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ส่วนที่ 1 ผลผลิตของกองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564  

ผลผลิต (Outputs) คือ ผลผลิตของกองทุน ววน. ซ่ึงในปีงบประมำณ 2564 มีผลผลิตจ ำนวนทั้งสิ้น 14 
ผลผลิต (ดังแสดงในตำรำง 1) ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรทุนวิจัย ผ่ำนกองทุน
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงกำร และเป็นผลโดยตรงจำกกำร
ด ำเนินโครงกำร โดยแต่ละผลผลิต ประกอบด้วย นิยำมของผลผลิต หน่วยนับ และหลักฐำน/เอกสำรประกอบ 
ดังแสดงในตำรำง 2  

 
ตาราง 1 ผลผลิตของกองทุน ววน. ปีงบประมำณ 2564  

ล าดับ ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 (14 ผลผลิต) 
1 องค์ควำมรู้ใหม่ 
2 กำรพัฒนำก ำลังคน/หน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะ โดยได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือ

เทคโนโลยี 
3 ผลงำนตีพิมพ์ 
4 หนังสือ 
5 กำรประชุมเผยแพร่ผลงำน/สัมมนำระดับชำติ 
6 กำรประชุมเผยแพร่ผลงำน/สัมมนำระดับนำนำชำติ 
7 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
8 ต้นแบบเทคโนโลยี 
9 กระบวนกำรใหม่ 
10 โครงสร้ำงพื้นฐำน 
11 ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
12 กำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
13 จ ำนวนหน่วยงำนที่เข้ำอบรมในโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ/ระบบมำตรฐำน 
14 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ/ระบบมำตรฐำน 
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ตาราง 2 นิยำมผลผลิต และหลักฐำน/เอกสำรประกอบ ส ำหรับผลผลิตของกองทุน ววน. ปีงบประมำณ 2564 
ล าดับ ผลผลิต ผลผลิตย่อย หน่วยนับ นิยาม หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

1 
  
  
  

องค์ควำมรู้ 
  

องค์ควำมรู้ใหม่ เร่ือง ข้อค้นพบใหม่จำกกำรวิจยัที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ และ/หรือสังเครำะห์ หรอืเป็นกำรต่อยอด
งำนวิจัยเดิม (ไม่ใช่รายงานฉบับสมบูรณ)์ (อ้ำงอิงจำกเกณฑ์มำตรฐำน ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธกิำร) 

- จ ำนวน  
- หลักฐำนแสดงควำมเป็นองค์ควำมรู้ 1) ค ำส ำคัญ (ควำม
สอดคล้องของค ำส ำคัญ); ค ำอธิบำยโดยสังเขป 2) ควำม
สอดคล้องของเนื้อหำ 3) ค ำอธิบำยควำมใหม่ โดยสังเขป 
(หลักฐำนควำมใหม ่เช่น กำรตรวจสอบสิทธิบัตร หรือ 
บทควำมวิชำกำร เป็นต้น) (ระบุจ ำนวนค ำหรือบรรทัด) 

องค์ควำมรู้ใหม่ ชุด 
องค์ควำมรู้ใหม่ ฐำนข้อมูล 
องค์ควำมรู้ใหม่ หลักสูตร 

2 
  
  
  
  
  
  
  

กำรพัฒนำก ำลังคน 
  

เครือข่ำยควำมร่วมมอื เครือข่ำย ก ำลังคนหรือหน่วยงำนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำจำกโครงกำร ววน. โดยนบัเฉพำะคน
หรือหน่วยงำนที่เป็นเป้ำหมำยของโครงกำรนั้น ๆ ซ่ึงอำจเป็นโครงกำรในรูปแบบ
ทุนกำรศึกษำ กำรฝกึอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะ หรือกำรด ำเนินกำรในรูปแบบอื่นที่ระบุไว้ใน
โครงกำร* 

จ ำนวน; หลักฐำนแสดงควำมรว่มมือ/เครือข่ำย 
นศ.ระดับบัณฑิตศึกษำ คน - จ ำนวน 

- ระบุด้ำน (หลักฐำนกำรเป็นนักศึกษำทีส่อดคล้องกับด้ำน 
เช่น คณะ ภำควิชำ)   

