แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยเชิงหลักการ (Concept proposal)
เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการริเริ่มสาคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2565
เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ความยาวไม่เกิน 20 หน้า A4)
แพลตฟอร์ม (Platform) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
โปรแกรม (Program) นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
โปรแกรมย่อย (Sub Program) ชุมชนนวัตกรรม
แผนงานหลัก ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานย่อย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นริเริ่มสาคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย (Objective) เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรม สามารถนา
ความรู้ไปใช้ ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ-หลัก (Key Result)
1. สร้างชุมชนนวัตกรรมจานวน 300 ตาบล/ปี
1.1 มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง ในมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนด้วยความรู้และนวัตกรรม
1.2 มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยความรู้และนวัตกรรม
1.3 มีการสร้างความรู้และนาความรู้ไปใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชน
1.4 นวัตกรชุมชน 500 คน/ปี
2. นวัตกรรมชุมชนที่ยกระดับรายได้/คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 300 นวัตกรรม
3. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ-รอง (Key Result) ในระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
1. สร้างชุมชนนวัตกรรม จานวน 10 ตาบล (ชุมชน)และจานวนนวัตกรชุมชนไม่น้อยกว่า 100 คน ให้มี
ความรู้ และทักษะในการจัดการปัญหา สาหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเอง ในมิติด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองและการแข่งขันได้
2. จานวนนวัตกรรมชุมชนที่ยกระดับรายได้/คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 นวัตกรรม
3. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าผลผลิตของชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ1015

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อชุดโครงการวิจัย
(ภาษาไทย) (ร่าง) การพัฒนาชุมชนระดับตาบลแบบมีส่วนร่วมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่จัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ภาษาอังกฤษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)
………………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ลักษณะโครงการวิจัย
 โครงการใหม่ ดาเนินงานจานวน .......1........ปี
 โครงการต่อเนื่องจานวน ...................ปี โดยเริ่มรับงบประมาณในปี.............
3. คาสาคัญ (Keywords)
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
4. สาขาการวิจัย
XXXXXXXXXX
5. รายละเอียดของคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัดส่วนที่ทาการวิจัย
2. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัดส่วนที่ทาการวิจัย
3. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

..................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย
.....% รับผิดชอบ..................................................................
..................................................
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
.....% รับผิดชอบ..................................................................
..................................................
ผู้ร่วมโครงการวิจัย

สัดส่วนที่ทาการวิจัย

.....% รับผิดชอบ..................................................................

6. ประวัติหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
ประสบการณ์บริหารงานของหัวหน้า ชุดโครงการ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และไม่เกิน 5 ลาดับ เน้นโครงการที่เกิด
ผลกระทบสูง)
ชื่อโครงการวิจัย

หน่วยงานที่ได้รับทุน

ปีที่ได้รับงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอโครงการวิจัย
1. หลักการและเหตุผล
(ปัญหา/ความจาเป็น/ความต้องการ)
 วิเคราะห์บริบทพื้นที่และความต้องการของพื้นที่ระดับตาบลบนข้อมูลเชิงประจักษ์และมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ชัดเจน
เน้นการพัฒนาด้านอาชีพ/มิติเศรษฐกิจ ต้องมีข้อมูลประกอบ ได้แก่ เศรษฐกิจตาบล (Local economy) การผลิตหลักของ
ตาบล (Major Production) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของผลผลิต/สินค้าหลักของตาบล ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาคัญ (stakeholder) โอกาสและศักยภาพของของพื้นที่เป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง (Pain point) ความต้องการ
ของชุมชน (Real need)
 ระบุส าเหตุ ของปั ญหาและระดับความรุน แรงของปัญ หาที่เ กิดขึ้น ในพื้น ที่และกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้ งระบุ
เงื่อนไข-ข้อจากัดของพื้นที่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้นๆ ต่อพื้นทีร่ ะดับตาบลและชุมชนเป้าหมาย
 ที่ผ่านมาเคยมีการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ ถ้าเคยมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ยังต้องการงานวิจัยใดเพื่อสร้างโอกาส
และทางออกของปัญหานี้ เพราะเหตุใดจึงเลือกสาเหตุนี้ขึ้นมาทาวิจัย

2. คาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์
2.1 คาถามการวิจัย
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

3. กรอบการวิจัย
โจทย์วิจัยและกรอบการวิจัย


แสดงโจทย์วิจัยและกรอบการวิจัยที่แสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของงานวิจัย โดยตรึงเป้าหมายเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชี วิ ตและขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จในระดั บฐานราก โดยคาดหวั งให้ เกิ ดการสร้ างระบบคิ ดของชาวบ้ าน/
ประชาคมในพื้นที่ และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ด้วยการนานวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยี การจัดการ ฯลฯ
เข้าไปสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย



แสดงผลการวิเคราะห์ Logical Framework ของข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ โดยวิเคราะห์ pathway
จากเป้าหมายมาจนถึงการนาเทคโนโลยีและ Learning and Innovation Platform มาใช้ในการวิจัย

ตัวอย่างผลลัพธ์และผลกระทบจากการวิจัย

ภาพตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ Impact Pathway


แสดงกลไกการทางานอย่างมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ส่วนภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนสร้างชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงานวิจัย

4.ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เน้นที่ใช้ในการตอบโจทย์การวิจัย (ไม่ควรเกิน 3
หน้ากระดาษ)
ข้อมูลบริบทพื้นที่ ศักยภาพ และกลุ่มเป้าหมาย เศรษฐกิจก่อนทาโครงการ
งานวิจัย องค์ความรู้ ที่จะนามาพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่
5. กลุ่ม/หน่วยงานร่วมดาเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดาเนินการ
ชื่อกลุม่ /หน่วยงาน

ปี

แนวทางร่วมดาเนินการ

การร่วมลงทุนในรูปแบบ
ตัวเงิน (In - Cash)

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอื่น (in-kind)

6. แผนการดาเนินงาน
6.1 รูปแบบ/วิธีการดาเนินงานวิจัยโดยสรุป
 ระบุวิธีการดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลการวิจัย และการถ่ายทอดความรู้ที่นาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ตามกรอบต่อไปนี้
- การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโจทย์วิจัยกับการนาความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทปัญหา
ของพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่ได้มีการคิดค้นมาแล้ว แต่นามาปรับใช้ในบริบทใหม่ในตาบล หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้น
ขึ้นให้เหมาะสมเฉพาะบริบทก็ได้ ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ปัญหา พื้นที่/ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน บนฐานทุนเดิมของนั กวิจัยและมหาวิทยาลัย และระบุขอบเขตพื้นที่การศึกษา (พื้นที่และจานวนตาบล
เป้าหมายที่ชัดเจนตามเงื่อนไขที่ระบุในประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ)

ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันและศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา
1.ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
นวัตกรรม/เทคโนโลยี คืออะไร...................................................................
TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ................................
รายละเอียด................................................
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ระดับ......................5
รายละเอียด................................................
2. ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)
SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ..................................
รายละเอียด................................................
SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ..................................

รายละเอียด................................................

- การสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการหาความรู้ของพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้
นวัตกรรม (Learning and innovation platform) จากการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล
เกิดระบบคิดของชาวบ้าน/ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

- กระบวนการสร้างกลไกและภาคีความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมายระดับตาบล (ชุมชน) และหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกระบวนการการทางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
- ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยการสร้างนวัตกรชาวบ้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้
นวัตกรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- ความชัดเจนของวิธีการวัดผล และตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของการทางานชุมชนนวัตกรรม

วิเคราะห์นวัตกรชุมชน
การพัฒนา “นวัตกรชาวบ้าน” คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงทักษะความรู้ ความชานาญให้กับผู้ใช้
ประโยชน์ ที่จะนาไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมชุมชนให้เกิดการใช้รายได้และขยายผลได้ โดยหน่วยทรัพย์สินทาง
ปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดแนวทางการสร้างนวัตกรชาวบ้าน ตามทักษะการ
พัฒนา ใน 4 มิติ ได้แก่ทักษะการสังเกต ทักษะความคิด ทักษะอาชีพ และทักษะบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทักษะการสังเกต คือ การสังเกตสิ่งต่างที่อยู่รอบๆตัวและสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การสังเกต
วัตถุดิบนาเข้า กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน การสังเกตพฤติกรรมลูกค้า
ทักษะความคิด คือ การคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ การนาเสนอขายสินค้าในรูปแบบต่างๆและการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้

