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สว่นที ่1ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อแผนงาน 
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 (ภาษาอังกฤษ).……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 
2. คําสําคัญ (Keywords)  
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………. 
3. หน่วยงานเจ้าภาพ (ระดับกรม/มหาวิทยาลัย) ……………………….……………………………………………………………. 
 หัวหน้าแผนงาน/โปรแกรม ………………………………………………………………………...…………………………………. 
 ตําแหน่ง ……………………………….…………………หน่วยงาน (ระดับกอง/คณะ) ………………………………………… 
 เบอร์โทร (ที่สามารถตดิตอ่ได้) ………………………………………………………………………………………………………… 
 email ……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
4.หน่วยงานร่วมดําเนินการวิจัย  (ท้ังภาครัฐ และเอกชน) 
ลําดับ หน่วยงานร่วมดําเนินการวิจัย หัวหน้าโครงการ/

ผู้ประสาน 
เบอร์โทรศัพท์

(ที่สามารถตดิตอ่ได้) 
e-mail

1 ชื่อหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการวิจัย เฉพาะหัวหน้า
โครงการ หรอื ผู้
ประสานงานหลัก 

 

   
   

  
 
 



สว่นที ่2ข้อมูลแผนงาน 
1. หลักการและเหตุผล (ระบุปัญหา/ความจําเป็น/ความต้องการ)(ไม่เกิน 20บรรทดั) 
2. วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจนเป็นข้อ ๆ เรียงลําดับตามความสาํคัญ โดยมี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกับความสําคัญและที่มาของปญัหา) 
3. ข้อมูลความตอ้งการของชมุชน หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ (สําหรับเป้าหมายที่ 2)ข้อมลูด้านการตลาด 

(สําหรับเป้าหมายที่ 1) (ระบุความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ หรือความเป็นไปได้ทางดา้นการตลาด)(ไม่เกิน 10
บรรทัด) 

4.ระดับความพร้อมทางสังคมท่ีมีในปัจจุบัน (Societal Readiness Levels : SRL)(สําหรับเป้าหมายท่ี 2) 
  ความพรอ้มทางเทคโนโลยท่ีีมีในปัจจุบัน (Technology Readiness Level: TRL) (สําหรับเป้าหมายที่ 1) 

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

5. สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการตอ่เน่ือง) กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเน่ืองให้สรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นความสําคัญของการดําเนินการต่อเน่ืองในปีที่เสนอขอด้วย (ไม่เกิน 20
บรรทัด) 

6. การต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น/ความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน (ระบุผลงานวิจัยหรอืนวัตกรรมทีเ่ป็น
ฐานในการนํามาตอ่ยอดของแผนงานบูรณาการ หากมี) 

 ชื่อโครงการ/ชื่อเทคโนโลยี ……………………………………………………………………………………………………………… 
 เจ้าของผลงาน ……………………………………………………….. หน่วยงาน ……………………………………………………. 

รายละเอียด  (ไม่เกิน 15 บรรทัด)................................................................................................................. 
ความพร้อมขององค์ความรู้/เทคโนโลยี (ไม่เกิน 15บรรทดั). .......................................................................... 

7. แผนงานการดําเนินงานวิจัย  
 1) แนวทางการดําเนินงานทางเทคนิค (ระบุกระบวนการ/ข้ันตอน/ช่วงเวลา)(ไม่เกิน 30 บรรทัด) 

  2) งบประมาณ (ระบุงบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว) 
ปีท่ี

ดําเนินการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณภาครัฐ

(ที่เสนอขอ) 
งบจากภาคเอกชน งบประมาณ

รวม In cash In kind 
ปีที่ 1  งบประมาณทีต่อ้งการ

ทําคําขอ(กรณีเป็น
แผนงาน/โครงการ
ตอ่เน่ืองใหใ้ส่
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรแล้ว)

สามารถระบุได้
ทั้งเป้าหมายที่ 1 
และเป้าหมายที่ 
2 

สามารถระบุได้
ทั้งเป้าหมายที่ 
1 และเป้าหมาย
ที่ 2 

 

ปีที่ 2    
ปีที่ 3    



ปีที่ ….    
รวม    

  
 3) โครงการ/กิจกรรม (รายปี) และภาพรวมงบประมาณรายโครงการ (ปีงบประมาณ 2563) 

