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แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

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

      ประเภทหนวยงาน/กลุม ......................................................................... 

 

ในระบบมีใหเลือกประเภท/กลุมหนวยงาน 

o มหาวิทยาลัย  

o กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก  

o กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

o กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน  

o กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา  

o กลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ  

o กลุมอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

o หนวยงาน  

o สวนราชการระดับกรม  

o รัฐวิสาหกิจ  

o องคการมหาชน  

o ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล  

o องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

o หนวยงานของรัฐสภา ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และสํานักงานอัยการสูงสุข  

o หนวยงานอ่ืนของรัฐ  

o นิติบุคคลท่ีไมใชหนวยงานรัฐและไมแสวงหาผลกําไร 

o สถาบันวิจัย 

 

โปรดระบุยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานดาน ววน. ของหนวยงาน 

□ ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง  

     เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรยีบรอยในทุกระดับและทุก

มิติ 

□ ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
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□ ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

คนไทยในอนาคต มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 และมีคุณธรรม 

□ ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม        

 เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

□ ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

คํานึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ท่ีมุงเนนใหเกิดผลลัพธตอความยั่งยืน 

□ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 

 

แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของหนวยงาน ประกอบดวย: 

1. วิสัยทัศน (ระบบแสดงขอมูลอัตโนมัติจากขอมูลท่ีมีการบันทึกไวในขอมูลหนวยงานของทาน)  

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

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

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

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

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

 

2. พันธกิจ (ระบบแสดงขอมูลอัตโนมัติจากขอมูลท่ีมีการบันทึกไวในขอมูลหนวยงานของทาน) 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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3. แสดงยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแผนงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีคาดวาจะ

ดําเนินการในระยะสั้น (3-5 ป) และ ระยะยาว (>10 ป หากมี) โดยขอใหแสดงแผนภาพ Framework ภาพรวมคํา

ของบประมาณของหนวยงาน ท่ีจะนําไปสูกรอบยุทธศาสตร/ วิสัยทัศน/ พันธกิจ ของหนวยงานของทานจากทุก

แหลงทุนประกอบดวย (บรรยาย/แผนภาพ)  

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

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

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

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

 

 
 

4. ระบุชื่อแผนงานของหนวยงาน (ระบบแสดงขอมูลอัตโนมัติจากขอมูลท่ีมีการบันทึกไวในขอมูลแผนงาน) 

4.1................................................................................................................................................................... 

4.2................................................................................................................................................................... 

4.3................................................................................................................................................................... 

4.4................................................................................................................................................................... 
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5. ตัวชี้วัดเปาหมาย (OKR ของแผนงาน ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงาน 

ปงบประมาณ 2566 พรอมท้ังระบุคาเปาหมาย (ระบบแสดงขอมูลอัตโนมัติจากขอมูลท่ีมีการบันทึกไวในขอมูล

แผนงาน) 

ชื่อแผนงาน 

ตัวชี้วัดเปาหมาย (Key Results) 

               เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด จํานวน หนวยนับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

      

      

      

      

หมายเหตุ :  

ตัวชี้วัดเปาหมาย  หมายถึง สิ่งท่ีจะเปนตัวบงช้ีวาหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคท่ีวางไวไดหรือไม  

คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวช้ีวัดความสําเร็จ ท่ีหนวยงานตองการบรรลุข้ันตอนน้ี 

 

6. เรียงลําดับความสําคัญของแผนงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย และงบประมาณ โดยเรียงจากมากไปนอย (แผนงานท่ี

สําคัญสูงสุดจะอยูเปนลําดับแรก) 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือแผนงาน 

ช่ือ

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

(25.. –…….) 

มีสัญญาผูกพัน

หรือ MOU 

งบประมาณ 

2566 

(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 แผนงาน

เสริมสรางความ

เขมแข็งการ

บริหารจัดการ 

ไมตองระบุ xxxxxxx ไมตองระบุ xxxxxx ไมตองระบุ 

หมายเหตุ: หนวยงานสามารถจัดทําแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุนแผนงาน/โครงการ

ตามแบบฟอรมท่ี สกสว. กําหนด และแนบไฟลรายละเอียดตามแบบฟอรมดังกลาว เปนไฟล PDF พรอมการสงคําขอ

งบประมาณของหนวยงาน และเพ่ิมเติมงบประมาณในตารางขอ 6 ดวย ท้ังนี้แผนงานฯท่ีจัดทําควรระบุกิจกรรมและ

งบประมาณท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
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7. รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการในปท่ีเสนอขอ (ระบบจะสรุปขอมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใตทุก

แผนงานมาแสดงผล)  

โครงการ  หมวดงบประมาณ (บาท) งบประมาณ

รวมของปท่ี

เสนอขอ (บาท) 

งบดําเนินงาน งบลงทุน 

คาจาง คาใช

สอย 

คาวัสดุ คา

สาธารณู

ปโภค 

คาเดินทาง

ตางประเทศ 

คา

ซอมแซม

ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

โครงการท่ี 1         

โครงการท่ี 2         

รวม         

หมายเหตุ : 1. งบประมาณคาครภุัณฑตองไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณแตละโครงการ 

