
 

แบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อย 
งานวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund; SF)  

จดัสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
 

หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) …………………………………………………………………………………. 
ชื่อแผนงานย่อยที่เสนอ (ภาษาไทย) .......................................................... ......................  
                            (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................  
 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลทัว่ไป 
ยุทธศาสตร์...........................................................................  
 ผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์  

ลำดับ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
(Objective) 

 

Key Results ของยุทธศาสตร์ 
(ใส่ได้หลาย Key Results) 

ค่าเป้าหมายของ Key 
Results ของยุทธศาสตร์  
ในปีงบประมาณที่เสนอขอ 

 Drop-down เลือกจากข้อมูลของ
แผนงาน 

Drop-down เลือกจากข้อมูลของแผนงาน   

สอดคล้องกับแผนงาน  .............................................................................  
ประเภทแผนงานย่อย    Flagship    Non Flagship (ระบบข้ึนอัตโนมัติ ตามที่ สกสว. กำหนด) 
กรณีเลือกประเภทแผนงานยอ่ย Non Flagship ให้กรอก เป้าหมายของแผนงาน และ Key Results ของแผนงาน 

ลำดับ เป้าหมายของแผนงาน 
(Objective) 

 

Key Results ของแผนงาน 
(ใส่ได้หลาย Key Results) 

ค่าเป้าหมายของ Key 
Results ของแผนงาน  

ในปีงบประมาณที่เสนอขอ 
    

 

กรณีเลือกประเภทแผนงานยอ่ย Flagship ให้กรอก เปา้หมายของแผนงาน Flagship และ Key Results ของแผนงาน Flagship 

ลำดับ เป้าหมายของแผนงาน 
Flagship 

(Objective) 
 

Key Results ของแผนงาน 
Flagship 

(ใส่ได้หลาย Key Results) 

ค่าเป้าหมายของ Key 
Results ของแผนงาน 

Flagship  
ในปีงบประมาณที่เสนอขอ 

    



แผนงานย่อยนี้มีโครงการ*ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year จากกองทุนส่งเสริม ววน. ในปีที่
ผ่านมา หรือจะเสนอเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year ในปีท่ีเสนอขอหรือไม่  
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ได้รับอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year ในปีที่ผ่านมา 
 จะเสนอเพ่ือขอรับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year ในปีที่เสนอขอ 
 ไม่มี 

 

หากระดับแผนงานย่อยรายประเด็นเลือกว่ามโีครงการ* 

ปีงบประมาณ 
(ดึงข้อมูลมาจาก

ระดับแผนงานย่อย
รายประเด็น) 

รหัสแผนงานย่อย
รายประเด็น 

(ดึงข้อมูลมาจากระดับ
แผนงานย่อยรายประเด็น) 

ชื่อโครงการ Multi-year 
(ดึงข้อมูลมาจากระดบัแผนงานย่อยรายประเด็น) 

งบประมาณ (บาท) 
(ดึงข้อมูลมาจากระดบั

แผนงานย่อยรายประเด็น) 

    
 

หมายเหตุ :*โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ multi-year หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่มากกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด และต้องสามารถนำเสนอผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นที่ชัดเจนได้ โดยมี
พันธะผูกพันด้วยงบประมาณและเวลา และต้องผ่านความเห็นชอบจาก กสว. โดยไม่ต้องเสนอพิจารณาอนุมัติจาก กสว. อีกในปีถัดไป ยกเว้นกรณีที่ มกีาร
เปลี่ยนแปลง และยังคงต้องยื่นคำของบประมาณของแต่ละปีไม่เกินกรอบที่ได้รับอนุมัติ 
 

ระยะเวลาตลอดแผนงานย่อย       .................          ปี 
ลักษณะของแผนงานย่อย 

o แผนงานย่อยใหม่ ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอของบประมาณ  (เริ่มปีงบประมาณ 2567) 
ปีงบประมาณ  

(ระบบจะดึงมาจากระดับแผนงานย่อยรายประเด็น) 
งบประมาณ (บาท) 

(Sum งบประมาณมาจากระดบัแผนงานย่อยรายประเด็น) 
2567  

  
  

รวม  
o แผนงานย่อยต่อเนื่อง ที่เริ่มดำเนินการมาแล้ว และจะดำเนินการต่อ 

ใส่รหัสแผนงานย่อยของปีที่ผ่านมา..................................  
1) งบประมาณที่ดำเนินการมาแล้ว เริ่มรับงบประมาณปี...........  