นศ.ระดับปริญญำตร ี คน 
นศ.ระดับอำชีวศึกษำ คน 
นักวิจยัชุมชนท้องถิ่น คน - จ ำนวน 

- ชุมชนเป้ำหมำย หรือภำคเอกชนเป้ำหมำย (หลักฐำน
แสดงควำมเป็นชุมชนเป้ำหมำย/หลักฐำนแสดงควำมเป็น
ภำคเอกชนเป้ำหมำย) 
*มีรำยชื่อนกัวจิัยในระบบ NRIIS 

นักวิจยัเชิงปฏิบัติกำร 
(พื้นฐำน, R&D) 

คน 

นักวิจยัภำคเอกชน คน 
นักวิชำกำรอิสระ คน 

3 
  
  

ผลงำนตีพิมพ์ 
  

ระดับชำติ เร่ือง 
  

ผลงำนทำงวิชำกำรที่เกิดจำกกำรศึกษำวิจัย ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ โดยจะตอ้งระบุชื่อฐำนข้อมูลที่จะตีพิมพ์ (Scopus, ISI, 
Web of Science) และ Quartile ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ปีงบประมำณที่ได้รับสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน หรืออำจส่งเป็นต้นฉบับผลงำน 
(manuscript) ที่ submitted ผ่ำนระบบของวำรสำรวิจัย (ต้องมี Manuscript number 
เป็นหลักฐำนประกอบ) ต้องใสก่ิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) โดยเลือกอ้าง
สิทธิ์ (Claim) จากแผนงานใดแผนงานหนึ่ง และใส่เลขรหัสทุนของโครงการ 

- จ ำนวน 
- ต้นฉบับบทควำมวิจัย หรือ manuscript number 
- บทควำมวิจยั หรือ เอกสำรตอบรับกำรตีพิมพ์ หรือ DOI ระดับนำนำชำต ิ เร่ือง 

4 
  
  
  

หนังสือ 
  

Book chapter 
ระดับชำติ 

บท ข้อมูลงำนวิจยัในรูปแบบหนังสือ ต ำรำ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ทั้ง
ระดับชำติและนำนำชำติ โดยจะต้องผ่ำนกระบวนกำร Peer review และมีเลข ISBN* 

- จ ำนวนบท/เลม่; จ ำนวนหนำ้ (นับเฉพำะพิมพ์ครั้งที่ 1) 
- หลักฐำน Peer review และมีเลข ISBN 
- ส ำนักพิมพ ์
  

Book chapter ระดับ
นำนำชำต ิ

บท 
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ล าดับ ผลผลิต ผลผลิตย่อย หน่วยนับ นิยาม หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
หนังสือเล่มระดับชำติ เล่ม 
หนังสือเล่มระดับ
นำนำชำต ิ

เล่ม 

5 
  

กำรประชุมเผยแพร่ผลงำน/
สัมมนำระดับชำต ิ
  

น ำเสนอแบบปำกเปล่ำ เร่ือง เป็นกำรประชุมน ำเสนอผลงำน ทั้งระดบัชำติและนำนำชำติ ในรูปแบบปำกเปลำ่ และ
แบบโปสเตอร์ ต้องมีใบลงทะเบียนเข้ำรว่มงำนประชุม และบทคัดย่อบทควำมทีจ่ะ
น ำเสนอ 
ต้องใสก่ิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) โดยเลือกอ้างสิทธิ ์(Claim) จาก
แผนงานใดแผนงานหนึ่ง และใส่เลขรหัสทุนของโครงการ 

- จ ำนวนผลงำน  
- ประกำศนียบัตร หรือเอกสำรยืนยันกำรเข้ำร่วมน ำเสนอ 
  
  

น ำเสนอแบบโปสเตอร ์ เร่ือง 

6 
  

กำรประชุมเผยแพร่ผลงำน/
สัมมนำระดับนำนำชำต ิ

น ำเสนอแบบปำกเปล่ำ เร่ือง 
น ำเสนอแบบโปสเตอร ์ เร่ือง 

7 
  
  

