
Template แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุนแผนงาน 

การจัดทําแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

 

 หนวยรับงบประมาณสามารถเสนอของบประมาณเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ             

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการได โดยตั้งเปนแผนงานแยกและวางแผนในระยะ 3-5 ป ท่ีมีโครงการ/กิจกรรม และระบุงบประมาณท่ีชัดเจนเหมาะสม 

โดยสนับสนุนคาใชจายดังตอไปนี้   

(1)  คาใชจายในการพัฒนาแผนงานและโครงการ ววน. เชน การจัดประชุม คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการประเมิน เพ่ือใหไดแผนงานและโครงการท่ีมี

คุณภาพ 

(2) คาใชจายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการ ววน. เชน คาลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาโครงการ คาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความกาวหนา 

(3) คาใชจายการประเมินผลลัพธและผลกระทบของแผนงานและโครงการ ววน. 

(4) คาใชจายในการเผยแพร และผลักดันการนําผลงาน ววน. ไปใชประโยชน เชน คาใชจายในการจดสิทธิบัตร คาใชจายในการจัดประชุมเผยแพร

ผลงาน คาตีพิมพเอกสารเผยแพรผลงาน 

(5) คาใชจายในการปรับปรุง/พัฒนาดานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการบริหารงาน ววน. ของ

หนวยรับงบประมาณ เชน คาอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะดานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของใหกับบุคลากรในหนวยงาน  

(6) คาจางเลขานุการโครงการ/ผูประสานงานโครงการ เพ่ือชวยการบริหารจัดการและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามความจําเปนและเหมาะสม 

 

ในการจัดทําคําของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหนวยงานในระบบ ววน. หนวยงาน 

สามารถจัดทําแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการฯ ตามแบบฟอรมในระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) และแนบไฟลขอมูลท่ีจัดทําแลว เปน

ไฟล PDF ประกอบคําของบประมาณ ท้ังนี้ งบประมาณสําหรับแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการฯ จะตองระบุแผนกิจกรรมและงบประมาณใหชัดเจน ใน

วงเงินไมเกินรอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของหนวยงานในระบบ ววน. แตไมเกิน 5,000,0000 บาท (หาลานบาท) โดย

หนวยงานจะตองกรอกยอดงบประมาณแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการฯ ในแผนปฏิบัติการดาน ววน. ของหนวยงานดวย 
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แบบฟอรมเสนอแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

ช่ือหนวยงาน............................................ 

ลักษณะแผนงาน  

 ⃝ ใหม                    ⃝            ตอ่เน่ือง 
 ระยะเวลาตลอดแผนงานเสริมสรางความเข็มแข็งฯ     ................. ป 

เริ่มปงบประมาณ ...................................... สิน้สุดปงบประมาณ....................................... 

งบประมาณรวมของแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการฯ  ในปงบประมาณ 2566   ................................... บาท 

 

รายละเอียดแผนงาน 

1. หลักการและเหตุผลในการเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุนแผนงาน 

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

3. เปาหมาย (Objective) สุดทายเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนงาน เชน หนวยงานมีระบบบริหารจัดการแผนงานและโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถในการบริหารจัดการ และนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน หรือ สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดเชิงประจักษ และใชงบประมาณไดอยางคุมคา เปนตน 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จเม่ือสิ้นสุดแผนงาน (KR) 

4.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จหลัก (KR บังคับ)  

 4.1.1 จํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการท้ังหมด (คาเปาหมายควรทาทายและ

เพ่ิมข้ึนทุกป)  

 4.1.2 หนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ท่ี สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จหลัก (KR เลือก) เชน 

 4.2.1 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน RDI* management ของหนวยงาน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ X หรือมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ x เม่ือเทียบกับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

 4.2.2 หนวยงานมีการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมภายในหนวยงานท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ x เทียบกับ

ปงบประมาณ 2566 

 4.2.3 จํานวนโครงการท่ีถูกนําไปใชประโยชน โดยเกิดจากการผลักดันของหนวยรับงบประมาณ 

 4.2.4 ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชประโยชนโครงการ ววน. จากการผลักดันของหนวยรับประมาณ 

หมายเหตุ *RDI = Research, Development and Innovation 

 

5. เปาหมายรายป 

ปงบประมาณ เปาหมายรายป ส่ิงท่ีจะสงมอบ/รายละเอียด 

2566   

2567   

2568   

2569   

2570   
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6. แผนการพัฒนาวิธีการทํางานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหนวยงาน (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

6.1 วิธีการทํางานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมตนน้ํา (เชน กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงแผนงาน/โจทยวิจัย  การพัฒนาแผนงาน/โจทยวิจัยรวมกับผูใช

ประโยชนท่ีเก่ียวของ  การประเมินขอเสนอโครงการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนตน) 

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

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

6.2 วิธีการทํางานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมกลางน้ํา (เชน กระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระหวางการดําเนินงานวิจัย การ

ติดตามผลการดําเนินงานและการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผน ตั้งแตออกสัญญา (ถามี) จนถึงสิ้นสุดโครงการ  กระบวนการหนุนเสริมและประสานงานให

โครงการสามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนงาน)  

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

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

6.3 วิธีการทํางานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยปลายน้ํา (เชน การติดตามและประเมินผลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหลังสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ  การสื่อสาร

ผลลัพธและผลกระทบใหสาธารณชนตระหนักถึงการใชประโยชนจากผลงาน ววน. รวมถึงกระบวนการผลักดัน/ขับเคลื่อนใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดการ

นําไปใชประโยชน) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    7. งบประมาณของแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการฯ ในปท่ีเสนอขอ (2566) 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

งบดําเนินการ : คาจาง   

งบดําเนินการ : คาวัสด ุ   

งบดําเนินการ : คาใชสอย   

รวม   

     

8. แผนการดําเนินงานวิจัย (แสดงแผนการดําเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช ในแตละปงบประมาณ) 

ป(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. 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

2566               

               

2567               

               

2568               

               

2569               

               

2570               
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    9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    9.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Output) (ระบุผลผลิตจากการดําเนินงานของแผนงาน เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ) 

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

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

9.2 ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected Outcome) (ระบุผลลัพธโดยเทียบกับตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (KR) 

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

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

9.3 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected Impact) (ระบุผลกระทบโดยเทียบกับเปาหมาย (Objective) 

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

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


