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แบบฟอร'มแผนปฏิบัติการด3านวิทยาศาสตร' วิจัยและนวัตกรรม 

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

จัดสรรงบประมาณจากกองทุนสPงเสริมวิทยาศาสตร' วิจัยและนวัตกรรม 
(แผนปฏิบัติการด/านวิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรม หมายถึงแผนพัฒนาวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และแผนการวิจัยและนวัตกรรม ท่ีหน@วยรับงบประมาณจัดทำข้ึนเพ่ือเปJน

กรอบแนวทางการปฏิบัติและกำหนดเปLาหมายการดำเนินงานดMานวิทยาศาสตร5 วิจัย และนวัตกรรมใหMสอดคลMองกับวิสัยทัศน5 พันธกิจ และแผนกลยุทธ5ของหน@วยรับงบประมาณ 

ตลอดจนเช่ือมโยงกับกรอบยุทธศาสตร5ชาติ และแผนงานดMานวิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรม) 
 

ชื่อหน'วยงาน ...................................................................... 
 

ประเภทหน)วยงาน/กลุ)ม ......................................................................... 
ในระบบมีให)เลือกประเภท/กลุ4มหน4วยงาน 
o มหาวิทยาลัย  

o กลุ4มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน)าของโลก  
o กลุ4มพัฒนาเทคโนโลยีและส4งเสริมการสร)างนวัตกรรม 
o กลุ4มพัฒนาชุมชนท)องถ่ินหรือชุมชนอ่ืน  
o กลุ4มพัฒนาปIญญาและคุณธรรมด)วยหลักศาสนา  
o กลุ4มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ  
o กลุ4มอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

o หน4วยงาน  
o ส4วนราชการระดับกรม  
o รัฐวิสาหกิจ  
o องคQการมหาชน  
o ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเปRนนิติบุคคล  
o องคQกรปกครองส4วนท)องถ่ิน  
o หน4วยงานของรัฐสภา ศาล องคQกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และสำนักงานอัยการสูงสุข  
o หน4วยงานอ่ืนของรัฐ  
o นิติบุคคลท่ีไม4ใช4หน4วยงานรัฐและไม4แสวงหาผลกำไร 

o สถาบันวิจัย 
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โปรดระบุยุทธศาสตร/ชาติท่ีสอดคล7องกับแผนปฏิบัติงานด7าน ววน. ของหนDวยงาน 

□ ยุทธศาสตร/ท่ี 1 ด7านความม่ันคง  

     เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล5อมของประเทศให5มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร5อยในทุกระดับและทุกมิต ิ
□ ยุทธศาสตร/ท่ี 2 ด7านการสร7างความสามารถในการแขDงขัน  

เน5นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคูEกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
□ ยุทธศาสตร/ท่ี 3 ด7านพัฒนาและเสริมสร7างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/  

คนไทยในอนาคต มีความพร5อมทั้งกาย ใจ สติปIญญา มีทักษะที่จำเปMนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
และมคีุณธรรม 

□ ยุทธศาสตร/ท่ี 4 ด7านการสร7างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 สร5างความเปMนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนยTกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม        
 เพิ่มโอกาสให5ทุกภาคสEวนเข5ามาเปMนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

□ ยุทธศาสตร/ท่ี 5 ด7านการสร7างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปSนมิตรตDอส่ิงแวดล7อม  

คำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให5เปMนมิตรตEอสิ่งแวดล5อม 
ผEานมาตรการตEางๆ ที่มุEงเน5นให5เกิดผลลัพธTตEอความยั่งยืน 

□ ยุทธศาสตร/ท่ี 6 ด7านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนTสEวนรวม” 

 
แผนปฏิบัติการด7านวิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม ของหนDวยงาน ประกอบด7วย: 

1) วิสัยทัศนQ (ระบบแสดงข*อมูลอัตโนมัติจากข*อมูลท่ีมีการบันทึกไว*ในข*อมูลหน?วยงานของท?าน)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 
2) พันธกิจ (ระบบแสดงข*อมูลอัตโนมัติจากข*อมูลท่ีมีการบันทึกไว*ในข*อมูลหน?วยงานของท?าน) 

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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3) แสดงยุทธศาสตรQ เปZาประสงคQ กลยุทธQ และแผนงานที่เกี่ยวข)องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่คาดว4าจะ
ดำเนินการในระยะสั้น (3-5 ป_) และ ระยะยาว (>10 ป_ หากมี) โดยขอให)แสดงแผนภาพ Framework ภาพรวมคำ
ของบประมาณของหน4วยงาน ที่จะนำไปสู4กรอบยุทธศาสตรQ/ วิสัยทัศนQ/ พันธกิจ ของหน4วยงานของท4านจากทุก
แหล4งทุนประกอบด)วย (บรรยาย/แผนภาพ)  