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
  
  

ระดับภำคสนำม ต้นแบบ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หมำยถึง ต้นแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับกำรทดสอบ
ก่อนสั่งผลิตจริง ที่พัฒนำขึ้นจำกกระบวนกำร วจิัย พัฒนำ หรือกำรปรับปรุงกระบวนกำร
เดิม ด้วยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี* 

- จ ำนวน 
- เอกสำรแสดงระดับ TRL เช่น 1) ค ำส ำคัญ (แสดงควำม
สอดคล้องของค ำส ำคัญกับ ...) 2) ควำมใหม่ โดยสังเขป 
พร้อมแนบรูป และ/หรือแบบ 3) ควำมสอดคล้องของ
ผลผลิตกับควำมต้องกำรของกลุ่ม เป้ำหมำย หรือผู้น ำไปใช้
ประโยชน ์
- ควำมพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสำหกรรม (TRL) ทั้งตอน
เร่ิมต้น (Proposal) และตอนปิดโครงกำร 

ระดับห้องปฏิบัตกิำร ต้นแบบ 
ระดับอุตสำหกรรม ต้นแบบ 

8 
  
  

ต้นแบบเทคโนโลย ี
  
  

ระดับภำคสนำม ต้นแบบ เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม ่หมำยถึง กรรมวิธี ขั้นตอน หรอืเทคนิค ที่พัฒนำขึ้นจำก
กระบวนกำรวจิัย พัฒนำ หรือกำรปรับปรุงกระบวนกำรเดิมด้วยองค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี* 

ระดับห้องปฏิบัตกิำร ต้นแบบ 
ระดับอุตสำหกรรม ต้นแบบ 

9 
  
  

กระบวนกำรใหม ่
  
  

ระดับภำคสนำม กระบวนกำร 
ระดับห้องปฏิบัตกิำร กระบวนกำร 
ระดับอุตสำหกรรม กระบวนกำร 

10 
  
  

โครงสร้ำงพื้นฐำน 
  

โรงงำนต้นแบบ แห่ง โรงงำนต้นแบบ หมำยถึง โรงงำนน ำร่องที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อวัตถปุระสงค์ในกำรด ำเนิน
กระบวนกำรผลิตในขนำดที่ค่อนข้ำงเล็ก ขึ้นอยูก่ับผลลัพธข์องกำรประเมินกระบวนกำรที่
จ ำกัด โรงงำนต้นแบบอำจท ำหนำ้ที่เป็นพิมพ์เขียวส ำหรับกำรสร้ำงโรงงำนขนำดเต็ม ที่
สำมำรถผลิตสินค้ำจ ำนวนมำกได้* 

- จ ำนวน 
- ระดับควำมส ำเร็จของงำน (สร้ำงส ำเร็จ ติดต้ังส ำเร็จ ใช้
งำนได้จริง เป็นต้น) 
- ระดับของศูนย ์(หน่วยวจิัย COE, National Center) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำ แห่ง  
ห้องปฏิบัติกำร / หน่วย
วิจัย 

แห่ง ห้องปฏิบัติกำร หมำยถึง สถำนที่ซ่ึงอยู่ในสภำวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่ส ำหรับกำรวิจยั 
กำรทดลอง และกำรวัดทำงวิทยำศำสตร์ หรือทำงเทคนิค* 

11 
  
  

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
  

ควำมลับทำงกำรค้ำ เร่ือง ข้อมูลกำรค้ำซ่ึงยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังไม่ได้เข้ำถึงในหมู่บุคคล โดยเป็นข้อมูลที่
น ำไปใช้ประโยชน์ในทำงกำรค้ำ เนื่องจำกเป็นควำมลับ และเป็นข้อมูลที่เจำ้ของหรือผู้ที่มี
หน้ำที่ควบคุมควำมลับทำงกำรค้ำ ได้ใช้วิธีกำรที่เหมำะสมรักษำไว้เป็นควำมลับ ควำมลับ

- จ ำนวน 
- เลขจดแจ้ง 
- ใบประกำศโฆษณำ 
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ล าดับ ผลผลิต ผลผลิตย่อย หน่วยนับ นิยาม หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
  
