำเนินการ : ค่าจ้าง   
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ   
งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย   

รวม   
 

8. แผนการดำเนินงานวิจัย (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ จำแนกรายปีงบประมาณ) 

ป ี(งบประมาณ) กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

ปีงบประมาณที่
เร่ิมดำเนินงาน               

               

               

               

ปีงบประมาณที่
สิ้นสุด               
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  9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    9.1 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output) (ระบุผลผลิตจากการดำเนินงานของแผนงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ) 
................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................... .......................................................................... ............. 

9.2 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Outcome) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... ......................
.......................................................................................................................................................................................................................................... ................................... 

9.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Impact) (ระบุผลกระทบโดยเทียบกับเป้าหมาย (Objective) 
..................................................................................................................................................................................................................... ........................................................
........................................................................................................................................................................................................ ..................................................................... 
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ภาคผนวก 4 
การรายงานผลผลติทีเ่กิดขึน้ของงานวจิยัและนวตักรรม  

(รายงานผลในระบบ NRIIS หรือตามรูปแบบ ที่ สกสว. กำหนด) 
 

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. 
โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีเม่ือจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ  
 

ประเภทของผลผลติและคำจำกัดความ (Type of Outputs and Definition) 
 

ประเภทของผลผลติ 
(Type of Outputs) 

คำจำกดัความ 
(Definition) 

1. กำลงัคน หรอืหนว่ยงาน ที่ไดร้บั
การพฒันาทกัษะ 

กำลังคนหรือหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ ววน. 
โดยนับเฉพาะคนหรือ หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ซึ่ง
อาจเป็นโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 
หรือการดำเนินการในรูปแบบอ่ืนที่ระบุไว้ในโครงการ 

2.  ตน้ฉบบับทความวจิยั 
(Manuscript) 

งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลัก
วิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน  จนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ มีการแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเดน็ที่ 
ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายและวิเคราะห์และ
บทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์วารสาร
การวิจัยนั้นอาจจะเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงต้นฉบับบทความวจิยั (Manuscript) ได้แก่ Proceeding ระดับชาติ 
Proceeding ระดับนานาชาติ บทความในประเทศและบทความ
ต่างประเทศ  

3.  หนังสอื ข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตำรา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ โดยจะต้องผ่านกระบวนการ Peer 
review ประกอบด้วย  
3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter)  
3.2 หนังสือทั้งเล่ม (Whole book)  
3.3 เอกสาร/หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างครบถ้วน 
(Monograph) 
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ประเภทของผลผลติ 
(Type of Outputs) 

คำจำกดัความ 
(Definition) 

4.  ตน้แบบผลติภัณฑ ์หรอื 
เทคโนโลย/ีกระบวนการใหม่ หรอื
นวตักรรมทางสังคม 

ผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือเทคโนโลยีใหม่/ กระบวนการใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนการให้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงสื่อสร้างสรร สื่อสารคดี
เพื ่อการเผยแพร่ ส ื ่อออนไลน์ แอปพลิเคช ัน/Podcast/กิจกรรม/ 
กระบวนการ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ/หรือ การตระหนัก
รู้ต่าง ๆ 
4.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ต้นแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
สำหรับการทดสอบก่อน สั่งผลิตจริง ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย 
พ ัฒนา หร ือการปร ับปร ุงกระบวนการเด ิมด ้วยองค์  ความร ู ้ด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม 
ระดับอุตสาหกรรม  
4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หมายถึง กรรมวิธีขั้นตอน หรือเทคนิค 
ที่พัฒนาขึ้นจาก กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการ
เดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
4.3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้ 
ความคิดใหม่ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความ เท่าเทียมกันในสังคม และ
สามารถลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น  
หลักสูตรอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัย หลักสูตรพื้นฐานเพื่อพัฒนา
อาชีพใหม่ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการผลิต ครู เป็นต้น 

5.  ทรัพยส์นิทางปญัญา ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของนักวิจัย ได้แก่ 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับ ทางการค้า ชื่อทางการค้า การ
ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชหรือสัตว์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิ ของวงจร 

6. เครือ่งมอื และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Facilities and Infrastructure) 

เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ที่จัดซื้อ สร้างขึ้น หรือพัฒนาต่อยอด
ภายใต้โครงการ 