   2. งบประมาณคาซอมแซม/ปรบัปรุงครุภณัฑรวมถึงคาสอบเทียบเครื่องมือรวมตองไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณของ

แผนงานหรือโครงการ 

   3. เมื่อรวมขอคาครุภณัฑ คาซอมแซมครภุณัฑ คาปรับปรุงครภุัณฑ และสอบเทียบเครื่องมือแลว ตองไมเกินรอยละ 20 ของ 

     วงเงินรวมงบประมาณของหนวยงาน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ภาพรวมของหนวยงาน)  

8.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Output) (ระบบจะสรุปขอมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใตทุกแผนงานมา

แสดงผล) 

ผลผลิต ประเภทผลผลิต จํานวน หนวยนับ รายละเอียดของผลผลิต 

     
     

     

 

8.2 ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Outcome) (ระบบจะสรุปขอมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใตทุกแผนงานมา

แสดงผล) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จํานวน หนวยนับ 

รายละเอียดผลลัพธ 

ท่ีคาดวาจะไดรับ 

(Expected Outcome) 
ที่เกิดจากการนําผลผลิตที่คาดวา

จะไดรับไปใชประโยชน 

ผูใชประโยชน/ 

ผูไดรับผลประโยชน 

ผลงานตีพิมพ (Publications)     
การอางอิง (Citations)     
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จํานวน หนวยนับ 

รายละเอียดผลลัพธ 

ท่ีคาดวาจะไดรับ 

(Expected Outcome) 
ที่เกิดจากการนําผลผลิตที่คาดวา

จะไดรับไปใชประโยชน 

ผูใชประโยชน/ 

ผูไดรับผลประโยชน 

เคร่ืองมือและระเบียบวธิีการวิจัย (Research tools 

and methods) 
    

ฐานขอมูลและแบบจําลองวิจัย (Research databases 

and models) 
    

ความกาวหนาในวิชาชพีของบุคลากรดานวิทยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม (Next destination) 
    

รางวัลและการยอมรับ (Awards and recognition)     
การใชประโยชนจากเคร่ืองมือ อุปกรณ หองวิจัยและ

โครงสรางพื้นฐาน (Use of facilities and resources) 
    

ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาตใหใชสิทธ ิ

(Intellectual property and licensing) 
    

การจัดต้ังบริษัท (Spin-off Companies)     
ผลิตภัณฑใหม (New Products)     
ทุนวิจัยตอยอด (Further funding)      
ความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือ(Collaborations 

and partnerships) 
    

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนและกฎระเบยีบ 

(Influence on policy, practice, plan and 

regulations)  

    

กิจกรรมสรางการมีสวนรวม (Engagement activities)     

 

 8.3 ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Impact) (ระบบจะสรุปขอมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใตทุกแผนงานมา

แสดงผล) 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ 

(Expected Impact) 

รายละเอียดผลกระทบ 

 

วิชาการ   

สังคม   

นโยบาย  

เศรษฐกิจ  
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8.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (ระบบจะสรุปขอมูลท่ีกรอกระดับโครงการภายใตทุกแผนงานมาแสดงผล) 

ดานการนําไปใชประโยชน 

 

รายละเอียด  ผูไดรับประโยชน  

(Beneficiary) 

วิชาการ    

สังคม    

นโยบาย   

เศรษฐกิจ   
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9. โปรดระบุงบประมาณแผนดินและงบรายไดของหนวยงาน สําหรับโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ

สําหรับโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (3 ปยอนหลัง) เพ่ือสนับสนุนใหเปาหมายของหนวยงานสําเร็จ  

ปงบ 

ประมาณ 

งบประมาณ

แผนงาน

ยุทธศาสตรพัฒนา

ศักยภาพดาน

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม  

(บาท) 

งบประมาณ

แผนงาน

ยุทธศาสตรการวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรม 

(บาท) (งบจัดสรร

ตรงจากสํานัก

งบประมาณ) 

งบประมาณแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(บาท) (งบผานกองทุน ววน.) 

แหลงทุนภายนอก 

(บาท) 

งบเงินรายไดของ

หนวยงาน 

(บาท) SF FF ใน

ประเทศ 

ตางประ

เทศ 

งบ 

ประมาณรวม 

 

งบลงทุน 

 

งบ 

ประมาณรวม 

 

งบลงทุน 

 

2563          

2564          
2565          

หมายเหตุ :  SF หมายถึง Strategic Fund หรือ งบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ 

    FF หมายถึง Fundamental Fund หรือ งบประมาณสนับสนุนงานพ้ืนฐาน 

    งบลงทุน หมายถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ  
 

10. โปรดระบุผลงานท่ีโดดเดนของหนวยงาน 3 ปยอนหลัง 
 

ชื่อผลงานท่ีโดดเดน (จํานวน 3-5 เร่ือง) ชวงปท่ีดําเนินการ (ปท่ีเร่ิม-สิ้นสดุ) ผลลัพธ ผลกระทบ 

    

    

 