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

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

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

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

 
 

4) ระบุชื่อแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน4วยงาน (ระบบแสดงข*อมูลอัตโนมัติจากข*อมูลที่มีการบันทึกไว*ใน
ข*อมูลแผนงาน) 

4.1................................................................................................................................................................... 
4.2................................................................................................................................................................... 
4.3................................................................................................................................................................... 
4.4................................................................................................................................................................... 
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5) ตัวชี้วัดเปZาหมาย (OKR ของแผนงาน ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ที่สอดคล)องกับยุทธศาสตรQการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของหน4วยงาน ในป_ที่เสนอขอ พร)อมทั้งระบุค4าเปZาหมาย (ระบบแสดงข*อมูลอัตโนมัติจากข*อมูลท่ี
มีการบันทึกไว*ในข*อมูลแผนงาน) 

ชื่อแผนงาน 
ตัวชี้วัดเป3าหมาย (Key Results) 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด จำนวน หนJวยนับ ตัวชี้วัด คJาเป3าหมาย 

      
      
หมายเหตุ :  
ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป2นตัวบ8งชี้ว8าหน8วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป?าประสงคAที่วางไวCไดCหรือไม8  
จำนวน (เชิงปริมาณ) และค:าเป;าหมาย (เชิงคุณภาพ) หมายถึง ตัวเลข หรือค8าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่หน8วยงานตCองการบรรลุขั้นตอนนี ้
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6) เรียงลำดับความสำคัญของแผนงานเพ่ือบรรลุเป=าหมาย และงบประมาณ โดยเรียงจากมากไปนFอย (แผนงานท่ีสำคัญสูงสุดจะอยูJเปKนลำดับแรก)  

ลำดับ ช่ือแผนงาน ช่ือโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

(25.. –…….) 

มีสัญญาผูกพัน

หรือ MOU 

งบประมาณ 

ปLท่ีเสนอขอ 

(บาท) 

งบประมาณ 

ตลอดโครงการ 

(บาท) 

1 1.1 1.1.1     

2  1.1.2     

3 2.1 2.1.1     

4  2.1.2     

5       

6 แผนงานเสริมสรQาง

ความเขQมแข็งฯ 

ไมUตQองระบุ xxxxxxx ไมUตQองระบุ xxxxxx ไมUตQองระบุ 

 
7) รายละเอียดงบประมาณของแตJละโครงการในปTท่ีเสนอขอ (ระบบจะสรุปข,อมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใต,ทุกแผนงานมาแสดงผล)  

โครงการ  หมวดงบประมาณ (บาท) งบประมาณรวมของ

ป5ที่เสนอขอ (บาท) งบดำเนินงาน งบลงทุน 

ค?า 

จAาง 

ค?า 

ใชAสอย 

ค?า 

วัสด ุ

ค?า 

สาธารณูปโภค 

ค?า 

เดินทาง

ต?างประเทศ 

ค?า 

ซ?อมแซม

ครุภัณฑN 

ครุภัณฑN 

โครงการที่ 1         

โครงการที่ 2         

รวม         

หมายเหต ุ(อ*างอิง:  การตั้งงบประมาณให*เป7นไปตาม ประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑBการจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนJวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม) 
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8) ผลท่ีคาดวJาจะไดFรับ (ภาพรวมของหนJวยงาน)  

8.1 ผลผลิตท่ีคาดวJาจะไดFรับ (Expected Output) (ระบบจะสรุปข,อมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใต,ทุกแผนงานมาแสดงผล) 
ผลผลิต ประเภทผลผลิต จำนวน หนUวยนับ รายละเอียดของผลผลิต 

     

     

 

8.2 ผลลัพธbท่ีคาดวJาจะไดFรับ (Expected Outcome) (ระบบจะสรุปข,อมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใต,ทุกแผนงานมาแสดงผล)  

ผลลัพธNที่คาดว?าจะไดAรับ จำนวน หน?วยนับ 

รายละเอียดผลลัพธN 

ที่คาดว?าจะไดAรับ 

(Expected Outcome) 

ที่เกิดจากการนำผลผลิตที่คาดวJาจะ

ได*รับไปใช*ประโยชนB 

ผูAใชAประโยชนN (Users)/ 

ผูAไดAรับผลประโยชนN 

(Beneficiaries) 
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8.3 ผลกระทบท่ีคาดวJาจะไดFรับ (Expected Impact) (ระบบจะสรุปข,อมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใต,ทุกแผนงานมาแสดงผล) 
(นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ< (outcome) ในวงกวGางทั้งดGานวิชาการ นโยบาย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลGอม หรือผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นตUอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ< โดยผUานกระบวนการการ