ทักษะอาชีพ คือ การผลิตแป้งกล้วย ใช้งานและบารุงรักษาเครื่องอบกล้วย เครื่องบดแป้งกล้วยได้ สื่อสารทาง
การตลาดกับกลุ่มลูกค้าได้
ทักษะการบริหาร คือ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนานวัตกรชาวบ้านเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถใหม่ โดยแบ่งระดับขีด
ความสามารถออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

ตารางที่ การพัฒนานวัตกรชุมชน
กลุ่มนวัตกร/
วิธีการคัดเลือก
จานวน

วิธีการพัฒนา

คุณลักษณะหลัง
การพัฒนา

บทบาทหน้าที่ใน
ชุมชน

6.2 สถานที่ทาวิจัย
ประเภท

พื้นที่จังหวัด

ชื่อสถานที่

7. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ (ผลผลิตที่จะเกิดขึ้น (Output) เป็นตัวชี้วัดหลัก ให้ระบุตัวเลขที่เป็นค่าเป้าหมายพื้นฐาน
(Baseline Data) และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ และแนวทางการนาผลงานไป
ขยายผล/ใช้ประโยชน์)
KR

ปี

จานวน

หน่วยนับ

ผลสาคัญที่จะ
เกิดขึ้น

ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ

แนวทางการนาผลงาน
ไปขยายผล/ใช้ประโยชน์

เป้าหมายของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
วัตถุประสงค์

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลกระทบ (Impact)

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ
งบดาเนินการ
1. ค่าตอบแทน
รวมหมวดค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย

รวมหมวดค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าวัสดุ
งบค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน

งบประมาณ (บาท)

รายการ

งบประมาณ (บาท)

ไม่เกินร้อยละ 10 (เบิกจ่ายงวดสุดท้าย)
รวมหมวดค่าธรรมเนียม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9.แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
(การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย Stakeholder and
User Engagement)

คาอธิบายเพิ่มเติม
1.วิเคราะห์พร้อมเทคโนโลยี/นวัตกรรม และความพร้อมความรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
การพัฒนานวัตกรรมชุมชน ได้กาหนดการศึกษาเทียบเคียงกับระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL)
ซึ่งระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีคือเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมที่นามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างนักพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ที่จะนาเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้าและสามารถ
เปรี ย บเที ย บความพร้ อ มและเสถี ย รภาพของเทคโนโลยี ระหว่ า งเทคโนโลยี ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้
โดยมีคาอธิบายและตัวชี้บ่งชี้เกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level (TRL: 1 - 9) ดังภาพที่ 3.2
Operational use of deliverable

เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ถูก
นาไปใช้งานจริงโดยลูกค้า

Actual deliverable qualified through test
and demonstration

ต้นแบบภาคสนามที่
ผ่านมาตรฐาน

Final development version of the
deliverable demonstrated in operational
environment

ต้นแบบภาคสนาม

Representative of the deliverable
demonstrated in relevant environment
Key elements demonstrated in relevant
environment
Key elements demonstrated in laboratory
environment

ต้นแบบห้องปฎิบัติการ

Concepts demonstrated analytically or
experimentally
Technology concept and/or application
formulated
Basic principal observed and reported

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี

การพัฒนาองค์ความรู้และ
การวิจัยพื้นฐาน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ของนวัตกรรมชุมชน
ระดับความ
พร้อมทาง
เทคโนโลยี
TRL1

