
คูมือ 
แบบฟอรมขอเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบฟอรมขอเสนอเชงิหลักการ (Concept Proposal) 
สําหรบัแผนบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ 2563 

 

ยื่นเสนอขอรับงบประมาณเปาหมายยทุธศาสตรที่ ........................................................................................ 
ประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย (กลุมเรื่อง) ........................................................................................................ 
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมสําคัญ (กลุมเรื่องยอย) ....................................................................................... 
แผนงาน  ตอเน่ือง (รายงานผลการดําเนินงานในขอที่ 5) 
            แผนงานใหม  

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ช่ือแผนงาน 
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 
2. คําสําคัญ (Keywords)  
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………. 
3. หนวยงานเจาภาพ (ระดับกรม/มหาวิทยาลัย) ……………………….……………………………………………………………. 
 หัวหนาแผนงาน/โปรแกรม ………………………………………………………………………...…………………………………. 
 ตําแหนง ……………………………….…………………หนวยงาน (ระดับกอง/คณะ) ………………………………………… 
 เบอรโทร (ที่สามารถติดตอได) ………………………………………………………………………………………………………… 
 email ……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
4. หนวยงานรวมดําเนินการวิจัย  (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) 

ลําดับ หนวยงานรวมดําเนินการวิจัย หัวหนาโครงการ/ 
ผูประสาน 

เบอรโทรศัพท 
(ที่สามารถติดตอได) 

e-mail 

1 ช่ือหนวยงานที่รวมดําเนินการ
วิจัย 

เฉพาะหัวหนา
โครงการ หรือ ผู
ประสานงานหลัก 

  

     
     

  
 
 



สวนที่ 2 ขอมูลแผนงาน 
1. หลักการและเหตุผล (ระบุปญหา/ความจําเปน/ความตองการ)  (ไมเกิน 20 บรรทัด) 
2. วัตถุประสงค (ระบุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจนเปนขอ ๆ เรียงลําดับตามความสําคัญ โดยมี
ความเช่ือมโยงสอดคลองกับความสําคัญและที่มาของปญหา) 
3. ขอมูลความตองการของชุมชน หนวยงานที่นําไปใชประโยชน (สําหรับเปาหมายที่ 2) ขอมูลดานการตลาด 

(สําหรับเปาหมายที่ 1) (ระบุความตองการของผูใชประโยชน หรือความเปนไปไดทางดานการตลาด)   (ไมเกิน 
10 บรรทัด)   

4. ระดับความพรอมทางสังคมที่มีในปจจุบัน (Societal Readiness Levels : SRL) (สําหรับเปาหมายที่ 2)  
  ความพรอมทางเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน (Technology Readiness Level: TRL) (สาํหรับเปาหมายที่ 1)   

ระดับ SRL ...(1-9)...... (รายละเอียดในเอกสารแนบ)    
ระกับ TRL ...(1-9)...... (รายละเอียดในเอกสารแนบ)      
รายละเอียด (ระบุความรายละเอียดความพรอมขององคความรู เทคโนโลยี)     

5. สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา (กรณีเปนโครงการตอเน่ือง) กรณีเปนแผนบูรณาการตอเน่ืองใหสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา พรอมทั้งเช่ือมโยงใหเห็นความสําคัญของการดําเนินการตอเน่ืองในปที่เสนอขอดวย (ไมเกิน 20 
บรรทัด) 

6. การตอยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน/ความพรอมของเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน (ระบุผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีเ่ปน
ฐานในการนํามาตอยอดของแผนงานบูรณาการ หากม)ี 

 ช่ือโครงการ/ช่ือเทคโนโลยี ……………………………………………………………………………………………………………… 
 เจาของผลงาน ……………………………………………………….. หนวยงาน ……………………………………………………. 

รายละเอียด  (ไมเกิน 15 บรรทัด) ................................................................................................................. 
ความพรอมขององคความรู/เทคโนโลยี (ไมเกิน 15บรรทัด). .......................................................................... 

7. แผนงานการดําเนินงานวิจัย  
 1) แนวทางการดําเนินงานทางเทคนิค (ระบุกระบวนการ/ขั้นตอน/ชวงเวลา) (ไมเกิน 30 บรรทัด)  

  2) งบประมาณ (ระบุงบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรแลว) 
ปที่

ดําเนินการ 
ปงบประมาณ งบประมาณภาครัฐ 

(ที่เสนอขอ) 
งบจากภาคเอกชน งบประมาณ

รวม In cash In kind 
ปที่ 1    งบประมาณที่ตองการ

ทําคําขอ (กรณีเปน
แผนงาน/โครงการ
ตอเน่ืองใหใส
งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรแลว) 

สามารถระบุได
ทั้งเปาหมายที่ 1 
และเปาหมายที่ 
2 

สามารถระบุได
ทั้งเปาหมายที่ 
1 และเปาหมาย
ที่ 2 

 

ปที่ 2      
ปที่ 3      



ปที่ ….      
รวม      

  
 3) โครงการ/กจิกรรม (รายป) และภาพรวมงบประมาณรายโครงการ (ปงบประมาณ 2563)  

 
  4) ความเช่ือมโยงของโครงการภายใตแผนงาน  (ระบุ/อธิบาย ความสัมพันธ ความสอดคลอง ความเช่ือมโยง