สรGางการมีสUวนรUวม (Engagement activities) และมีเสGนทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคล่ือนไปสูUการสรGางผลกระทบ ท้ังน้ี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอGอม ท้ังท่ีต้ังใจและไมUต้ังใจ

ใหGเกิดข้ึน) 

ผลที่คาดว?าจะไดAรับ รายละเอียดผลกระทบ 

ดFานวิชาการ   

ดFานสังคม  

O ดFานสาธารณะ  

O ดFานชุมชนและพ้ืนท่ี      

O ดFานส่ิงแวดลFอม  

 

ดFานนโยบาย   

ดFานเศรษฐกิจ   

 

8.4 ประโยชนbท่ีคาดวJาจะไดFรับ (ระบบจะสรุปข,อมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใต,ทุกแผนงานมาแสดงผล) 
ดQานการนำไปใชQประโยชน[ 

 

รายละเอียด  ผูQไดQรับประโยชน[  

(Beneficiaries) 

วิชาการ    

สังคม  

O ดFานสาธารณะ  

O ดFานชุมชนและพ้ืนท่ี      

O ดFานส่ิงแวดลFอม  

  

นโยบาย   

เศรษฐกิจ   
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9) โปรดระบุงบประมาณแผJนดินและงบรายไดFของหนJวยงาน สำหรับโครงการภายใตFแผนงานยุทธศาสตรbพัฒนาศักยภาพดFานวิทยาศาสตรb เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ

สำหรับโครงการภายใตQแผนงานยุทธศาสตร[การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (3 ปLยQอนหลัง) เพ่ือสนับสนุนใหQเปiาหมายของหนUวยงานสำเร็จ  

ป5งบ 

ประมาณ 

งบประมาณ

แผนงาน

ยุทธศาสตรNพัฒนา

ศักยภาพดAาน

วิทยาศาสตรN 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม  

(บาท) 

(A) 

งบประมาณแผนงานยุทธศาสตรNการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(บาท) (งบผ?านกองทุน ววน.) 

แหล?งทุนภายนอก 

(บาท) 

งบเงินรายไดAของ

หน?วยงาน 

(บาท) 

(F) 

รวม 

(บาท) 

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) SF FF ในประเทศ 

(D) 

ต?าง 

ประเทศ 

(E) 
งบ 

ประมาณรวม 

(B) 

งบลงทุน 

 

งบ 

ประมาณรวม 
(C) 

งบลงทุน 
 

          
          

          

รวม          

หมายเหต ุ:  SF หมายถึง Strategic Fund หรือ งบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธB 

    FF หมายถึง Fundamental Fund หรือ งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน 

งบประมาณรวม (B,C) หมายถึง รายจJายที่กำหนดให*จJายเพื่อการดำเนินงานวิจัย ได*แกJ คJาจ*าง, คJาใช*สอย, คJาวัสด,ุ คJาสาธารณูปโภค, คJาเดินทางตJางประเทศ, คJาซJอมแซมครุภัณฑB รวมถึงงบลงทุน 

งบลงทุน หมายถึง รายจJายที่กำหนดให*จJายเพื่อการลงทุนในโครงการด*าน ววน. ได*แกJ รายจJายคJาครุภัณฑB และรายจJายอื่นใดที่กำหนดให*จJายในลักษณะงบลงทุน ทั้งนี ้กองทุนสJงเสริม ววน. ไมJสนับสนุนงบลงทุนที่

เป7นสิ่งปลูกสร*าง  

งบเงินรายไดBของหนEวยงาน (F) หมายถึง งบประมาณรายได*จากการดำเนินงานกิจการของหนJวยงาน นอกเหนือจากงบประมาณที่ได*รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชJน เงินหรือทรัพยBสินที่มีผู*บริจาคหรือมอบให* 

เงินหรือทรัพยBสินที่ตกเป7นของหนJวยงาน หรือที่ได*รับตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญา คJาตอบแทนหรือรายได*จากการดำเนินกิจการ รวมทั้งผลประโยชนBจากทรัพยBสินทางปlญญา ดอกผล ผลประโยชนB หรือรายได*

อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพยBสินของหนJวยงาน ซึ่งได*นำงบประมาณสJวนนีม้าใช*ในการสนับสนุนงานด*านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหนJวยงาน 

 