TRL2

TRL3

TRL4

TRL5

TRL6

คาอธิบาย
การศึกษาค้นพบและข้อสังเกตพื้นฐาน:
เป็ น งานวิ จั ย ที่ มี ร ะดั บ ความพร้ อ มทางเทคโนโลยี ต่ าที่ สุ ด โดยเป็ น
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารการศึกษาองค์ประกอบขั้น
พื้นฐานของเทคโนโลยี
การสร้ า งแนวคิ ด ทางเทคโนโลยี และ/หรื อ การประยุ ก ต์ สู ต รทาง
เทคโนโลยี:
เป็นการประดิษฐ์ขั้นเริ่มต้น โดยเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อข้อสังเกต
การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานมาสู่การประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจยังไม่ได้มี
การพิสูจน์ หรือวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งขึ้นได้
การวิเคราะห์และทดลองหน้าที่หลัก และ/หรือ การพิสูจน์องค์ประกอบ
ของแนวคิด:
เป็ น ขั้ น เริ่ ม ต้ น ของงานวิ จั ย โดยต้ อ งมี ทั้ ง การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละ
การศึ กษาทดลอง เพื่ อคาดการณ์ ผ ลการวิเ คราะห์ และตรวจสอบอั ต
ลักษณ์ในการแยกองค์ประกอบของเทคโนโลยี

หลักฐานเชิงประจักษ์
มี ห ลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การทบทวน
วรรณกรรมหรื อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ก าร
สังเคราะห์ผลจากบทความวิจัย ที่นาไปสู่การเรียบ
เรียงองค์ความรู้เป็นบทความปริทัศน์ หรือเอกสาร
สรุปผลงานวิจัย
1) ระดับเดียวกับระดับที่ 1
2) มีผลการทดลองหรือการวิเคราะห์เบื้องต้น ที่
สามารถสนับสนุนสมมติฐานหรือช่องว่างของ
ความรู้ที่ขาดไป
1)

1) ระดับเดียวกับระดับที่ 2

2) มี เ ลขคาขอจากการยื่ น ขอจดทรั พย์ สิ นทาง
ปัญญา ที่เป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือ
3) มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ (TCI กลุ่ม 2
ขึ้นไป) หรือระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR
การตรวจสอบองค์ประกอบ และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง (breadboard) 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 3
ในระดับห้องปฏิบตั ิการ:
2) มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/แบบจาลอง ที่ได้จากการ
เป็นองค์ประกอบทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่ได้ถูกประกอบเข้าด้วยกัน วิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ชิ้นส่วนสามารถทางานด้วยกันได้ ซึ่งอาจมีความละเอียดต่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบในขั้นตอนท้าย
การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง (breadboard) ใน 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 4
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง:
2) มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/แบบจาลอง ที่ได้จากการ
เทคโนโลยี ที่ ช่ว ยให้ อุ ปกรณ์ ที่ ใ ช้ ท ดลองได้ ถู กเชื่ อ มต่ อ เข้ า กั น อย่ า งมี วิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบตั ิการ และมีผลการ
นัยสาคัญเพิ่มขึ้น โดยองค์ประกอบพื้นฐานทางเทคโนโลยีได้ถูกประกอบ ทดสอบในห้องปฏิบัติการในสถานการณ์จาลอง
เข้ากับชิ้นงานส่วนต่าง ๆ และถูกทดสอบในสถานการณ์จาลอง
การใช้งานจริง
การทดลองโมเดลของระบบหลั ก และระบบย่ อ ย หรื อ ต้ น แบบใน 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 5
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง:
2) มีผลิตภัณฑ์/แบบจาลอง ที่ผ่านการทดสอบ
โมเดลตั ว อย่ างหรื อต้ น แบบที่ พั ฒ นาต่ อ จากขั้ น ที่ 5 ได้ถู ก ทดสอบใน ต้นแบบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และมี
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนในการก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่มี ผลการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ
ความพร้ อมและผ่านการทดลองด้านต่า ง ๆ เรียบร้อยแล้ว เช่น อาจ ห้องปฏิบัติการ