ปีงบประมาณ  
(ระบบจะดึงมาจากระดับแผนงานย่อยรายประเด็น) 

งบประมาณ (บาท) 
(Sum งบประมาณมาจากระดบัแผนงานย่อยรายประเด็น) 

  
  

2566  
รวม  



2) งบประมาณที่จะดำเนินการต่อในปีที่เสนอขอและในอนาคต 
ปีงบประมาณ  

(ระบบจะดึงมาจากระดับแผนงานย่อยรายประเด็น) 
งบประมาณ (บาท) 

(Sum งบประมาณมาจากระดบัแผนงานย่อยรายประเด็น) 
2567  

  
รวม  

o แผนงานย่อยต่อเนื่องท่ีมีข้อผูกพันสัญญา  
ใส่รหัสแผนงานย่อยของปีที่ผ่านมา..................................  

1) งบประมาณที่ดำเนินการมาแล้ว 
เริ่มรับงบประมาณปี...........  

ปีงบประมาณ  
(ระบบจะดึงมาจากระดับแผนงานย่อยรายประเด็น) 

งบประมาณ (บาท) 
(Sum งบประมาณมาจากระดบัแผนงานย่อยรายประเด็น) 

  
  

2566  
รวม  

2) งบประมาณที่จะดำเนินการต่อในปีที่เสนอขอและในอนาคต 
ปีงบประมาณ  

(ระบบจะดึงมาจากระดับแผนงานย่อยรายประเด็น) 
งบประมาณ (บาท) 

(Sum งบประมาณมาจากระดบัแผนงานย่อยรายประเด็น) 
2567  

  
รวม  

3) รายละเอียดงบประมาณของแผนงานย่อยที่จะเสนอขอในปีงบประมาณที่เสนอขอ  
3.1) งบประมาณเดิมที่มีข้อผูกพันสัญญา  

ปีงบประมาณ 
ที่เริ่มดำเนินการ 

งบประมาณที่ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณที่เสนอขอ ตามภาระผูกพัน (บาท) 
(Sum งบประมาณมาจากระดบัแผนงานย่อยรายประเด็น) 

  
  
  
  

รวม  
3.2) งบประมาณใหม่ในปีงบประมาณที่เสนอขอ ................................... บาท 
3.3) งบประมาณที่เสนอขอรวมในปีงบประมาณที่เสนอขอ..............................บาท (3.1+3.2) 



หมายเหต ุ
แผนงานย่อยใหม่ หมายถึง แผนงานย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ  
แผนงานย่อยต่อเนื่อง* หมายถึง แผนงานย่อยที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาที่มีการจ่ายงบประมาณเป็นรายปี   

แผนงานย่อยตอ่เนื่องที่มีข้อผูกพันสัญญา* หมายถึง แผนงานยอ่ยต่อเนื่องที่มีขอ้ผูกพันสัญญา อาท ิดำเนินการตามมติเฉพาะของ ครม. มีโครงการแบบ 
Multiyear ตามมติ กสว. หรือมีขอ้ผูกพนัสัญญาว่าตอ้งมีการเบิกจา่ยงบประมาณในปีที่เสนอของบประมาณ  
*ไม่นับรวมงบประมาณที่มีการกันเงินงบประมาณไว้แล้วตั้งแต่เร่ิมดำเนินการ 

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความสอดคล้องของแผนงานย่อยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน……………….................(dropdown) 

 

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน 

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลคุวามมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 

เป้าหมายที่ 3 : สรา้งหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดสีำหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 : สรา้งหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทยีมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  

เป้าหมายที่ 6 : สรา้งหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามยัสำหรับทุกคนและมีการบริหารจดัการที่ยั่งยืนคน 

เป้าหมายที่ 7 : สรา้งหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมยัใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลมุ และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มผีลิตภาพ และการมีงานท่ี

เหมาะสมสำหรบัทุกคน 

เป้าหมายที่ 9 : สรา้งโครงสร้างพืน้ฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มภีูมิตา้นทานและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกนัให้มีรูปแบบการผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 : ต่อสู้การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เป้าหมายที ่14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนบัสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุตธิรรม และสร้างสถาบันที่มี