7.  ฐานขอ้มลู ระบบและกลไก  
    หรอืมาตรฐาน 

การพัฒนาฐานข้อมูล และสร้างระบบ กลไก หรือมาตรฐาน ที่ตอบสนอง
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ และเอื้อต่อการพัฒนา
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ประเภทของผลผลติ 
(Type of Outputs) 

คำจำกดัความ 
(Definition) 

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากำลังคน การจัดการปัญหาทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น  
- ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนหรือเครื่องมือ การปฏิบัติงานที่มีการ
กำหนดอย่างชัดเจนใน การดำเนินการ เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบ โดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปของ เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบ
ของระบบและกลไก ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต กลุ่มคนที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น 
ระบบการผลิตและการพัฒนากำลังคน  ระบบส่งเสร ิมการจ ัดการ
ทร ัพยากรและ  ส ิ ่ ง แวดล ้อม  ระบบส ่ ง เสร ิมการว ิ จ ั ย ร ่ วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุนประชาชนทั่วไป ระบบ
บริการหรือสิ่งสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุนกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
- ฐานข้อมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ที่มีโครงสร้างสม่ำเสมอ 
หรือชุดของ สารสนเทศใด ๆ ที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือสามารถ
ประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ได้  
- มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินค้า และ/หรือ ศูนย์ทดสอบ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างและ ยกระดับความสามารถทางด้านคุณภาพ ทั้งในชาติ
และนานาชาติ 

8.  เครอืขา่ย เครือข่ายความร่วมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการ 
ทั้งเครือข่ายในประเทศ และเครือข่ายระดับ นานาชาติ ซึ่งจะช่วยในการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ได้แก่  
1. เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ  
2. เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  
3. เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสังคม  
4. เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

9.  การลงทนุวจิยัและนวตักรรม ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการลงทุน
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในรูปของเงินสด (In cash) และส่วน
สนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (In kind) 
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ประเภทของผลผลติ 
(Type of Outputs) 

คำจำกดัความ 
(Definition) 

10. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย   
     (Policy Recommendation)   
     และมาตรการ (Measures) 

ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจาก
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหา ของประเทศ เช่น 
มาตรการที่ใช้เพื่อปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการและ
สร้าง แรงจูงใจให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ 
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รปูที ่2  ประเภทและนยิามผลผลติ
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ภาคผนวก 5 
  การรายงานผลลัพธท์ีเ่กดิขึ้นของงานวจิยัและนวตักรรม  

(รายงานผลในระบบ NRIIS หรือตามรูปแบบ ที่ สกสว. กำหนด) 
 

ผลลัพธ ์(Outcomes) ทีเ่กดิจากการนำผลงานไปใชป้ระโยชน์ของผูใ้ช ้(Users) 
นิยามของผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการ ววน.สิ้นสุดไปแล้ว โดยเป็นการนําผลผลิต (Output) 

ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (Users) ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้ระดับความรู้  ทัศนคติ  
พฤติกรรม การปฏิบัติ หรือทักษะของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจาก
โครงการมาใช้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี 
โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มี
ระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  

 

ประเภทของผลลัพธแ์ละคำจำกดัความ (Type of Outcomes and Definition) 
 

ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกดัความ 
(Definition) 

ผลงานตีพมิพ ์(Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจาก
การศึกษาวิจัย อาทิเช่น บทความจากการประชุมวิชาการ บทความวิจัย 
บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงาน
วิชาการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 

การอา้งองิ (Citations) จำนวนครั ้งในการอ้างอิงผลงานว ิจ ัยที ่ต ีพ ิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
นานาชาติ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลวารสารวิชาการ เช่น TCI Scopus   
Web of Science เป็นต้น 

เครือ่งมอืและระเบียบวธิกีารวจิยั 
(Research Tools and Methods) 

เครื่องมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวม
หรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ได้มีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็น
ที่ยอมรับโดยมีผู้นำเครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 

ฐานขอ้มลูและแบบจำลองวจิยั 
(Research Databases and Models)  

ฐานข้อมูล (ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การ
สร้างรูปแบบเพื่อแทนวัตถุ กระบวนการ ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ที่
ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย โดยมีผู้นำฐานข้อมูลหรือแบบจำลองไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ความกา้วหน้าในวชิาชีพของบคุลากรด้าน
วิทยาศาสตรว์จิัยและนวัตกรรม  
(Next Destination) 

