
การจดัท างบประมาณการวจิยั 

นายธรีวฒัน ์ บญุสม 

ผูอ้ านวยการกองสง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม  

ส านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 

การอบรมออนไลน ์“เขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัอาชวีศกึษาอยา่งไรใหโ้ดนใจหนว่ยงานผูใ้หท้นุ” 

ภายใตโ้ครงการเตรยีมความพรอ้มการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัอาชวีศกึษา เพือ่ขอรบังบประมาณสนบัสนนุการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 



 งบประมาณ (Budgeting) คือ การวางแผน
การที่คาดการณ์รายจ่ายที่ต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้า
และแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข และอาจแสดงออกมา
ในรูปของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวน
ผลิตภัณฑ์ จ านวนชั่วโมงเครื่องจักร ค่าสึกหรอ ค่าโสหุ้ย 
เป็นต้น 

ความหมายของงบประมาณ 

ทีม่า : https://www.gotoknow.org/posts/599596 



ความหมายของงบประมาณ 

ทีม่า : https://www.gotoknow.org/posts/599596 

 การจัดท างบประมาณ (Budgeting) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุม
ต้นทุนโครงการ ตลอดจนแผนงานตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการ และใช้
เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ท าให้มีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงิน แสดงออกใน
ลักษณะเชิงปริมาณจะที่เกิดขึ้นในเวลาที่ก าหนด 

 งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการด าเนินงานทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถน างบประมาณไปใช้ในการ
ควบคุมแผนงานก็จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ได้อย่างด ี



หมวดงบประมาณ 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

 ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมของ วช . ผู้รับทุนต้องมีการระบุ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามอัตราค่าใช้จ่ายใน 4 หมวด ตามแนวทาง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช. ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. งบบุคลากร 
 2. งบด าเนินงาน 
 3. งบลงทุน 
 4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ให้หมายรวมถึงค่าสาธารณูปโภคด้วย) 



หมวดงบประมาณ 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

1. งบบคุลากร (เป็นไปตามเงือ่นไขของแตล่ะทนุ) 

1.1 ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ 
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 
 **พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกินที่ วช. ก าหนดจ่ายตามอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ             
ที่ กพ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

 ป.เอก อัตราค่าจ้าง 21,000.-บาท  ป.โท อัตราค่าจ้าง 17,500.-บาท 
 ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 15,000.-บาท  ปวส. อัตราค่าจ้าง 11,500.-บาท 
 ปวช. อัตราค่าจ้าง 9,400.-บาท 



หมวดงบประมาณ 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

2. งบด าเนนิงาน 

 2.1 ค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยให้ระบุต าแหน่ง หรือต าแหน่งทางวิชาการเพื่อ
ประกอบการพิจารณา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละทุน 

 2.2 ค่าใช้สอย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม และ 
ค่าใช้สอยอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าแรง, เเงินประกันสังคม 

 2.3 ค่าวัสดุ เป็นค่าใช้จ่ายประเภท ค่าวัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น ซึ่งรายการวัสดุต้องมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 5,000 บาท ยกเว้นวัสดุคอมพิวเตอร์ต้องมีราคาต่อหน่วย 
ต่ ากว่า 20,000 บาท โดยให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม 



หมวดงบประมาณ 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

3. งบลงทนุ 

 3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นต้น ซึ่งรายการ
ครุภัณฑ์ต้องมีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 5,000 บาท ยกเว้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องมีราคา             
ต่อหน่วยสูงกว่า 20,000 บาท และให้แนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ โดยให้จ่ายได้ตาม                  
ความจ าเป็นเหมาะสม  

 3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท และให้แนบใบเสนอราคาสิ่งก่อนสร้าง   
โดยให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม  



หมวดงบประมาณ 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

4. คา่ธรรมเนยีมอดุหนนุสถาบนั (ใหห้มายรวมถงึคา่สาธารณูปโภคดว้ย) 

วช. ก าหนดจ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัยไม่รวมค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  

หมายเหตุ : หากมีการปรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม              
ผู้รับทุนมีสิทธิ์ที่จะใช้ จ่ายเงินในการด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ใหม่               
แต่ผู้รับทุนไม่มีสิทธิขอขยายวงเงินที่เคย ได้รับการอนุมัติ จากผู้ให้ทุน           
แล้วแต่อย่างใด  



หลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยที ่วช. ก าหนด 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ที่ วช. ก าหนด ได้ตาม QR Code นี้ 1. ประกาศส านักงานการวิจัย

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วย
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงานเพื่อการวิจัยและส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2555 

2. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการ
วิจัยที่ วช. ก าหนด 



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

 1) กรณีข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น 
นักวิจัยจะต้องพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อเสนอแนะทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ  

 2) กรณีข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ไม่ผ่านการพิจารณา วช. จะแจ้ง
ผลการพิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 
ในระบบ NRIIS เพื่อนักวิจัยสามารถน าไปพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยื่นขอ
ทุนในโอกาสต่อไป  



แนวทางการพจิารณาขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

 กระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญ
ในการพิจารณาโครงการที่จะได้รับการจัดสรรทุน ซึ่ง วช. จะตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเอกสาร และหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอการวิจัย และ
นวัตกรรม รวมถึงตรวจสอบงบประมาณในการด าเนินการโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

กระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมมีขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 
• วช. ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของเอกสารและ
หลักฐานประกอบการยื่น 
ข้อเสนอการวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งการติด
ค้างการด าเนินการวิจัยและ
นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 
• หน่วยงานรับรองการส่ง

ข้อเสนอการวิจัยและ
นวัตกรรม ในระบบ NRIIS 

ขั้นตอนที่ 3 
• วช. พิจารณาข้อเสนอการ

วิจัยและนวัตกรรม ตรงตาม
ประเด็นกรอบการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4 
• ส่งผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชียวชาญ

เฉพาะด้าน พิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยและ
นวัตกรรม 



เกณฑก์ารพจิารณาขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

ความสอดคล้องกับ OKR แนวคิดใหม/่ความคิดสร้างสรรค์ 

คุณภาพของข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 
ความเป็นไปได้ทางวิชาการมีโอกาสใน
ความส าเร็จ (ความครอบคลุม, เหตุผลความ
จ าเป็น, วัตถุประสงค์, วิธีการวิจัย, การทบทวน
เอกสาร, โอกาสความส าเร็จ) 

Output / Outcome ชัดเจนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ และมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนปฏิรูปประเทศ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/นโยบายที่เกี่ยวข้อง) 

ศักยภาพนักวิจัยและคณะ 
(ประสบการณ,์ ผลงานวิจัย และ 
ความครอบคลุม) 



ขอ้ควรระวงั 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

การพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ด าเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
National Research and Innovation Information System (NRIIS) (เว็บไซต์ www.nriis.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องท่ีระบุใน
ข้อเสนอและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางที่ วช. ก าหนด 
โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน 

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุม 
การด าเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานและด าเนินการทุกคนในแผนงาน/โครงการต้องไม่ติดค้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทนุอุดหนุนใด ในระบบ 
NRIIS และกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRIIS ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการด าเนินโครงการนี้ได้ 

ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 





@nrctofficial 

www.nrct.go.th 