ประสิทธิภาพ รับผดิชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 



คำสำคัญ (ไม่เกิน 5 คำ)  

 ภาษาไทย  ……………………………………………………………………………………… 
 ภาษาอังกฤษ  ……………………………………………………………………………………… 

 

ผู้อำนวยการแผนงานย่อย  

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล สังกัด เบอร์โทร อีเมล 
     

 

แผนงานย่อยรายประเด็น/แผนงานย่อยรายประเด็น RU ภายใต้แผนงานย่อย 

ลำดับ ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น 
ภายใต้แผนงานย่อย 

PMU ที่
รับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการ
แผนงาน
ย่อยราย
ประเด็น 

งบประมาณ 
(บาท) 

สัดส่วนความ
รับผิดชอบต่อ KR 
ของแผนงานย่อย 

 
      

 

หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  

 ไม่มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ   มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงานรัฐ/
บริษัท/

หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

ประเทศ แนวทางร่วม
ดำเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอ่ืน (in-kind) 

1      
2      

 

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดแผนงานย่อย 
1. ที่มาความสำคัญ และช่องว่างของการพัฒนา (gap of development) หรือช่องว่างของความรู้ (gap of 

knowledge) ของแผนงานย่อยทีส่อดคล้องกับโจทย์และแผนด้าน ววน.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



3. กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประเด็นและขอบเขตของแผนงานย่อย  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานย่อย  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จเม่ือสิ้นสุดแผนงานย่อย  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. เป้าหมายรายปีสำหรับแผนงานย่อยใหม่  

ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี 
(ระบุค่าเป้าหมาย) 

รายละเอียดสิ่งท่ีจะส่งมอบรายปี  

   
   

 

เป้าหมายรายปีสำหรับแผนงานย่อยต่อเนื่อง 

หมายเหตุ: PMU ต้องระบุเป้าหมาย และสิ่งที่จะส่งมอบรายปีที่จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่คาดไว้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน
ของแผนงาน  
 

8. เส้นทางจากผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) (ให้กรอกเฉพาะระดับแผนงานย่อย) 

…………(เขียนสรุปอธิบายและแนบไฟล์ตามแบบฟอร์ม Impact pathway)…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี 
(ระบุค่าเป้าหมาย) 

รายละเอียดสิ่งท่ี 
จะส่งมอบรายปี  

สิ่งท่ีส่งมอบได้จริง 
 

หมายเหตุ 
ระบุเหตุผลกรณีสิ่งที่ส่งมอบรายปีไม่

เป็นไปตามแผน 
     
     
     



9. วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. วิธีการ/แผนงานเตรียมบุคลากรของแผนงานย่อย (อาทิ บุคลากรด้านการบริหารจัดการ บุคลากรด้าน

เทคนิค บุคลากรภาคสนามฯลฯ)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ระบุแนวทางการกำหนดโจทย์/ การดำเนินการร่วม/ การส่งต่อผลผลิต/ผลงาน กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. พื้นที่ดำเนินการ 

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ   
ต่างประเทศ   

*พื้นที่ดำเนินการ คือ พื้นที่ที่ลงไปทำงานพัฒนาวิทยาศาสตร์/วิจยั/พัฒนานวัตกรรม อาจเป็นระดับชุมชนตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นต้น 
 

13. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่ 
ในประเทศ   
ต่างประเทศ   

 

14. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ (Beneficiaries)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 : งบประมาณ 
รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ  

หมวดงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน   
ค่าจ้าง   
ค่าใช้สอย   
ค่าวัสดุ   
ค่าครุภัณฑ์   
รวม   

 

เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ และใบเสนอราคาจาก 3 

บริษัทประกอบมาด้วย)  

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ

จำเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เม่ือ
แผนงานสิ้นสุด 

สถานภาพ 

ครุภัณฑ์
ใกล้เคียงที่ใช้ 
ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)  
นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจยัที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจยั ผา่นกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเป็นผลที่
เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำส่งภายใน 2 ปีงบประมาณ 

ผลผลิต ประเภท
ผลผลิต 

จำนวนนำส่ง หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต 

1. กำลังคน หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะ 

    

2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript)     
3. หนังสือ     
4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยี/
กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม 

    

5. ทรัพย์สินทางปัญญา     
6. เคร่ืองมือ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Facilities and Infrastructure) 

