
ก. นิยำมศัพท์ 22

ค�ำของบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ค�าขอเพื่อจัดตั้ง 

งบประมาณส�าหรับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ

นวตักรรมของหน่วยงาน ทีส่อดคล้องกบัระบบงบประมาณมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 

(Strategic Performance Based Budgeting, SPBB) มีการแสดงความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 - 2565)  

แผนแม่บทอ่ืน ๆ และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยบริหารและจัดการทุน หรือหน่วยงาน) จะต้องจัดท�า

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ของหน่วยรบังบประมาณ เพือ่ให้เกดิผลกระทบหรอืผลลัพธ์ ทีต้่องการให้เกดิต่อประชาชน

และประเทศ และแผนงาน ซ่ึงมีองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของ 

หน่วยรับงบประมาณ ที่มาและความส�าคัญของแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน

โครงกำร “กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี” หมายถึง การด�าเนินกิจการที่เป็น 

การเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบัความสามารถในการผลิต

และการบรกิาร ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจน 

ความเป็นอยูข่องสงัคม โดยรวมถงึการพฒันาบคุลากรและโครงสร้างพืน้ฐาน และการพฒันา 

ขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งภายในและจากต่างประเทศ  

เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

22 อ้างอิงจาก คู่มือปฏิบัติการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 และหลักการจ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ส�านักงบประมาณ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม68
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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โครงกำร “กำรวิจัยและนวัตกรรม” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลอง

อย่างเป็นระบบ อันจะท�าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง องค์ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ใน 

การตัง้กฎ ทฤษฎ ีแนวทางในการปฏบิตั ิเพือ่เป็นพืน้ฐานของการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้าง

นวัตกรรม อันจะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงำนในระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง หน่วยงานของรัฐและ

เอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม โดย

อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  

(มาตรา 7) ประกอบด้วยหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ 1) หน่วยงานด้าน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

2) หน่วยงานด้านการให้ทุน 3) หน่วยงานที่ท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้าน

มาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

5) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็น 

ผูใ้ช้ประโยชน์จากงานดงักล่าว และ 6) หน่วยงานด้านอืน่ตามทีส่ภานโยบายการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติก�าหนด
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แผนปฏบัิตกิำรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม หมายถงึ แผนพฒันาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และแผนการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยรับงบประมาณจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นก

รอบแนวทางการปฏิบัติและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ 

ตลอดจนเชือ่มโยงกบักรอบยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

(พ.ศ. 2563-2565) โดยหนึ่งหน่วยรับงบประมาณอาจมีแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 1 แผนงาน ใน 16 โปรแกรม ซึ่งมีเป้า

หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญที่สอดคล้องในแต่ละโปรแกรมที่ชัดเจน (Objectives and 

Key Results: OKR)

แผนงำน หมายถึง แผนการด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่มีความสอดคล้อง

กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม 

เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง หรือการก�าหนดเป็นนโยบาย แผนงานย่อยภายใต้แผนงาน 

ต้องมคีวามเชือ่มโยงกนั มกีารบรูณาการงานวจิยัแบบสหสาขาวชิา หรอืบรูณาการระหว่าง

เครอืข่ายการวจิยัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ได้ผลงานวิจยัที่

มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับโปรแกรมตามยุทธศาสตร์ ที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่

ส�าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ที่ชัดเจน สามารถด�าเนินการวิจัยและน�า

ส่งผลผลิตและผลลัพธ์ได้ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด�าเนิน

การที่ชัดเจน และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม70
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ข. ค�ำอธิบำยหัวข้อในค�ำของบประมำณ

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำน ววน.  
หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะได้รับ 

จากการด�าเนนิการและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยก�าหนดค่าเป้าหมายและ

ตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน สอดคล้องโดยตรงกบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ

แผนงำนและงบประมำณเพื่อบรรลุเป้ำหมำย หมายถึง ชื่อแผนงาน ซ่ึงหน่วยงานได้ 

เรียงล�าดบัแผนงานตามความส�าคญัและศกัยภาพของหน่วยงานแล้ว พร้อมระบรุะยะเวลา

ด�าเนินงาน งบประมาณรายปี ของแต่ละแผนงาน (ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)

โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศท่ีหน่วยงานได้รับ โดยระบุงบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบวิจัยและนวัตกรรม และงบเงินรายได้ของหน่วยงาน 

(ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)

ผลงำนท่ีโดดเด่น หมายถึง ผลงานท่ีโดดเด่นจากการได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม 

โดยระบชุือ่ผลงานทีโ่ดดเด่น ช่วงปีทีด่�าเนนิการรเิริม่ – ปีทีส่ิน้สดุ ผลลพัธ์ และผลกระทบ

ลักษณะแผนงำน กรณีเป็นลักษณะแผนงานใหม่ ซึ่งจะเป็นแผนงาน 1 ปีหรือหลายปี  

จะระบขุ้อมลูเริม่ปีงบประมาณและปีงบประมาณสิน้สุด กรณเีป็นแผนงานต่อเนือ่ง จะระบุ

ข้อมูลเริ่มปีงบประมาณ ปีงบประมาณสิ้นสุด แผนงานปีที่ และระยะเวลา (ปี)
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หน่วยงำนร่วมด�ำเนินกำร / ภำคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�ำเนินกำร
ระบชุือ่หน่วยงาน / บรษิทั แนวทางการร่วมด�าเนนิการ การร่วมลงทนุ (in-cash / in-kind) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind)

เป้ำหมำย และตัวช้ีวัดของแผนงำน หมายถึง เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ของแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ส�าคัญ (Objectives และ 

Key results) ของแพลตฟอร์ม / โปรแกรม

แนวทำงเชงิยทุธศำสตร์ของแผนงำน / แผนงำนย่อย หมายถงึ แนวทางการด�าเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน / แผนงานย่อย

ท่ีมำและควำมส�ำคัญของแผนงำน หมายถึง จุดริเริ่ม / สภาพปัญหา ที่น�ามาสู ่

ความต้องการที่ท�าให้เกิดโครงการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย

ส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน แผนพัฒนาของ

ภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น

วตัถปุระสงค์ของแผนงำน หมายถึง การระบุวตัถุประสงค์ของแผนงานเป็นข้อ ๆ  ตามล�าดบั 

ความส�าคัญ

งบประมำณของแผนงำน แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผน

งาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง ระยะเวลาด�าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  

ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�าเนินงาน) โดยระบุ ปีที่ด�าเนินการ ปีงบประมาณ 

งบประมาณที่เสนอขอ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม72
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รำยละเอียดงบประมำณของแผนงำน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด�าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�าเนินงาน) 

งบประมาณที่เสนอขอแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

 • งบบุคลากร

 • งบด�าเนินการ แบ่งเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

 • งบลงทุน แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

 • ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 

เหตุผลควำมจ�ำเป็นในกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ หมายถึง การระบุชื่อครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ

ภายใต้แผนงาน สถานภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ ลักษณะการใช้งานและความจ�าเป็น 

และการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์เม่ือแผนงานสิ้นสุด พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ 

ที่จะจัดซื้อ

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR ของแผนงำน / 
แผนงำนย่อย หมายถึง ผลของการด�าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  

(Product) การให้บริการ (Service) หรือองค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีตัวชี้วัด 

ผลส�าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา 
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 สาขาวิจัยที่จ�าแนกตาม Organisation for Economic Co-Operation and  

Development (OECD) ประกอบด้วย

 1) สาขาหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบด้วยสาขาย่อยคณิตศาสตร์  

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (เฉพาะซอฟแวร์) วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์  

  วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 

  ธรรมชาติอื่น ๆ

 2) สาขาหลักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิชาย่อย 

  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรม 

  เครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมการแพทย์  

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ 

  อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ

 3) สาขาหลกัแพทย์ศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยการแพทย์พืน้ฐาน การแพทย์ 

  คลนิกิ วทิยาศาสตร์สขุภาพ เทคโนโลยชีวีภาพทางด้านการแพทย์ วทิยาศาสตร์ 

  ทางการแพทย์อื่น ๆ

 4) สาขาหลักเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง  

  สตัวศาสตร์ สตัวแพทย์ศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพทางด้านการเกษตร วทิยาศาสตร์ 

  ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ

 5) สาขาหลักสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์  

  ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ทางสังคมและ 

  เศรษฐกิจ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์อื่น ๆ

 6) สาขาหลักมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

  ภาษาและวรรณคดี ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา ศิลปะ มนุษยศาสตร์อื่น ๆ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม74
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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 สาขาการวิจัยที่จ�าแนกตาม International Standard Classification of 

Education (ISCED) ประกอบด้วย

 1) สาขาหลักศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู

 2) สาขาหลักมนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

 3) สาขาหลักวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

 4) สาขาหลักนิติศาสตร์

 5) สาขาหลักสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  

  การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร  

  คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจบริการ

 6) สาขาหลกัวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิประกอบด้วยสาขาย่อยวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ  

  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 7) สาขาหลักแพทยศาสตร์และวิชาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 8) สาขาหลักวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยวิศวกรรมศาสตร์  

  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการอาชีวะ หัตถกรรมและ 

  อุตสาหกรรม การขนส่งและการคมนาคม

 9) สาขาหลักเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

 10) สาขาหลักวิชาอื่น ๆ
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เป้ำหมำยของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถึง การระบถุงึผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome) 

ที่คาดว่าจะได้จากการด�าเนินโครงการ โดยจะระบุท้ังผลที่เป็นเชิงปริมาณและผลเชิง

คุณภาพ 

แนวทำงเชงิยุทธศำสตร์ของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถงึ แนวทางการด�าเนนิการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานย่อย / โครงการ

ท่ีมำและควำมส�ำคัญของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถึง การอธิบายเหตุผล 

ที่มาของแผนงานย่อย / โครงการ รวมท้ังให้ระบุองค์ความรู้ใหม่ หรือผลผลิตที่คาดว่า 

จะได้รับ ตลอดจนผลกระทบของผลการวิจัยนั้นต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของแผนงำนย่อย/ โครงกำร หมายถึง การระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน

ย่อย / โครงการ เป็นข้อ ๆ ตามล�าดับความส�าคัญ

ขอบเขตของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถงึ การระบขุอบเขตของการด�าเนนิการวจิยั

ว่าครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา พื้นที่ เป็นต้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม76
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ทฤษฎี สมมติฐำน และกรอบแนวคิดของแผนงำนย่อย / โครงกำร

 1) ทฤษฎี (Theory) หมายถึง ค�าอธิบายที่เป็นนามธรรมของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

  โดยปรกติประกอบด้วยชุดของนิยามและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ 

  ที่ท�าให้เกิดมโนทัศน์และเข้าใจปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ได้อย่างเป็นระบบ  

  หรือข้อสรุปท่ีอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกให้ทราบถึงกลไกเชิงเหตุ 

  และผล รวมทัง้กระบวนการของสิง่ต่าง ๆ  ทีถ่งึแม้จะไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง  

  แต่มีผลเป็นที่ประจักษ์

 2) สมมติฐาน หมายถึง (Hypothesis) ข้อคิดเห็นหรือถ้อยแถลงที่ใช้เป็นมูลฐาน 

  แห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

 3) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) หมายถึง การประมวล 

  ความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่ศึกษา  

  ทั้งนี้ หลักส�าคัญในการเขียนกรอบแนวคิด คือ จะต้องอิงแนวคิด หลักการหรือ 

  ทฤษฎีท่ีน�ามาใช้เป็นกรอบการท�าวิจัย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