การติดตามการเคลื่อนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรใน
โครงการด้าน ววน. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. 
หลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
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ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกดัความ 
(Definition) 

รางวลัและการยอมรบั  
(Awards and Recognitions) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจาก
การทำงานด้าน ววน. โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

การใชป้ระโยชนจ์ากเครือ่งมอื อปุกรณ ์หอ้ง
วจิยัและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Use of Facilities and Resources) 

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
ววน. ที ่นักวิจัยพัฒนาขึ ้น หรือได้รับงบประมาณเพื ่อการจัดหาให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ทรพัยส์นิทางปญัญา การขึน้ทะเบยีนพนัธุพ์ชื
และพนัธุส์ตัว ์และการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิ 
(Intellectual property, Registered 
Plants Varieties and Animals Breeding 
and Licensing) 

ทรัพย์สินทางปญัญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผล
ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดี
ขึ ้นซึ ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธ ี  หรือการกระทำใดๆ เกี ่ยวกับงานที ่ผู้
สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะ
อุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่
กฎหมายลิขส ิทธ ิ ์ ให ้ความคุ ้มครอง อาทิเช ่น งานวรรณกรรม   งาน
ศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น  ซึ่งเกิดจากผลงานด้าน ววน. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หมายถึง พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เกิด
จากงานวิจัย และจะต้องจดทะเบียนพันธุ์ใหม่โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
รับจดทะเบียนพันธุ์ หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย  
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิ
ใดๆ ที ่เกิดขึ ้นจากงานวิจัย เช่น ผลิต/ขาย/ใช้หรือมีไว้  โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งนี้เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก   
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology 
Transfer)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู ้ที ่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม  
ถ่ายทอดให้แก่ผู ้ใช้ และเกิดการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการ
รับรองมาตรฐานใหม่ 
(New Products/Processes, New 
Services and New Standard 
Assurances) 

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จาก
การวิจัย  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี ่ยวเนื่องกับ
ซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี/ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร  ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการ
สร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการในรูปแบบ
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ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกดัความ 
(Definition) 

ใหม่ ซึ ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ  นำไปใช้
ประโยชน์ได ้และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
บริการใหม่ หมายถึง รูปแบบและวิธีการบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้  และสามารถ
ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
การรับรองมาตรฐานใหม่ หมายถึง มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่ และ/หรือ
ศูนย์ทดสอบต่างๆ ที ่พัฒนาจนได้ร ับการรับรองมาตรฐาน เพื ่อสร้าง
ความสามารถทางด้านคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และ
สามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ทุนวจิยัตอ่ยอด 
(Further Funding)  

ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิม ซึ่งเกิดจาก
การนำผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการวิจัยเดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการ
เพื ่อขอรับทุนวิจัยต่อยอดในโครงการใหม่  สิ ่งสำคัญคือ การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งทุนและงบประมาณที่ได้รับจากโครงการทุนวิจัยต่อยอดใหม่ 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ความรว่มมอืหรอืหุน้สว่น 
ความรว่มมอื 
(Collaborations and Partnerships) 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จ
สิ้น โดยเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการ
ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การระบุผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ 
(outcomes) และผลกระทบ (impacts) ที่เกิดขึ ้นจากความร่วมมือหรือ
หุ้นส่วนความร่วมมือนี้ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

การผลกัดนันโยบาย 
แนวปฏบิตั ิแผนและกฎระเบยีบ  
(Influence on Policy, Practice, Plan 
and Regulations)   

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือเกิดแนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้น
ใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้ต้อง
ไม่ใช่การดำเนินการที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย  

กิจกรรมสรา้งการม ี
สว่นรว่ม (Engagement Activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้าน ววน. กับ
กลุ ่มผู ้เข้าร่วมกิจกรรม เพื ่อขับเคลื ่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย 
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ภาคผนวก 6 
  การรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นของงานวจิยัและนวตักรรม  

(รายงานผลในระบบ NRIIS หรือตามรูปแบบ ที่ สกสว. กำหนด) 
 

ผลกระทบ (Impacts) (การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นจากผลลพัธ)์ 
นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (Outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่าน
กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement Activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ ( Impact 
Pathway) ที่สามารถระบุได้ชัดเจน ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ 
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน 

 

ผลกระทบ คุณคา่ทีส่่งมอบ (value 
proposition) ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม เมือ่งาน ววน. 