  
  

ทำงกำรค้ำจะได้ลับควำมคุ้มครองตรำบเท่ำที่ยังเป็นควำมลับอยู่ หำกควำมลับทำงกำรค้ำ
นั้นยังไม่มีกำรเปิดเผย ควำมลับทำงกำรค้ำนั้นจะได้รับควำมคุ้มครองโดยไม่ต้องมีกำรจด
ทะเบียน* 

  
  
  

เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ เร่ือง เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ หรือตรำที่ใช้กับสินค้ำหรือบริกำร ซึ่งเครื่องหมำยที่ให้ควำม
คุ้มครอง ตำม พรบ. เครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. 
เครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมำยกำรค้ำ 
(Trade Mark) เครื่องหมำยบริกำร (Service Mark) เครื่องหมำยรับรอง (Certification 
Mark) และเครื่องหมำยร่วม (Collective Mark) 

พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว ์ สำยพันธุ ์ พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เกิดจำกงำนวิจยั และจะตอ้งจดทะเบียนพันธุ์ใหม่โดยหนว่ยงำนที่
มีหน้ำที่ในกำรรับขึ้น/จดทะเบียนพันธุ์ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดของนักวจิัย โดยมี
หลักฐำนประกอบและรูปถ่ำย 
- Registration For Plant Variety Protection (PVP)  
- Registration for New Breed of Animals 

ลิขสิทธิ์ เร่ือง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท ำกำรใด ๆ เกี่ยวกับงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้ริเริ่มโดยกำรใช้
สติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมวิรยิะอุตสำหะของตนเองในกำรสร้ำงสรรค์ 
โดยไม่ลอกเลียนงำนของผู้อื่น โดยงำนทีส่ร้ำงสรรค์ต้องเป็น งำนตำมประเภทที่กฎหมำย
ลิขสิทธิ์ให้ควำมคุ้มครอง โดยผู้สร้ำงสรรค์จะได้รับควำมคุ้มครองทันทีที่สร้ำงสรรค์ โดยไม่
ต้องจดทะเบียน* 

สิทธิบัตร เร่ือง หนังสือส ำคัญที่ออกให้เพือ่คุ้มครองกำรประดิษฐ์* 
อนุสิทธิบัตร เร่ือง หนังสือส ำคัญที่ออกให้เพือ่คุ้มครองกำรประดิษฐ์ ที่เป็นกำรประดิษฐ์ขึ้นใหม ่หรอืเป็นกำร

ประดิษฐ์ที่สำมำรถประยุกต์ในทำงอุตสำหกรรม* 
12 
  
  
  

กำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะ 
  

กลุ่มคนที่ต้องกำรทักษะ
พิเศษ 

คน กลุ่มคนที่ได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะจำกโครงกำร ววน. โดยนับเฉพำะกลุม่คนที่
เป็นเป้ำหมำยของโครงกำรนั้น ๆ  

- จ ำนวน 
- ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมอบรม 
  
  

เกษตรกรรุ่นใหม่ คน 
ครู/อำจำรย ์ คน 
เด็กและเยำวชน คน 

13 หน่วยก ำหนดนโยบำย ระบบ - จ ำนวน 
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ล าดับ ผลผลิต ผลผลิตย่อย หน่วยนับ นิยาม หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
  
  
  

จ ำนวนหนว่ยงำนที่เขำ้
อบรมในโครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ/ระบบ
มำตรฐำน 
  

หน่วยงำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

ระบบ จ ำนวนหนว่ยงำนที่เขำ้อบรมในโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ/ระบบมำตรฐำน จำก
โครงกำร ววน. โดยนับเฉพำะหน่วยงำนที่เป็นเป้ำหมำยของโครงกำรนั้น ๆ 

- ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมอบรม 
  
  หน่วยบรหิำรและ

จัดกำรทุน 
ระบบ 

หน่วยรับงบประมำณ ระบบ 
14 
  

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ/
ระบบมำตรฐำน 
  

ร้อยละควำมส ำเร็จ
เทียบกับที่วำงไว้รำยป ี

ระบบ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ/ระบบมำตรฐำน ให้นับเฉพำะ
โครงกำร ววน. ที่เป็นเป้ำหมำย  