  ที่ศึกษา

กำรทบทวนวรรณกรรม / สำรสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวข้อง หมายถงึ การส�ารวจ

สถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้ว หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่มีการเผยแพร่แล้วอย่างครบถ้วน และแสดงความเชื่อมโยงมาสู่แผนงานย่อย / 

โครงการทีจ่ะด�าเนนิการ ว่าเป็นการท�าวจิยัเพือ่องค์ความรูใ้หม่ หรอืมุง่หวงัให้เกดิผลลัพธ์ 

ผลกระทบในการแก้ไขปัญหาใดตามยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทอื่น ๆ ของประเทศ
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ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
มีรายละเอียด ดังนี้

TRL 1: หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน

  (Basic principles observed and reported)

TRL 2: มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีและ / หรือ การประยุกต์ใช้

   (Technology concept and / or application formulated)

TRL 3: มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ / หรือ มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ 

  ของแนวคิด

  (Analytical and experimental critical function and / or

  characteristic proof-of concept)

TRL 4: การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ�าลอง 

  (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ (Component and /

  or breadboard validation in laboratory environment)

TRL 5: การทดสอบองค์ประกอบ และ / หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ�าลอง  

  (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Component and / or

  breadboard validation in relevant environment)

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม78
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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TRL 6: การทดสอบแบบจ�าลองของระบบหรือระบบย่อย หรือต้นแบบในสภาวะ 

  แวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง ซึง่อาจเป็นภาคพืน้ดนิหรืออวกาศ (System / subsystem  

  model or prototype demonstration in a relevant environment  

  (ground or space))

TRL 7: การทดสอบต้นแบบระบบในสภาวะแวดล้อมอวกาศ

  (System prototype demonstration in a space environment)

TRL 8: ระบบจรงิเสร็จสมบรูณ์และมคีณุสมบตัผ่ิานการทดสอบและสาธติบนภาคพืน้ดนิ 

  หรือในอวกาศ (Actual system completed and “flight qualified”  

  through test and demonstration (ground or space))

TRL 9: ระบบจริงได้รับการพิสูจน์ทางการบินโดยภารกิจส�าเร็จ (Actual system

  “flight proven” through successful mission operations)
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ระดับควำมพร้อมทำงสังคม (Societal Readiness Level: SRL)
มีรายละเอียด ดังนี้

SRL 1: การวเิคราะห์ปัญหาและก�าหนดความพร้อมของความรูแ้ละเทคโนโลยทีางด้าน 

  สังคมที่มี (Identifying problem and identifying societal readiness)

SRL 2: การก�าหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและ 

  คาดการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

  ในโครงการ (Formulation of problem, proposed solution(s) and 

  potential impact, expected societal readiness; identifying relevant  

  stakeholders for the project.)

SRL 3: ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่ก�าหนดขึ้นร่วมกับ 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง (Initial testing of proposed solution(s)  

  together with relevant stakeholders)

SRL 4: ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่น�าร่องเพื่อยืนยัน 

  ผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู ้และ 

  เทคโนโลยี (Problem validated through pilot testing in relevant  

  environment to substantiate Proposed impact and societal  

  readiness)

SRL 5: แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกน�าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ที่เกี่ยวข้อง area (Proposed solution(s) validated, now by relevant  

  stakeholders in the area)

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม80
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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SRL 6: ผลการศึกษาน�าไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น และด�าเนินการกับผู้มีส่วนได ้

  ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบ 

  ที่เป็นไปได้ (Solution (s) demonstrated in relevant environment and  

  in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback  

  on potential impact)

SRL 7: การปรบัปรงุโครงการ และ/หรอื การแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถงึ 

  การทดสอบแนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง 

  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Refinement of project and / or solution and,  

  if needed, retesting in relevant environment with relevant  

  stakeholders)