สิน้สดุลงและถูกนำไปใช้ 
ในวงกวา้ง 

หนว่ยงาน / ผูไ้ดร้บั
ประโยชน ์หรอืผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีจากการนำ
ผลงาน ววน. ไปใช้

ประโยชน ์

พื้นที่ทีน่ำผลงาน 
ววน. ไปใชป้ระโยชน ์

 

ด้านเศรษฐกิจ    
ด้านสังคม    
ด้านสิ่งแวดล้อม    

 
 

คำนยิามของผลกระทบ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่  การพัฒนา

หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ
ลงทุนใหม่  เกิดการจ้างงานเพิ่ม  หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่มาตรการที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทั้งนี้ควรแสดงให้เห็นถึงมูลค่า
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on Investment : ROI)  

2. ด้านสังคม  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การ
เสริมพลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่  หรือผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  และ
สามารถอธิบายการเปลี ่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ทั ้งนี ้หากสามารถแสดงให้ เห็นถึง
ผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า   (Social Return on Investment : 
SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น  เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่ความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดัน
ไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่ าวได้อย่าง
ชัดเจน  ทั้งนี้หากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
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FAQ 
 

หลักการทัว่ไปในการจัดสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานมลูฐาน (FF) 
Q1:  หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? 
A1:  หน่วยงานที่สามารถเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้แก่ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือมูลนิธิและองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผล
กำไรในระบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์หรือภารกิจด้านการพัฒนา ววน. ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศ กสว. เรื ่องรายชื ่อหน่วยงานที่อาจยื ่นคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 
 
Q2:  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือบริษัทเอกชนสามารถของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้
หรือไม่?  
A2:  กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร สามารถการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้ โดยสามารถศึกษาได้จากประกาศ กสว. เรื่องรายชื่อหน่วยงานที่
อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2565 
 กรณีบริษัทเอกชนไม่สามารถการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้ 
 
Q3:  หน่วยงานที่ไม่มีนักวิจัยหรือไม่ได้ทำวิจัยเองสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูล
ฐาน (FF) ได้หรือไม่? 
A3:  ไม่สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได ้ 
 
Q4:  หน่วยงานไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนักวิจัย แต่มีความต้องการพัฒนาการดำเนินงานในแนวทางใหม่ๆ ใน
การขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร จะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้
หรือไม่? 
A4:  สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ได้ โดยหัวหน้าโครงการจะต้องเป็น
บุคลากรในสังกัดหน่วยงานนั้นๆ และสามารถดำเนินโครงการเองได้เป็นส่วนใหญ่ โดยจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยวิจัย
ได้ ทั้งนี้ งบประมาณในหมวดนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหน่วย
รับงบประมาณ 
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การจดัทำคำของบประมาณและการจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานมลูฐาน (FF) 
Q5:  ปฏิทินการเปิดรับคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) เป็นอย่างไร?  
A5:  การเปิดรับคำของบประมาณฯจะดำเนินการในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ทั ้งนี ้ หน่วยรับ
งบประมาณสามารถติดตามประกาศการเปิดรับคำของบประมาณจากหน้าเว็บไซต์ สกสว.  www.tsri.or.th และ
หน้าเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
 
Q6:  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การยื่นคำของบประมาณเพือ่สนับสนนุงานมลูฐาน (FF) จะยื่นคำของบประมาณ
ฯในระดับแผนงาน หรือโครงการวิจัย? 
A6:  การยื่นคำของบประมาณฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานในระบบ ววน. ต้องจัดทำรายละเอียดคำ
ของบประมาณในระดับแผนงาน ดังนี้ 

1. หน่วยงานจัดทำแผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน 
2. นักวิจัย/ผู้ประสานงานจัดทำโครงการวิจัย ที่สอดคล้องแผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ

หน่วยงาน 
3. หลังจากมีการจัดทำแผนงาน และโครงการเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะจัดสร้างแผนปฏิบัติการของ

หน่วยงาน และส่งแผนปฏิบัติการที ่ประกอบด้วยแผนงานและโครงการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณต่อ สกสว.  