- หลักฐำนแสดงร้อยละควำมส ำเร็จ ตำมที่ระบุไว้ในค ำ
รับรอง 
- ค ำอธิบำยควำมส ำเร็จโดยสังเขป ร้อยละควำมส ำเร็จ

เทียบกับภำพรวมระบบ
ทั้งหมดของโครงกำร 

ระบบ 

หมายเหตุ * เป็นนิยำมของผลผลิต/ประเภทผลผลิต จำกผลผลิตของระบบ ววน. ปีงบประมำณ 2565 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการอธิบายผลผลิตในเชิงคุณภาพ 

กำรรำยงำนผลผลิตเพื่อกำรประเมินคุณภำพผลผลิตแบบอ้ำงอิงหลักฐำน (Evidence-based Evaluation) 
ในระบบ NRIIS ของหน่วยงำนผู้ขอรับทุนสนับสนุนงำนวิจัย ในหน้ำ “ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง” จะมีช่องว่ำงส ำหรับให้
นักวิจัยระบุรำยละเอียดของผลผลิตเชิงคุณภาพ (ดังแสดงในรูปที่ 1) ดังนั้น ในส่วนนี้จึงน ำเสนอแนวทำงกำรเขียน
อธิบำย “เชิงคุณภำพ” ในกำรระบุรำยละเอียดของผลผลิตเชิงคุณภำพ ควรประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนกำรเปรียบเทียบระดับของผลผลิตที่น ำส่งกับระดับของผลผลิตที่ระบุในสัญญำ (ตำรำง 3) และส่วนระดับ
ของผลผลิต (ตำรำง 4) 
 

 
รูปที่ 1 หน้ำส ำหรับระบุผลผลิตเชิงคุณภำพ ในหน้ำผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ของระบบ NRIIS 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบระดับของผลผลิตที่น ำส่งกับระดับของผลผลิตที่ระบุในสัญญำ  

ค าอธิบายผลผลิตเชิงคุณภาพ ความหมาย 
คุณภำพของผลผลิตย่อย แย่กว่าที่ระบุ
ในสัญญำ และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ 

เมื่อเปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของผลผลิต
ที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตต่ ำกว่ำที่ระบุใน
สัญญำ และไม่อยู่ในรำยกำรผลผลิตย่อย ของผลผลิตนั้น ๆ 

คุณภำพของผลผลิตย่อย แย่กว่าที่ระบุ
ในสัญญำ แตอ่ยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

เมื่อเปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของผลผลิต
ที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตต่ ำกว่ำที่ระบุใน
สัญญำ แตอ่ยู่ในรำยกำรผลผลิตย่อย ของผลผลิตนั้น ๆ 
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ค าอธิบายผลผลิตเชิงคุณภาพ ความหมาย 
คุณภำพของผลผลิตย่อย ตรงตามที่
ระบุในสัญญำ 

เมื่อเปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของผลผลิต
ที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตเท่ำกับที่ระบุใน
สัญญำ 

คุณภำพของผลผลิตย่อย ดีกว่าที่ระบุ
ในสัญญำ 

เมื่อเปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของผลผลิต
ที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตสูงกว่ำที่ระบุใน
สัญญำ 

 
ตาราง 4 ระดับของผลผลิต  
ผลผลิตปีงบประมาณ 2564 (14 ผลผลิต)  ระดับของผลผลิต 
(1) องค์ควำมรู้ใหม่  -ไม่ม-ี 
(2) กำรพัฒนำก ำลังคน/หน่วยงำนท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะ โดยได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือเทคโนโลยี 

 - ไม่ตรง 
- ตรง 

(4) หนังสือ 
 

 - Book chapter ระดับชำติ 
- Book chapter ระดับนำนำชำติ 
- หนังสือเล่มระดับชำติ 
- หนังสือเล่มระดับนำนำชำติ 