SRL 8: เสนอแนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาในรปูแบบแผนการด�าเนนิงานทีส่มบรูณ์  

  และได้รับการยอมรับ (Proposed solution(s) as well as a plan for  

  societal adaptation complete and qualified)

SRL 9: แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและ 

  สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้กบัสิง่แวดล้อมอืน่ ๆ  (Actual project solution (s) 

  proven in relevant environment)
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ระยะเวลำกำรวิจัย ระบุระยะเวลาแผนงานย่อย / โครงการ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

ของแผนงานย่อย / โครงการ ตลอดจนระบุแผนการด�าเนินงานวิจัยรายเดือน / รายปี 

ศักยภำพของบุคลำกรวิจยัท่ีร่วมในแผนงำนย่อย ระบจุ�านวนผลงานตพีมิพ์, H-index, 

FWCI, เปอร์เซ็นต์นักวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อนักวิจัยทั้งแผนงานย่อย

คณะผู้วิจัย ระบุรายละเอียดของช่ือ – สกุล ต�าแหน่งในโครงการ สัดส่วนการด�าเนิน

โครงการวิจัย

หลักกำรและเหตุผล แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปท่ีมาของปัญหาและความ

ต้องการของพื้นท่ี (Situation Review) และอธิบายความจ�าเป็นและความส�าคัญท่ี

โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาส�าคัญ / พัฒนาศักยภาพที่ส�าคัญ และระบุค�าถามงาน

วิจัยของโครงการวิจัย

กรอบกำรวิจัย ที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุดโครงการ และมี

การแสดงความเชื่อมโยงโครงการย่อยภายในชุดเพื่อตอบเป้าใหญ่ร่วมกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัยและแผนกำรด�ำเนินงำนวิจัย ระบุวิธีการด�าเนินงานวิจัยที่ส�าคัญโดย

สรปุ และแสดงแผนการด�าเนนิงานรายกจิกรรมและระยะเวลาทีใ่ช้ ในแต่ละปีงบประมาณ

สถำนที่ท�ำกำรวิจัย ระบุประเทศ จังหวัด พื้นที่ท�าวิจัย หรือชื่อสถานที่

มำตรฐำนกำรวิจัย (ถ้ามี) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในกระบวนการด�าเนินงานวิจัย  

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน / นักวิจัยจึงควรมี 

การบริหารจัดการให้เกิดมาตรฐานในกระบวนการวิจัย เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน 

มาตรฐานการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการ 

ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เป็นต้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับ OKR (Output /  
Outcome /  Impact) ของโครงกำร ระบุ Key Result - 1 (ตวัชีว้ดัหลกั) และ Key Result  - 2 

(ตัวชี้วัดรอง) (ถ้ามี) จ�าแนกตามปีงบประมาณ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

 1. ผลผลิต 

  • ผลส�าคญัทีจ่ะเกิดข้ึน (ระบตุวัเลขทีเ่ป็นค่าเป้าหมายพืน้ฐาน (Baseline Data)  

   และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน)

 2. ผลลัพธ์

  • ผลส�าคญัทีจ่ะเกิดข้ึน (ระบตุวัเลขทีเ่ป็นค่าเป้าหมายพืน้ฐาน (Baseline Data)  

   และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน)

  • ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ

  • แนวทางการน�าผลงานไปขยายผล / ใช้ประโยชน์

 3. ผลกระทบ

  • ผลส�าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ชัดเจน)

  • ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
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แนวทำงกำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบของ
โครงกำร

 • การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท�าการวิจัยทั้งในและ 

  ต่างประเทศ (ถ้าม)ี (Connections with other experts within and outside  

  Thailand) และแผนท่ีจะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง 

  การสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย

 • การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จาก 

  งานวจิยั (Stakeholder and User Engagement) โดยระบชุือ่หน่วยงานภาครฐั  

  เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการด�าเนินงานร่วมกัน 

  และการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  

  รวมถึงอธิบายกระบวนการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

  เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
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