 
  4)ความเชื่อมโยงของโครงการภายใต้แผนงาน  (ระบุ/อธิบาย ความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของ
แตล่ะโครงการภายใต้แผนงงานวิจัยและนวัตกรรม) 

8. ผลผลติ ผลลัพธ์ และผลกระทบ(ระบุผลผลติและผลลพัธ์ ของแผนบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถประยุกต์
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ีตอ้งระบุตัวชี้วดัทีแ่สดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลพัธ์ (เชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทนุ) 

  1) ผลผลติสดุท้ายที่ได้จากแผนงาน (ระบุผลงานหลักของโครงการในเชิงปริมาณและ/หรือคุณภาพท่ีวดัได้ระบุผู้
ได้ประโยชน์หรือผู้นําผลงานไปใช้ หากผลงานเป็นไปตามที่คาดหมาย) 

  2) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงจากผลผลติของแผนงาน(ระบุผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและ/หรอืคุณภาพที่วัด
ได้หากมีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ตามทีค่าดหมาย) 

  3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิข้ึน(แสดงใหท้ราบว่าโครงการน้ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มอย่างไร  เช่น ก่อนที่จะมโีครงการฯ มผีลผลิตต่ํา ต้นทุนสงู เกิดความสญูเสียทางด้านเศรษฐกิจ เป็น
สินค้าที่ตอ้งนําเข้า  หากโครงการฯ น้ีสําเร็จจะมสี่วนการแก้ปัญหาหรอืสร้างโอกาสได้มากน้อยเพียงใด  รวมถึงการ
มีส่วนในการเพ่ิมศักยภาพในการผลติ/การแข่งขันของสนิค้า และการให้บริการภายในประเทศไดอ้ย่างไร และด้วย
มูลค่าเท่าใด หรือเป็นการแสดงว่าผลของโครงการฯ มสี่วนทําให้วิถีชีวิต โครงสร้างทางสังคม  สภาพแวดล้อม และ
สุขภาพของคนไทยเปล่ียนแปลงไปในทางใด หรือแสดงให้เห็นว่าจะมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม
อย่างไร) 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/ชือ่
เทคโนโลย ี

สถานภาพ
โครงการ 

หน่วยงาน ผลผลติของโครงการ งบประมาณ 

 ระบุชือ่โครงการ 
หรือเทคโนโลยี 

ใหม่/
ตอ่เน่ือง

ระบุรายละเอียดผลผลิตที่ได้รับ 

   
    
   รวม  



(1) ด้านเศรษฐกิจ 

 มูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์หรอืบริการ (บาท) 

 มูลค่าการส่งออก (บาท) 

 มูลค่าท่ีเกิดจากการลดการนําเข้า(บาท) 

 การจ้างงาน (คน) 

 อื่นๆ 
(2) ด้านสังคม 

 สุขภาพอนามยั 

 คุณภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ 

 มูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์หรอืบริการ (บาท) 

 การศึกษา/การเรียนรู้ 

 อื่นๆ 
(3) ด้านสิ่งแวดลอ้ม (หากมี) 

9. แนวทางการใชป้ระโยชน์/ขยายผลจากงานวิจัย(ระบุแนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้
ตามแผนงาน สามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุม่เป้าหมาย หากมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้ จนก่อใหเ้กิดประโยชน์ได้จริงตามวตัถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบในระบบ)(ไม่เกิน 15 บรรทัด) 

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

  



Societal Readiness Level – SRL 
 

Societal Readiness Level – SRL คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ทีใ่ช้ในการ
ประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ การ
แก้ปัญหา สิ่งประดิษฐแ์ละนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเคร่ืองมอืท่ีนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ใน
การบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางดา้นสังคม รายละเอียดดังน้ี 
 

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

SRL 2 – การกําหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน และระบุผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้องในโครงการ (formulation of problem, proposed solution(s) 
and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the 
project.) 

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

SRL 4 – ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพ้ืนท่ีนําร่องเพ่ือยืนยันผลกระทบตามท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน และดคูวามพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี (problem validated through pilot testing in 
relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness) 

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

SRL 6 – ผลการศึกษานําไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดลอ้มอื่น และดําเนินการกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด 

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

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

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

SRL 9 – แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับ
สิ่งแวดลอ้มอื่นๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment) 


