คู่มือ
การเขียนข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2561
---------------------------------------แผนงาน ระบุชื่อแผนงาน
.
ประกอบด้วย ระบุจานวนโครงการ โครงการย่อย (ถ้ามี)
โครงการย่อยที่ 1 ระบุชื่อโครงการ
.
โครงการย่อยที่
ระบุชื่อโครงการ
.
ภายใต้แต่ละโครงการย่อยให้ระบุชื่อหัวหน้าโครงการทุกโครงการย่อย สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ ที่สามารถ
ติดต่อได้สะดวก และควรมีประวัติเช่นเดียวกับผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย ไว้ท้ายเล่มข้อเสนอกิจกรรม
ส่วน ก: องค์ประกอบของข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ
1.1 ผู้ บ ริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย (Director) (ชื่ อ -สกุ ล ภาษาไทยและอั งกฤษ) ต าแหน่ งทาง
วิชาการ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ทั้งนี้กรุณา
ระบุให้ชัดเจนเพือ่ ประโยชน์ของท่านในการติดต่อกลับ
1.2 หน่วยงานต้นสังกัด (สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail)
2. ความสาคัญ และที่มาของปัญหา
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญที่จาเป็นต้องทากิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยกาหนดปัญหาให้
ชั ด เจน ทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และผลกระทบของปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการทบทวนเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง (reviewed
literature) ซึ่งเป็ น ปัญ หาที่ท้าทาย สอบถามความคิดเห็ นจากบุคคลที่เกี่ย วข้อง และแสวงหาแนวทางที่น่าจะ
เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสอดคล้องหรือการตอบสนองยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายรัฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จั ย และ
นวัตกรรม 20 ปี
3. วัตถุประสงค์ของการทากิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
ระบุวัตถุประสงค์หลักของการทากิจกรรมฯ ให้ชัดเจนเป็นข้อเรียงลาดับตามความสาคัญ โดยมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับความสาคัญและที่มาของปัญหา
4. แนวทางการดาเนินงานและวิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขตการดาเนินงาน
แสดงถึงแนวทางการดาเนินงานว่ามีแนวทางอย่างไรเพื่อให้การทากิจกรรมฯประสบความสาเร็จ และ
วิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขตการดาเนินงาน
5. ขอบเขตของกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิด โดยหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมฯ แล้วนามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการ
ทากิจกรรมฯ พร้อมแสดงแผนผังความเชื่อมโยง ทั้งนี้จะต้องมุ่งเน้นสู่การบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายตาม
ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่กาหนด
6. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการ เพื่อการตอบโจทย์งานท้าทายไทย (ถ้ามี)
7. แผนการบริหารจัดการ การทากิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย

-27.1 แสดงวิธีการบริหารจัดการ การทากิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยระบุแนวทางการ
วิเคราะห์สังเคราะห์และเกณฑ์ เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการวิจัย
7.2 แนวทางการบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผล
- แผนการติ ด ตามและประเมิ น ผลของแผนการท ากิ จ กรรมฯ ซึ่ งควรประกอบด้ ว ยการ
ประเมินทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
- แผนการติดตามและประเมินผลของโครงการวิจัย
8. ระยะเวลาในการด าเนิ น งานของแผนงานแต่ ล ะขั้ น ตอนที่ ต้ อ งใช้ ใ นการด าเนิ น การ (Time
Schedule) ในลักษณะเป็นตารางเวลากับงานให้มีความสัมพันธ์กันเป็นช่วง ๆ ตามลาดับความสาคัญของ
งานพร้อมคาอธิบายประกอบทุกงานตามหลักวิชาการ
แสดงวิ ธีการบริ หารการท ากิ จกรรมฯ ในภาพรวมตลอดการวิจั ย เพื่ อประโยชน์ ในการติ ดตาม และ
ประเมินผลทากิจกรรมฯ โดยระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรมฯ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการ
ด าเนิ น งาน (Gantt chart) โดยละเอี ยด ทั้ งนี้ ให้ จั ดท าแยกเป็ นรายปี กรณี ของบประมาณเป็ นโครงการต่ อเนื่ อง
ระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปี และ วช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีโดยไม่มีความผูกพันกับปี
ถัดไป (กรณีเป็นการทากิจกรรมฯ ต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป ให้ระบุปีและจานวนปีด้วย)
แผนการทากิจกรรมปีที่ .................................
เดือน
รายละเอียด
กิจกรรม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัด

9. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
ระบุ ผลผลิ ตของการทากิจกรรมฯ อย่างเป็นรูปธรรมที่ส ามารถประยุกต์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้
ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดทาข้อมูลในรูปแบบดังตาราง