(5) กำรประชุมเผยแพร่ผลงำน/สัมมนำระดับชำติ  - น ำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับชำติ 
- น ำเสนอปำกเปล่ำระดับชำติ 
- น ำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนำนำชำติ 
- น ำเสนอปำกเปล่ำระดับนำนำชำติ 

(6) กำรประชุมเผยแพร่ผลงำน/สัมมนำระดับนำนำชำติ 

(3) ผลงำนตีพิมพ์  - ไม่มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับชำติ 
- ไม่มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับนำนำชำติ 
- ไม่มี Manuscript number ของบทควำมระดับชำติ 
- ไม่มี Manuscript number ของบทควำมระดับนำนำชำติ 
- มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับชำติ 
- มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับนำนำชำติ 
- มี Manuscript number ของบทควำม ระดับชำติ 
- มี Manuscript number ของบทควำม ระดับนำนำชำติ 
- TCI 3 
- TCI 2 
- TCI 1 
- Quartile 4 
- Quartile 3 
- Quartile 2 
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ผลผลิตปีงบประมาณ 2564 (14 ผลผลิต)  ระดับของผลผลิต 
- Quartile 1 

(7) ต้นแบบผลิตภัณฑ์  - TRL 1 
- TRL 2 
- TRL 3 
- TRL 4 
- TRL 5 
- TRL 6 
- TRL 7 
- TRL 8 
- TRL 9 

(8) ต้นแบบเทคโนโลยี 
(9) กระบวนกำรใหม่ 

(10) โครงสร้ำงพื้นฐำน  - สร้ำงส ำเร็จ 
- ติดตั้งเครื่องมือพร้อมส ำหรับใช้งำน 
- ใช้งำนและมีผลกำรด ำเนินงำนแล้ว 
- ยื่นขอรับรอง ISO/IEC 17025: 2005 

(11) ทรัพย์สินทำงปัญญำ  - ไม่มีใบประกำศ 
- มีใบประกำศ 

(12) กำรฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะ  - ไม่ตรง 
- ตรง 

(13) จ ำนวนหน่วยงำนท่ีเข้ำอบรมในโครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ/ระบบมำตรฐำน 

 - ไม่ตรง 
- ตรง 

(14) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ/ระบบมำตรฐำน 

 -ไม่ม-ี 
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน (Evidence-based 
Evaluation) ในระบบ NRIIS 

ในส่วนนี้ แสดงขั้นตอนกำรรำยงำนผลผลิตเพ่ือกำรประเมินคุณภำพผลผลิตแบบอ้ำงอิงหลักฐำน 
(Evidence-based Evaluation) ในระบบ NRIIS ของหน่วยงำนผู้ขอรับทุนสนับสนุนงำนวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
หลัก คือ กำรเข้ำใช้งำนระบบ และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน “ผลิตที่เกิดขึ้นจริง” 

3.1 การเข้าใช้งานระบบ 
1) นักวิจัย สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (National 

Research and Innovation Information system: NRIIS) โ ด ย เปิ ด เ ว็ บบ ร ำ ว เ ซ อร์  Google Chrome/ 
Firefox/Microsoft Edge แล้วพิมพ์ https://nriis.go.th 

2) คลิก เข้ำสู่ระบบ หรือคลิกเมนู กำรใช้งำนระบบ เลือกเมนูย่อย เข้ำสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้ำเข้ำสู่ระบบ 

 
3) ที่หน้ำเข้ำสู่ระบบ เลือกสถำนะผู้ใช้งำนนักวิจัย/ผู้เสนอขอรับทุน/ผู้เสนอขอรับรำงวัล ระบุบัญชี

ผู้ใช้และรหัสผ่ำนของนักวิจัย จำกนั้นคลิก เข้ำสู่ระบบ 

https://nriis.go.th/
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รูปที่ 3 หน้ำลงชื่อเข้ำใช้งำน 

 
3.2 การรายงานผลการด าเนินงาน “ผลิตที่เกิดขึ้นจริง” 

1) เมื่อเข้ำสู่หน้ำแรกของระบบ มีแถบเมนูที่ฝั่งซ้ำยของระบบ ให้คลิกที่เมนู “โครงการที่ได้รับ
จัดสรร”   