 
Q7:  นักวิจัยสามารถส่งขอทุนเป็นโครงการเดี่ยวได้หรือไม่? 
A7:   นักวิจัยสามารถขอทุนเป็นโครงการเดี่ยว โดยเสนอโครงการใน 2 ลักษณะ คือ 

1.  เสนอโครงการต่อหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดยื่นของบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน 
(FF) ของกองทุนส่งเสริม ววน. โดยข้อเสนอโครงการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

2.  เสนอโครงการต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMUs) ตามประกาศและกำหนดเวลาที่หน่วยบริหาร
และจัดการทุน (PMUs) ประกาศ 

 
Q8:  หลังจากหน่วยงานยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) แล้ว จะมีขั้นตอนการปรับคำขอ
งบประมาณฯ เป็นอย่างไรบ้าง? 
A8:  ขั้นตอนงบประมาณ หลังจากมีการยื่นคำของบประมาณฯ มายัง สกสว. แล้วมีดังนี้ 

1. หน่วยงานในระบบ ววน. ยื่นคำของบประมาณฯ ต่อ สกสว. ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ สกสว. 
กำหนด 

2. สกสว. กลั่นกรองคำของบประมาณฯ และจัดทำคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. เสนอ
ต่อสำนักงบประมาณ (ภายในมกราคม พ.ศ. 2566 ก่อนกำหนด sign-off e-budgeting ของสำนัก
งบประมาณ) 

http://www.tsri.or.th/
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3. เมื่อ สกสว. ทราบวงเงินงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว  สกสว. จะแจ้งให้หน่วยงานในระบบ ววน. ปรับคำขอ
งบประมาณ (ขั้น pre-ceiling) (ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2566)  

4. ในกรณีที่กองทุนส่งเสริม ววน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำกว่างบประมาณขั้น pre-ceiling  
สกสว. จะแจ้งให้หน่วยงานปรับข้อมูลคำของบประมาณอีกครั ้ง ก่อนการจัดทำคำรับรองฯ 
(ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2566) 

 
Q9:  การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน . มีข้อแตกต่างจากการรับงบประมาณตรงจากสำนัก
งบประมาณอย่างไร? 
A9:  1.  หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีพันธกิจด้าน ววน. สามารถขอรับงบประมาณไปดำเนินการ

ได ้
2. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบเป็น

ระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี  
3. มีความยืดหยุ่น สามารถเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีได้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน 
4. มีการจัดสรรงบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ ววน. ได ้
 

การจดัทำคำรบัรองการปฏบิตัิตามเงือ่นไขของการอนุมตังิบประมาณดา้น ววน. 
Q10:  ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทำคำรับรองฯ เป็นอย่างไร? 
A10:   การจัดทำคำรับรองฯ จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  สกสว. แจ้งงบประมาณจัดสรร 
เมื่อหน่วยงานทราบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลผ่านระบบ NRIIS 

ประกอบด้วย 
1. แผนปฏิบัติการของหน่วยรับงบประมาณ 
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร และแจ้งชื่อผู้มีอำนาจลงนามในคำรับรองฯ 
และชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน (กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สกสว. แจ้ง) 

ขั ้นตอนที ่ 2  สกสว. จัดทำเอกสารคำรับรองฯ จำนวน 2 ชุด ส่งให้หน่วยรับงบประมาณลงนามใน            
คำรับรองฯ และหน่วยรับงบประมาณส่งกลับมาให้ สกสว. จำนวน  1 ชุด และ สกสว. จะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณงวดที่ 1 ให้แก่หน่วยรับงบประมาณต่อไป 
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Q11:  การแบ่งงวดเงินออกเป็น 3 งวด ในสัดส่วน 60:30:10 สามารถปรับสัดส่วนการโอนเงินตามสัดส่วนที่
หน่วยรับงบประมาณต้องการได้หรือไม่?  
A11:  สัดส่วนดังกล่าวถูกกำหนดโดย กสว . ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปี สัมพันธ์กับงบประมาณที่กองทุน
ส่งเสริม ววน. ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ดังกล่าวได ้
 
