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การจัดทำแผนงานเสริมสร1างความเข1มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรC วิจัยและนวัตกรรม 

 

 หน#วยรับงบประมาณสามารถเสนอของบประมาณเสริมสร1างความเข1มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและ

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรC วิจัยและนวัตกรรมได6 โดยเป9นกิจกรรมใหม#เพิ่มเติม เพื่อให6ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน#วยงานมีประสิทธิภาพ

ดีขึ้น โดยตั้งเป9นแผนงานแยกและวางแผนในระยะ 3-5 ปN ที่มีกิจกรรม และระบุงบประมาณที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งสามารถสนับสนุนค#าใช6จ#ายดังต#อไปนี ้คือ   

(1)  ค#าใช6จ#ายในการพัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม 

(2) ค#าใช6จ#ายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม 

(3) ค#าใช6จ#ายการประเมินผลลัพธXและผลกระทบของแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม 

(4) ค#าใช6จ#ายในการเผยแพร# ผลักดันและเร#งรัดการนําผลงานวิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรมไปใช6ประโยชนX 

(5) ค#าใช6จ#ายในการพัฒนาบุคลากรด6านการบริหารงานพัฒนาวิทยาศาสตรX งานวิจัยและนวัตกรรที่ไม#ใช#นักวิจัย เพื่อสร6างความเข6มแข็ง

ของกระบวนการบริหารงานพัฒนาวิทยาศาสตรX งานวิจัยและนวัตกรรมของหน#วยรับงบประมาณ 

ในการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปNงบประมาณที่เสนอขอ ของหน#วยงานในระบบ ววน. 

หน#วยงานสามารถจัดทำแผนงานเสริมสร6างความเข6มแข็งฯ ตามแบบฟอรXมในระบบข6อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) โดยระบุแผนกิจกรรมและ

งบประมาณให6ละเอียดชัดเจน ในวงเงินไมFเกินร1อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของหนFวยงานใน

ระบบ ววน. แตFไมFเกิน 5,000,000 บาท (ห1าล1านบาท) 
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แบบฟอร'มเสนอแผนงานเสริมสร0างความเข0มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร' วิจัยและนวัตกรรม 

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ช่ือหน่วยงาน................................................................................... 

ลักษณะแผนงาน  

 

  แผนงานใหม่                             แผนงานต่อเน่ือง 
 ระยะเวลาตลอดแผนงานเสริมสร้างความเข็มแข็งฯ   ...................................... ปี 

เร่ิมปีงบประมาณ ...................................... ส้ินสุดปีงบประมาณ....................................... 

ใส่รหัสแผนงานต่อเน่ือง (ปีก่อนหน้า)............................ (ผู้ประสานหน่วยงานสามารถปรับแก้ข้อมูลที่ดึงมาได้) 

งบประมาณรวมของแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ  ในปีงบประมาณท่ีเสนอขอ................................... บาท 
หมายเหตุ :  

แผนงานใหม/ หมายถึง แผนงานที่เริ่มดำเนินการในป7ที่เสนอขอ   

แผนงานต/อเนื่อง หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการต<อเนื่องมาจากป7งบประมาณที่ผ<านมา   

 

 

 

รายละเอียดแผนงาน 
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1. หลักการและเหตุผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการ 

2. กรอบแนวคิด / แนวทางการดําเนินงาน (Framework/Approach) / พันธมิตร (Partner) ในการดําเนินงานร่วมกัน (หากมี) 

3. เป้าหมาย (Objective) สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนงาน เช่น หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ หรือ สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ์ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได้เชิงประจักษ์ และใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้น 
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4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จเม่ือส้ินสุดแผนงาน (KR)  

4.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จหลัก (KR บังคับ)  

 4.1.1 มีโครงการท่ีดําเนินการและส่งมอบผลผลิตได้ครบถ้วนตามแผน เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนโครงการท้ังหมด (โดยค่าเป้าหมายควรท้าทาย
และเพิ่มขึ้นทุกป)ี  

4.1.2 หน่วยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ท่ี สกสว. กําหนดได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.1.3 จํานวนโครงการท่ีถูกนําไปใช้ประโยชน์* โดยเกิดจากการผลักดันของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ิมข้ึนจากค่าเฉล่ียของสามปีท่ีผ่านมา (ปีพ.ศ. 2563-2565) 
คําอธิบาย: *นิยามการใช้ประโยชน์: การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม (องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ผลงานเชิงสร้างสรรค์ การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ บทสังเคราะห์เชิงนโยบาย หรือประสบการณ์) 

ที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม หรือวิชาการ 

4.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จหลัก (KR เลือก) (หน่วยงานพิจารณาเลือก/ระบุเฉพาะ KR ท่ีเก่ียวข้องกับแผนดําเนินการ และคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้จริง) เช่น 

 4.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน RDI* management ของหน่วยงาน มีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ X หรือมีศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ x เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ

ก่อนหน้า  

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 4.2.2 หน่วยงานมีการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมภายในหน่วยงานท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 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 (ในกรณีท่ีเสนอเป9นป:แรก ขอให=กรอกข=อมูลทุกป: ตามระยะเวลาของแผนงาน)  

  

ปGงบประมาณ เปIาหมายรายปG รายละเอียดส่ิงท่ีจะสLงมอบรายปG  

(หากสามารถระบุเชิงปริมาณได0 ขอให0ระบุด0วย)   
ปีงบประมาณที่เริ่มดําเนินงาน   

   
   

ปีงบประมาณที่สิ้นสุด   

คำอธิบาย : เปCาหมายรายป7ควรระบุเปGนระดับ output หรือ KR และสอดคลPองกับแผนการดำเนินงาน เช<น  

1. บุคลากรดPานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน<วยงาน* ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ไดPรับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ จำนวน x คน  

(* ตัวอย<างเช<น บุคลากรใน Technology Licensing Office: TLO, บุคลากรในสำนักวิจัยและพัฒนา/กองบริหารงานวิจัย, บุคลากรที่รับผิดชอบดPานแผนและงบประมาณวิจัย เปGนตPน) 

2. ระบบสารสนเทศดPานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม/ระบบสารสนเทศดPานการติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน x ระบบ 

3. โครงการวิจัยที่ไดPรับการประเมินผลลัพธsและผลกระทบ จำนวน x โครงการ 

4. โครงการวิจัยที่ถูกนำไปใชPประโยชนs โดยเกดิจากการผลักดันของหน<วยงาน จำนวน x โครงการ 

5. โครงการวิจัยที่มีการแจPงขPอคPนพบใหม</เปwดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน x โครงการ 

6. โครงการวิจัยที่ไดPรับการยื่นจดทะเบียนทรัพยsสินทางปyญญา จำนวน x โครงการ เปGนตPน 
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กรณีท่ีหน่วยงานเคยเสนอขอแผนเสริมสร้างแล้ว และมีการดําเนินงานต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน  

ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี 

(ดึงข้อมูลเดิมมา

แสดง) 

ส่ิงท่ีจะส่งมอบ/รายละเอียด 

(ดึงข้อมูลเดิมมาแสดง) 

ส่ิงท่ีส่งมอบได้จริง 
หากม ี

หมายเหตุ 
ระบุเหตุผลกรณีสิ่งที่ส่งมอบรายปีไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว ้

ปีงบประมาณที่เริ่ม

ดําเนินงาน 
    

     

     

     
ปีงบประมาณที่สิ้นสุด     

หมายเหตุ : หน่วยงานต้องระบุเป้าหมาย และสิ่งที่จะส่งมอบรายปีที่จะนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่คาดไว้เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนงาน  

 

6. แผนการพัฒนาวิธีการทำงานเพ่ือเสริมสร=างความเข=มแข็งกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหนNวยงาน (สามารถเลือกไดPมากกว<า 1 ขPอ โดยระบเุปGนวิธีการ/

กิจกรรมใหม<เพิ่มเติม เพื่อใหPระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของหน<วยงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น) 

6.1 วิธีการพัฒนาการทำงานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมต=นน้ำ (เชNน กระบวนการท่ีได=มาซ่ึงแผนงาน/โจทยXวิจัย  การพัฒนาแผนงาน/โจทยXวิจัย

รNวมกับผู=ใช=ประโยชนXท่ีเก่ียวข=อง  การประเมินข=อเสนอโครงการจากผู=ทรงคุณวุฒิภายนอก เป9นต=น) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 วิธีการพัฒนาการทำงานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมกลางน้ำ (เชNน กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระหวNางการดำเนิน

งานวิจัย การติดตามผลการดำเนินงานและการใช=งบประมาณให=เป9นไปตามแผน ต้ังแตNออกสัญญา (ถ=ามี) จนถึงส้ินสุดโครงการ  กระบวนการหนุนเสริมและ

ประสานงานให=โครงการสามารถดำเนินการได=บรรลุตามแผนงาน)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Template 

6.3 วิธีการพัฒนาการทำงานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยปลายน้ำ (เชNน การติดตามและประเมินผลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหลังส้ินสุดแผนงาน/โครงการ  การ

ส่ือสารผลลัพธXและผลกระทบให=สาธารณชนตระหนักถึงการใช=ประโยชนXจากผลงาน ววน. รวมถึงกระบวนการผลักดัน/ขับเคล่ือนให=ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิด

การนำไปใช=ประโยชนX) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    7. งบประมาณของแผนงานเสริมสร=างความเข=มแข็งฯ ในปีท่ีเสนอขอ  

ประเภทงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

งบดําเนินการ : ค่าจ้าง   

งบดําเนินการ : ค่าวัสดุ   

งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย   

รวม   

 

8. แผนการดำเนินงานวิจัย (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช= จำแนกรายป:งบประมาณ) 

ปี (งบประมาณ) กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

ปีงบประมาณที่

เริ่มดําเนินงาน               

               

               

               

ปงีบประมาณที่
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