 
รูปที่ 4 หน้ำเมนู 
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2) ในหน้ำโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนค้นหำโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงกำร 
หรือ ปีงบประมำณ จำกนั้นให้คลิก “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำโครงกำรที่ได้รับจัดสรรในปี 2564 และ 2) ส่วนแสดงข้อมูล
โครงกำร ซึ่งเป็นข้อมูลจำกกำรค้นหำในส่วนที่ 1 ให้คลิก “รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน” เพ่ือเข้ำสู่หน้ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

 

รูปที่ 5 หน้ำค้นหำโครงกำร และแสดงข้อมูลโครงกำร 
 

3) ในหน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ให้เลือกแถบ “ผลกำรด ำเนินงำน”  

 
รูปที่ 6 หน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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4) ในหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ให้เลื่อนหน้ำต่ำงลงมำเพ่ือหำหัวข้อ “ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง” จำกนั้นให้
คลิกปุ่มสีเขียวที่อยู่มุมขวำมือ “เพ่ิมผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง”    

 
รูปที่ 7 หน้ำส ำหรับกรอกข้อมูลผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง 

 
ข้อมูลที่ต้องกรอกในส่วนผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 — ข้อมูลผลผลิตตามที่ระบุในค ารับรอง ให้เลือกกรอกเฉพำะผลผลิตที่ระบุไว้ในค ำรับรอง 
แต่ละผลผลิตประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ผลผลิต โดยเลือกผลผลิตจำกตัวเลือกในระบบ 

 ผลผลิตย่อย โดยเลือกผลผลิตย่อยจำกตัวเลือกในระบบ 

 น้ ำหนักผลผลิตย่อย โดยเลือกน้ ำหนักผลผลิตย่อยจำกตัวเลือกในระบบ (นักวิจัยสำมำรถดู
น้ ำหนักผลผลิตย่อย หรือระดับของผลผลิตทั้ง 10 ผลผลิต ไดจ้ำกตำรำง 4) 

 จ ำนวนน ำส่ง โดยระบุ “ตัวเลข” ลงในระบบ 

 หน่วยนับ โดยระบบจะข้ึนหน่วยนับให้อัตโนมัติตำมผลผลิตย่อยท่ีนักวิจัยเลือกไว้ 

 รำยละเอียดผลผลิต โดยระบุ “รำยละเอียดผลผลิต” ลงในระบบ 

1 

2 

3 
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ส่วนที่ 2 — ข้อมูลผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง ให้ระบุเฉพำะผลผลิตที่ท ำได้จริง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ปีที่น ำส่งผลผลิต โดยระบุ “ตัวเลข ปี พ.ศ.” ลงในระบบ 

 % ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน โดยระบุเป็น “ตัวเลข” ลงในระบบ 

 จ ำนวนผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง โดยระบุเป็น “ตัวเลข” ลงในระบบ 

 เชิงคุณภำพ โดยระบุรำยละเอียด “เชิงคณุภำพ” ลงในระบบ (นักวิจัยสำมำรถดูแนวทำงกำร
เขียนอธิบำยเชิงคุณภำพได้จำกตำรำง 3 และ 4) 

ส่วนที่ 3 — ไฟล์แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ ให้แนบไฟล์เอกสำร/หลักฐำนประกอบของผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจริง สำมำรถดูประเภทเอกสำรของแต่ละผลผลิตได้จำกตำรำง 2  

เมื่อระบุข้อมูลและแนบไฟล์ครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก  จะปรำกฏผลกำรกรอกข้อมูลดังรูปที่ 8 
โดยสำมำรถคลิก เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรำยกำร หำกต้องกำรเพ่ิมผลผลิตอ่ืน ๆ ให้คลิก ปุ่มสีเขียวที่
อยู่มุมขวำมือ “เพ่ิมผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง” (รูปที่ 9)    

 
รูปที่ 8 หน้ำผลกำรบันทึกผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง  

 

 
รูปที่ 9 หน้ำผลกำรบันทึกผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จ ำนวน 3 ผลผลิต 