Q12:  ทำไมต้องเปิดบัญชีเฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้น? 
A12:   การเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยค่าธรรมเนียมในการโอนเงินอัตรา 10 บาทต่อรายการ โดยไม่จำกัดวงเงิน
สูงสุด กรณีการเปิดบัญชีธนาคารอื่น (ที่มิใช่ธนาคารกรุงไทย) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินอัตรา 12 บาทต่อ
รายการ วงเงินรายการละไม่เกิน 2,000,000 บาท (ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่
ธนาคารกำหนด สำนักงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า)  
 
Q13:  ผู้มีอำนาจลงนามในคำรับรองฯจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ทำธุรกรรมธนาคารหรือไม่? 
A13:  ผู้มีอำนาจลงนามในคำรับรองและทำธุรกรรมธนาคารต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรืออาจเป็นผู้ที่ได้รับมอบ
อำนาจในการดำเนินการจากหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งนี้ การเปิดบัญชีธนาคารจะต้องมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 และหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจลงนามในคำรับรองฯ  
 
Q14:  หน่วยรับงบประมาณมีบัญชีกลางที ่เปิดไว้สำหรับรับงบประมาณวิจัย แต่มิใช่บัญชี "กองทุน ววน.-
หน่วยงาน" สามารถใช้บัญชีดังกล่าวรับงบประมาณได้หรือไม่?  
A14:  ไม่สามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้  
 
Q15:  หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำรับรองและเป็นบุคคล
เดียวกับที่ทำธุรกรรมธนาคารจะต้องดำเนินการอย่างไร? 
A15:  การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณไม่กระทบต่อคำรับรองฯ ที่ได้ลงนามไปแล้ว กรณีการทำ
ธุรกรรมธนาคารให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายกับธนาคาร  
 

การบรหิารจดัการแผนงานและโครงการ 
Q16:  หน่วยรับงบประมาณสามารถนำงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ไปจ้างทำวิจัยหรือให้ทุนวิจัย
ต่อได้หรือไม่? 
A16:  หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถจ้างทำวิจัยหรือให้ทุนวิจัยต่อได้ แต่สามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือที่ปรึกษาที่
เป็นบุคลากรภายนอกหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่หน่วยรับงบประมาณต้องการได้ (รายละเอียดในบท
ที่ 2) 
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Q17: งบประมาณงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) สามารถสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยได้หรือไม่? 
A17:  หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยร่วมโครงการและผู้ช่วยนักวิจัยได้ 
ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถจ้างบุคลากรภายในหน่วยรับงบประมาณซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ประจำได้ และการจ้างนักวิจัยร่วมโครงการและผู้ช่วยนักวิจัย ให้พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม
(รายละเอียดในบทที่ 2) 
 
Q18:  การปรับแผนและงบประมาณระหว่างปีดำเนินการสามารถทำได้หรือไม่? และต้องดำเนินการอย่างไร? 
A18:  หน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอขออนุมัติปรับแผนและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มระหว่างปีได้โดยการ
ปรับแผนและงบประมาณระหว่างปีสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่  

1. โครงการใหม่ ของบประมาณเพ่ิมเติม  
2. โครงการเดิม ของบประมาณเพ่ิมเติม  

โดยมีรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อที่ 5 การปรับแผนและงบประมาณระหว่างป ี
 
Q19:  การปรับงบประมาณของโครงการหรือแผนงาน สามารถนำงบประมาณที่เหลือจากแต่ละโครงการหรือ
แผนงานมารวมกันเพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่?   
A19:  การปรับงบประมาณจากส่วนใดก็ตามไปยังค่าจ้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ 
หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอต่อ กสว. หรือ สกสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี (รายละเอียดในบทที่ 3 
หัวข้อการปรับงบประมาณ) 
 
Q20:  งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) สามารถสนับสนุนค่าบำรุงสถาบันได้หรือไม่? 
A20:   หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) เพ่ือรายจ่ายประจำ 
รายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงาน ค่าบำรุงสถาบัน (Overhead) และค่าบริหารจัดการของหน่วยรับงบประมาณ
ที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. 
 