ของแตละโครงการภายใตแผนงงานวิจัยและนวัตกรรม) 
8. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ (ระบุผลผลิตและผลลพัธ ของแผนบูรณาการอยางเปนรูปธรรมที่สามารถ

ประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได ทั้งน้ีตองระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ 
(เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ตนทุน) 

  1) ผลผลิตสุดทายที่ไดจากแผนงาน (ระบุผลงานหลักของโครงการในเชิงปริมาณและ/หรือคุณภาพที่วัดไดระบุผู
ไดประโยชนหรือผูนําผลงานไปใช หากผลงานเปนไปตามที่คาดหมาย) 

  2) ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยตรงจากผลผลิตของแผนงาน (ระบุผลลพัธในเชิงปริมาณและ/หรือคณุภาพที่
วัดไดหากมีการนําผลงานไปใชประโยชนตามที่คาดหมาย) 

  3) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (แสดงใหทราบวาโครงการน้ีสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมอยางไร  เชน กอนที่จะมีโครงการฯ มีผลผลิตตํ่า ตนทุนสงู เกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ เปน
สินคาที่ตองนําเขา  หากโครงการฯ น้ีสําเร็จจะมีสวนการแกปญหาหรือสรางโอกาสไดมากนอยเพียงใด  รวมถึงการ
มีสวนในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต/การแขงขันของสนิคา และการใหบริการภายในประเทศไดอยางไร และดวย
มูลคาเทาใด หรือเปนการแสดงวาผลของโครงการฯ มีสวนทําใหวิถีชีวิต โครงสรางทางสังคม  สภาพแวดลอม และ
สุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรือแสดงใหเห็นวาจะมีสวนในการชวยแกปญหาดานสิ่งแวดลอม
อยางไร) 

(1) ดานเศรษฐกิจ 

• มูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑหรือบริการ (บาท) 

• มูลคาการสงออก (บาท) 

• มูลคาที่เกิดจากการลดการนําเขา (บาท) 

• การจางงาน (คน) 

• อ่ืนๆ 

ลําดับ ช่ือโครงการ/ช่ือ
เทคโนโลยี 

สถานภาพ
โครงการ 

หนวยงาน ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

 ระบุช่ือโครงการ 
หรือเทคโนโลยี 

ใหม/
ตอเน่ือง 

 ระบุรายละเอียดผลผลิตที่ไดรบั  

      
      
    รวม  



(2) ดานสังคม  

• สุขภาพอนามัย 

• คุณภาพชีวิต/ความเปนอยู 

• มูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑหรือบริการ (บาท) 

• การศึกษา/การเรียนรู 

• อ่ืนๆ 
(3) ดานสิ่งแวดลอม (หากมี) 

9. แนวทางการใชประโยชน/ขยายผลจากงานวิจัย (ระบุแนวทางการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
ตามแผนงาน สามารถนําไปสูการใชประโยชน การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมาย หากมีหลักฐาน
ปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหจัดทําเปนเอกสารแนบในระบบ)  (ไมเกิน 15 บรรทัด)  

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

  



Societal Readiness Level – SRL 
 

Societal Readiness Level – SRL คือ ระดับความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสังคม ที่ใชในการ
ประเมินระดับความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสังคม องคความรู เทคโนโลยี กระบวนการ การ
แกปญหา สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทั้งดานสังคม เปนเครือ่งมือที่นํามาประยุกตใชเพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน ใน
การบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางดานสังคม รายละเอียดดังน้ี 
 

SRL 1 – การวิเคราะหปญหาและกําหนดความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสังคมที่ม ี- (identifying 
problem and identifying societal readiness) 

SRL 2 – การกําหนดปญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแกปญหาและคาดการณผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และระบุผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในโครงการ (formulation of problem, proposed solution(s) 
and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the 
project.) 

SRL 3 – ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแกปญหาที่กําหนดขึ้นรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
(initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders) 

SRL 4 – ตรวจสอบแนวทางการแกปญหาโดยการทดสอบในพ้ืนที่นํารองเพ่ือยืนยันผลกระทบตามที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น และดูความพรอมขององคความรูและเทคโนโลยี (problem validated through pilot testing in 
relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness) 

SRL 5 – แนวทางการแกปญหาไดรับการตรวจสอบ ถูกนําเสนอแกผูมสีวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ area (proposed 
solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area) 

SRL 6 – ผลการศึกษานําไปประยุกตใชในสิ่งแวดลอมอ่ืน และดําเนินการกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของเพ่ือใหได
ขอเสนอแนะเบ้ืองตนเพ่ือใหเกิด 

ผลกระทบที่เปนไปได (solution (s) demonstrated in relevant environment and in co‐operation with 
relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact)  

SRL 7 – การปรับปรุงโครงการและ/หรือการแนวทางการพัฒนา การแกปญหา รวมถึงการทดสอบการแนว
ทางการพัฒนา การแกปญหาใหมในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย (refinement of project 
and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders) 

SRL 8 – เสนอแนวทางการพัฒนา การแกปญหาในรูปแบบแผนการดําเนินงานที่สมบูรณ และไดรับการยอมรับ 
(proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified) 

SRL 9 – แนวทางการพัฒนาและการแกปญหาของโครงการไดรับการยอมรับและสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment) 

 