-3ตารางแสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนการทากิจกรรมฯ (ระบุแยกตารางเป็นรายปีตั้งแต่ปีแรก ถึงปีสุดท้ายที่ดาเนินการ)
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
ต้นทุน
10. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ
ชุม ชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้ อมในเชิงปริมาณและคุณ ภาพ ทั้ งนี้ควรระบุตัว ชี้วัดที่ แสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เวลา และต้นทุน โดยให้จัดทาข้อมูลในรูปแบบดังตาราง
แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนการทากิจกรรมฯ (ระบุแยกตารางเป็นรายปีตั้งแต่ปีแรก ถึงปีสุดท้ายที่ดาเนินการ)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
ต้นทุน
11. ผลกระทบ (Impact)
ระบุผลของผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรม หรือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์
12. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
12.1 ค่าใช้จ่ ายในส่ วนของการบริหารจัดการโครงการวิจัย ขอให้ ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้
ชัดเจน โดยแยกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นหมวดดังนี้ งบบุคคลากร งบดาเนินการ(ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ) การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมฯ และ
อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12.2 ค่ า ใช้ จ่ ายในส่ ว นการสนั บ สนุ น การวิจั ย ให้ ป ระมาณการ งบประมาณส าหรั บ แผนงาน/
โครงการวิจัย ตามผลผลิต ผลลัพธ์ด้วย
13. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของงาน
แสดงข้ อ มู ล หรื อ อธิ บ ายถึ งผลผลิ ต (output) ที่ ได้ จ ากการท ากิ จ กรรมฯ ในแต่ ล ะปี ต ลอดการ
ดาเนินงาน โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการทากิจกรรมฯ และนาไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่จะใช้ทาการวิจัย ซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาด
ว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาการทากิจกรรมฯ ซึ่งในกรณีที่เป็นการดาเนินงานแบบต่อเนื่องให้
แสดงผลสาเร็จที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังตาราง
ความเชื่อมโยงกับ
ประเภท
ตัวชี้วัดของ
รายละเอียดผลสาเร็จ
ระดับTRL
ปีที่ผ่านมา (กรณี
ผลสาเร็จ*
ผลสาเร็จ
โครงการต่อเนื่อง)
ปีที่ 1
(ควรมีมากกว่า 1 ข้อ)
.
ปีที่ 2
(ควรมีมากกว่า 1 ข้อ)
.

-4รายละเอียดผลสาเร็จ

ประเภท
ตัวชี้วัดของ
ระดับTRL
ผลสาเร็จ*
ผลสาเร็จ

ความเชื่อมโยงกับ
ปีที่ผ่านมา (กรณี
โครงการต่อเนื่อง)

ปีที่ ...
(ควรมีมากกว่า 1 ข้อ)
.
หมายเหตุ ประเภทผลสาเร็จของงานวิจัยให้ระบุเป็นอักษรย่อ ซึ่งจาแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ระบุ P หมายถึง ผลสาเร็จเบื้องต้น (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
ผลสาเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนาไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป
ผลสาเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
ผลสาเร็จที่อาจจะถูกนาไปต่อยอดการวิจัยได้
2) ระบุ I หมายถึง ผลสาเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
ผลสาเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
เป็นผลสาเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสาเร็จเบื้องต้น
เป็นผลสาเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสาเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
3) ระบุ G หมายถึง ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
เป็นผลสาเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทาให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมี
น้าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
14. แผนบริหารความเสี่ยง
การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหาย หรือล้มเหลว ดังนั้นเพื่อควบคุมให้ระดับความเสียหาย และ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
15. หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ให้ระบุหน่วยงานที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยอาจประสานงานล่วงหน้าเพื่อความร่วมมือดังกล่าวไว้ด้วย)
16. ประวัติผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)
16.1 ประวัติการทางานโดยละเอียด
16.2 หลักฐานความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในกลุ่มเรื่องที่กาหนด
16.3 หลักฐานแสดงด้านศักยภาพและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโครงการ
17. หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณี รับผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย บริหารจัดการ
โครงการวิจัยในนามหน่วยงานต้นสังกัด)
18. ลงลายมือชื่อผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)

-5ข้อมูลเพิ่มเติม
Technology Readiness Level (TRL) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม
TRL คือ การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใช้งาน เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Tools) ที่นามาปรับใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
โดยเริ่มพัฒ นามาจากองค์กรนาซ่า (NASA) ของสหรัฐอเมริกา และถูกนามาปรับใช้อย่างแพร่ห ลายเพื่อพัฒ นา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ โดยมี 9 Levels ดังนี้

ที่มา: https://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/atozlistings/drtech/trl.html