Q21:  ระหว่างดำเนินงาน สกสว. จะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างไร ต้องการรายงานหรือไม่? 
A21:  สกสว. มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วย รับ
งบประมาณรายงานผลในระบบ NRIIS  
 
Q22:  หากมีการปรับงบประมาณระหว่างดำเนินการ สามารถปรับวัตถุประสงค์และผลผลิตระหว่างการ
ดำเนินการได้หรือไม่?   
A22:  การปรับงบประมาณต้องไม่กระทบวัตถุประสงค์และผลผลิตยกเว้นไม่สามารถส่งมอบผลผลิตตามที่ระบุไว้
ในคำรับรองได้ ให้หน่วยรับงบประมาณทำหนังสือเพ่ือหารือกับ สกสว. เพ่ือปรับแนวทางการดำเนินงานต่อไป 
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Q23:  กรณีโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการมากกว่า 1 ปีงบประมาณ แต่การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนจะต้อง
ขยายระยะเวลาโครงการหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อการเสนอขอรับงบประมาณโครงการต่อเนื่องในปีต่อไป
หรือไม่?  
A23:  1. หน่วยรับงบประมาณต้องขยายเวลาโครงการในปีแรก แต่ทั้งนี้ ขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 6 

เดือน รวมไม่เกิน 1 ปี 
2. กรณีโครงการต่อเนื่อง ให้เป็นการพิจารณาของหน่วยรับงบประมาณว่าจะสามารถดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และส่งมอบผลผลิตของโครงการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่  

 
Q24:  กรณีหน่วยรับงบประมาณขยายระยะเวลาโครงการภายใต้คำรับรองไม่เท่ากัน เช่น บางโครงการขยาย
เวลา 3 เดือน บางโครงการขยายระยะเวลา 6 เดือน หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการอย่างไร? 
A24:   หน่วยรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด (ทุก 6 เดือน) ในระบบ NRIIS 
กรณโีครงการใดเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งไปที่หน่วยรับงบประมาณเพ่ือรวบรวมไว้ และแนบไฟล์รายงานโครงการที่แล้ว
เสร็จในระบบ NRIIS  
 
Q25: เม ื ่อหน่วยรับงบประมาณขอขยายระยะเวลาโครงการแล้ว สามารถใช้งบประมาณแบบเหลื ่อม
ปีงบประมาณได้หรือไม่? 
A25:  หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้งบประมาณได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาตามคำรับรอง 
Q26:  หน่วยรับงบประมาณสามารถยกเลิกโครงการบางโครงการระหว่างดำเนินการได้หรือไม่? ต้องดำเนินการ
อย่างไร?  
A26:  หน่วยรับงบประมาณสามารถยกเลิกโครงการระหว่างดำเนินการได้ โดยต้องเสนอต่อ สกสว. เพ่ืออนุมัติให้
ยกเลิกโครงการวิจัย และหน่วยรับงบประมาณต้องนำส่งงบประมาณพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่กองทุนส่งเสริม ววน. 
ภายใน 60 วัน นับตั ้งแต่วันที ่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สกสว. ทั ้งนี ้ หากหน่วยรับงบประมาณมีการใช้จ ่าย
งบประมาณไปแล้วบางส่วน จะต้องรายงานกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (รายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ
การยกเลิกโครงการและหัวข้อการคืนเงินงบประมาณ) 
 
Q27:  หน่วยรับงบประมาณต้องเป็นผู้กำกับติดตามและประเมินผลโครงการเอง หรือทำหน้าที่ประสานกับ
นักวิจัยเพื่อให้รายงานผล? 
A27:  หน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่กำกับและติดตามให้หัวหน้าโครงการวิจัยทุกโครงการ ดำเนินการดังนี้ 

1. รายงานผลผลิต (outputs) ราย 6 เดือน และ 1 ปี และรายงานผลลัพธ์ (outcomes) ทุกปี เป็น
ระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ในระบบ NRIIS   

2. หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลกระทบระดับแผนงานหรือโครงการวิจัย  โดยคัดเลือกโครงการ/
แผนงานที่มีผลกระทบสูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 3-
5 แผนงาน และต้องส่งสรุปผลการประเมินผลกระทบมายัง สกสว. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
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(Validation and Verification) ของผลการประเมินผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมตามหลัก
วิชาการ 

 
Q28:  สกสว. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ กรณีดำเนินการไม่เป็นตาม
ข้อตกลงที่กำหนดไว้ในคำรับรอง จะมีบทลงโทษหน่วยรับงบประมาณหรือไม่? อย่างไร? 
A28:  ผลการติดตามและประเมินผล จะถูกใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณในปีต่อไป 
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