ระดับความ
พร้อมทาง
เทคโนโลยี

TRL7

TRL8

TRL9

คาอธิบาย

หลักฐานเชิงประจักษ์

รวมถึงการทดสอบต้นแบบในห้องปฏิบัติการที่มีความละเอียดสูง หรือ
การทดสอบในภาคสนาม
การทดลองต้นแบบในภาคสนาม:
1) ระดับเดียวกับระดับที่ 6
ต้นแบบที่มีความใกล้เคียงกับระบบที่จะใช้จริง โดยเป็นการพัฒนาต่อ 2) มีเลขจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็ น
จากขั้นที่ 6 โดยการทดสอบต้นแบบในสถานการณ์การทางานจริง
ผลงานทีไ่ ด้จากการวิจัย และ
3) มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ ( TCI กลุ่ม 1
ขึ้นไป) หรือระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR และ
4) มีผลิตภัณฑ์/แบบจาลอง ที่สามารถนาไปใช้งาน
ได้จริง โดยผ่านการทดสอบต้นแบบในสถานการณ์
การทางานจริงแล้ว
ระบบจริงที่มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และผ่านการทดสอบและทดลอง 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 7
แล้ว:
2) มีผลิตภัณฑ์/แบบจาลอง ที่สามารถนาไปใช้งาน
เทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบคุณภาพการใช้งานขั้นสุดท้ายภายใต้เงื่อนไข ได้ จ ริ ง โดยผ่ า นการพิ สู จ น์ แ ละผ่ า นมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้แล้ว โดยขั้นนี้จะเป็นขั้นปลายทางของการพัฒนาระบบที่ เรียบร้อยแล้ว
พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า/ผู้ใช้งาน
ผลงานที่พ ร้ อมส่ งมอบและสามารถน าไปใช้งานได้ จริ ง โดยผ่ า นการ 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 8
พิสูจน์เรียบร้อยแล้ว:
2) มีการนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายในเชิงพาณิชย์
เทคโนโลยีที่พร้อมส่งมอบไปสู่การใช้งานจริง จนสามารถทดสอบการใช้ หรือมีการซื้อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร/สิทธิบตั รการ
งานและการติดตามผลการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ออกแบบ จากผู้ประกอบการ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (SRL) ของนวัตกรรมชุมชน
ระดับความพร้อม
ของความรู้
ทางด้านสังคม
SRL1
SRL 2

SRL 3

SRL 4

SRL 5

SRL 6

SRL 7

SRL 8

SRL 9

คาอธิบาย

หลักฐานเชิงประจักษ์

การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและก าหนดความพร้ อ มของ
ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี
การกาหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนา
หรือการแก้ปัญหาและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจ
เกิ ดขึ้ น และระบุ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยที่ เกี่ ย วข้ องใน
โครงการ
ศึ ก ษา วิ จั ย ทดสอบแนวทางการพั ฒ นาหรื อ
แก้ปัญหาที่กาหนดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบใน
พื้น ที่ นาร่ องเพื่อ ยื นยั น ผลกระทบตามที่ค าดว่ า จะ
เกิ ด ขึ้ น และดู ค วามพร้ อ มขององค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยี
แนวทางการแก้ ปั ญ หาได้ รั บ การตรวจสอบ ถู ก
นาเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

1) มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการทบทวน

วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1) ระดับเดียวกับระดับที่ 1
2) นาเสนอแนวคิดในการพัฒนาต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในโครงการ
1) ระดับเดียวกับระดับที่ 2

2) มีผลงานต้นแบบทีไ่ ด้รับการพัฒนาร่วมกับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
1) ระดับเดียวกับระดับที่ 3
2) นาผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาไปทดลอง
ใช้ในพื้นที่ของโครงการ
1) ระดับเดียวกับระดับที่ 4

2) ผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาได้รบั
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่ของโครงการ
ผลการศึกษานาไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น และ 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 5
ดาเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ 2) ผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาได้ขยายผล
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบที่เป็ นไป ไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่น
ได้
การปรับ ปรุ งโครงการและ/หรื อ การแนวทางการ 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 6
พัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบการแนว 2) ผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาได้ต่อยอด
ทางการพัฒนา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อม และพัฒนาเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบ 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 7
แผนการดาเนินงานที่สมบูรณ์ และได้รับการยอมรับ 2) ผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาได้ต่อยอด
และพัฒนา และถูกนาไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนอื่น
แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการ 1) ระดับเดียวกับระดับที่ 8
ได้รับการยอมรับและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับ 2) ผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาได้ต่อยอด
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
และพัฒนา และถูกนาไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ
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