สรุปประเด็น
การประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.)
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองธองธานี
--------------------------------------------------------------1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและทิศทางหลักในการสนับสนุนงบประมาณ
แนวทางการจัดทางบประมาณบูรณาการและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563 จะเปิดให้นักวิจัย
เสนอของบประมาณได้ใน 4 เป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย (โปรดศึกษาละเอียดในเอกสารร่างแนวทางการ
จัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2. เงื่อนไขการเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบการวิจัยและนวัตกรรม
2) มีลักษณะแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประกอบด้วย
2.1) รายชื่อแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจนหรือ
เป็นแนวคิดในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
2.2) รายละเอียดงบประมาณและตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได้จริง
3) มีความร่วมมือจนเกิดการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะเชิงสหสาขาวิชาการ หรือ
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการดาเนินการใบพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
4) กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยและนวัตกรรมเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงาน
เดิมและงานใหม่ และต้องมีห นังสื อยิน ยอมจากหน่ว ยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยและนวัตกรรมนา
ทรัพย์ สินทางปัญญาจากการวิจัยและนวัตกรรมมาดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมต่อยอด หากตรวจพบว่า
ข้อเสนอการวิจัยจและนวัตกรรมดังกล่าวได้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมมาแล้วหรือ
อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย วช. และ สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาคาเสนอของบประมาณ
การวิจัยและนวัตกรรม
5) กรณีแผนงานวิจัย และนวั ตกรรมที่เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยและนวัตกรรมร่ว ม
(Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสุนนงบประมาณให้แสดงงบประมาณรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โปรดระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานนั้นๆ
6) หัวหน้าแผนงานหรือผู้อานวยการแผนงานให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย) ในการ
กาหนดขึ้นเพื่อทาหน้าที่ประสาน บริหารโครงการ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
3. รูปแบบขั้นตอนและระยะเวลาในการเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ในการเสนอแผนงานบู รณาการวิจั ยและนวัตกรรม/โครงการวิจัย เพื่อรับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณในปี 2563 นี้ จะมีขั้นตอนและแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนี้
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 วช. จัดประชุมเรื่องแนวทางการบริหาร
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563
2 มธ. ประกาศแต่งตั้ง ผู้อานวยการแผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
2563

ระยะเวลา
30 สค. 61

ผลที่คาดว่าจะได้
ทราบถึงแนวทางการเสนอขอ/จัดสรร ที่
ประเทศกาหนด

31 สค. 61

ได้รายชื่อ แผนงานวิจัยและบูรณาการ ใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้ง
4 เป้าหมาย

ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้
3 มธ. ประกาศแจ้งแนวทางและขั้นตอนการ
31 สค. 61
ผอ.แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ
เสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นักวิจัย ทราบถึง ขั้นตอนและแนวทางการ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ไปยัง
เสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
หน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนที่ วช. กาหนด
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
4 มธ. จัดประชุมชี้แจงการเสนอของบบูรณา
6 กย. 61
ทราบถึงแนวทางการเสนอของบบูรณาการ
การงานวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
วิจัยฯ ของบุคลากร มธ. รวมถึงรายละเอียด
งบประมาณ 2563
และปฏิทินการดาเนินงาน
ขั้นตอนการเสนอเสนอรับงบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 1 และ 2
1 ผู้อานวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและ
31 สค. 61
ได้แบบฟอร์มแบบฟอร์ม เอกสารเชิง
นวัตกรรมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารเชิง
หลักการ (Concept proposal) สาหรับ
หลักการ (Concept proposal) สาหรับ
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 ตามรูปแบบที่ วช.
ปีงบประมาณ 2563 จาก เว็บไซด์ NRMS
กาหนด
2 ผู้อานวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและ
บัดนี้ – 13 กย. 61 เพื่อฝ่ายวิจัยจักได้ตรวจสอบความครบถ้วน
นวัตกรรมจัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์ม และ
สมบูรณ์ของข้อมูล และเพื่อให้การลงระบบ
ส่งไฟล์เอกสารเชิงหลักการมายังฝ่ายวิจัย
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
และนวัตกรรม เพื่อขอรับความเห็นชอบ
และรหัส OTP สาหรับยื่นโครงการเข้าระบบ
NRMS
4 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบข้อมูลและออกรหัส OTP 14 – 17 กย. 61 ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ วช. กาหนด
ให้แก่ผู้อานวยการแผนงานวิจัยและ
นวัตกรรม
5 ผู้อานวยการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
14 กย. – 19 กย. 61
นาส่ง เอกสารเชิงหลักการ (Concept
proposal) สาหรับแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เข้าระบบ
NRMS
6 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบและยืนยันการเสนอ
เอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal)
ในระบบ NRMS

21 กย. 61

7 วช. และ สวทน. โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ข้อเสนอโครงการหลักการและส่งสรุปผลการ
พิจารณามายังมหาวิทยาลัย

16 ตค. 61

สามารถส่งแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
นาส่ง เอกสารเชิงหลักการ (Concept
proposal) สาหรับแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เข้าระบบ
NRMS ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันเวลา
คณะ/หน่วยงาน จัดส่งเอกสารได้ตาม
กาหนดเวลา
-

ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
8 นักวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและ 16 ตค. – 1 พย. 61
นวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. และ
สวทน. จัดทาข้อเสนอการวิจัยยื่นเข้าระบบ
NRMS
9 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS
9 พย. 2561
และจัดทาสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ในรายเป้าหมาย เสนอต่อ วช. และ สวทน.

ผลที่คาดว่าจะได้
นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการได้ทันตาม
กาหนดเวลา
สามารถส่งข้อเสนอโครงการ/ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้
ตามกาหนดของ วช. และ สวทน.

ขั้นตอนการเสนอเสนอรับงบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 3 และ 4
1 ผู้อานวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและ
16 ตค. 61
ผู้อานวยการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมยื่น
นวัตกรรม ยื่นแผนงานฯ เข้าระบบ NRMS
แผนงานได้ทันตามกาหนดเวลา
โดยมหาวิทยาลัยจะออกรหัส OTP ให้แก่
แผนงาน เพื่อให้ผู้อานวยการออกรหัว OTP
ให้แก่โครงการภายใต้แผนงานฯ
2 นักวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและ 16 ตค. – 1 พย. 61 นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการได้ทันตาม
นวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. และ
กาหนดเวลา
สวทน. จัดทาข้อเสนอการวิจัยยื่นเข้าระบบ
NRMS
3 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS
9 พย. 2561 สามารถส่งข้อเสนอโครงการ/ภาพรวมของ
และจัดทาสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้
รายเป้าหมาย เสนอต่อ วช. และ สวทน.
ตามกาหนดของ วช. และ สวทน.
4. ข้อสังเกตและข้อพึงระวัง
1) ผู้อานวยการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม / นักวิจัย จะต้องดาเนินการปรับปรุงข้อมูลในประวัติ
นักวิจัยในฐานข้อมูล NRMS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสาร
จากมหาวิทยาลัย / วช. และ สวทน.
2) วช. และ สวทน. จะไม่พิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน
3) ผู้อานวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนักวิจัยทุกคนในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องไม่ติด
ค้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนใดๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปี 2551 – 2559
4) นักวิจั ยที่ป ระสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ จะต้องเสนอโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นโครงการภายใต้แผนงานนั้น ๆ
โดยจะต้องมีชื่อโครงการและงบประมาณปรากฎอยู่ใน เอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal) และ
ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ ของแผนงานด้วย จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้
---------------------------------------------------ผู้สรุปข้อมูล : นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง
งานวางแผนและบริหารงานวิจัย มธ.