    

7. ฐานข้อมลู ระบบและกลไก หรือ
มาตรฐาน 

    

8. เครือข่าย     
9. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม     
10.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย       

หมายเหต ุ กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตทีโ่ครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถทำได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลของหน่วยงาน (หาก
ผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ และขอใหต้ัดออก) 

 
 
 
ประเภทของผลผลิตและคำจำกัดความ (Type of Output and Definition) 

ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

1. กำลังคน หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะ 

กำลังคนหรือหน่วยงานเปา้หมายที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ ววน. โดยนับ
เฉพาะคนหรือ หน่วยงานท่ีเป็นเปา้หมายของโครงการนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นโครงการใน
รูปแบบทุนการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ หรือการดำเนินการในรูปแบบอื่น
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกำหนดประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรอืวิเคราะห์อยา่ง
ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุน จนสามารถสรปุผลการวิเคราะห์ในประเดน็นั้นได้ มีการ
แสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นที่ ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการ



ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

อธิบายและวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์วารสารการวิจัยนั้นอาจจะเผยแพร่เป็นรูปเลม่สิ่งพิมพ์หรือ เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
ซึ่งต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ได้แก่ Proceeding ระดบัชาติ, 
Proceeding ระดับนานาชาต,ิ บทความในประเทศ และบทความตา่งประเทศ  

3. หนังสือ ข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตำรา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทั้ง
ระดับชาติและ นานาชาติ โดยจะต้องผ่านกระบวนการ Peer review ประกอบด้วย  
3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter)  
3.2 หนังสือท้ังเล่ม (Whole book)  
3.3 เอกสาร/หนังสือท่ีมีเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างครบถ้วน 
(Monograph) 

4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยี/
กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทาง
สังคม 

ผลงานท่ีเกิดจากการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม ท่ีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
เทคโนโลยีใหม/่ กระบวนการใหม ่หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ หรือเทคโนโลย/ี
กระบวนการใหด้ีขึ้นกว่าเดมิ รวมถึงสื่อสร้างสรร สื่อสารคดีเพื่อการเผยแพร่ สื่อ
ออนไลน์ แอปพลิเคชัน / Podcast / กิจกรรม / กระบวนการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วม และ/หรือ การตระหนักรู้ต่าง ๆ 
4.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ต้นแบบในรูปแบบของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้สำหรับการ
ทดสอบก่อน สั่งผลิตจริง ท่ีพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวจิัย พัฒนา หรือการปรบัปรุง
กระบวนการเดิมด้วยองค์ ความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัง้ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับ อุตสาหกรรม  
4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หมายถึง กรรมวิธีข้ันตอน หรือเทคนิค ที่
พัฒนาขึ้นจาก กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดมิด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
4.3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้ 
ความคิดใหม่ และ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการยกระดับคณุภาพชีวิต ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความ เท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น หลักสูตรอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
นักวิจัย, หลักสตูรพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพใหม่ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill} 
หลักสตูรการเรยีนการสอน, หลักสูตรบณัฑติพันธ์ุใหม่ หลักสูตรการผลิต ครู เป็นต้น 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คดิค้น หรือสร้างสรรค์ของนักวิจัย ได้แก่ อนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ์ ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายทางการค้า ความลับ ทางการค้า ช่ือทางการค้า การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
หรือสัตว์ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิ ของวงจร 

6. เคร่ืองมือ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Facilities and Infrastructure) 

เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ท่ีจดัซือ้ สร้างขึ้น หรือพัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการ 



ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

7. ฐานข้อมลู ระบบและกลไก  
   หรือมาตรฐาน 

การพัฒนาฐานข้อมูล และสร้างระบบ กลไก หรือมาตรฐาน ที่ตอบสนองการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตา่ง ๆ และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนากำลังคน การ จดัการปญัหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นตน้  
- ระบบและกลไก หมายถึง ข้ันตอนหรือเครื่องมือ การปฏิบัติงานท่ีมกีารกำหนด
อย่างชัดเจนใน การดำเนินการ เพือ่ให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบ โดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ เอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบและกลไก ได้แก่ ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการ ผลผลิต กลุม่คนท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลป้อนกลบั ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตและการพัฒนากำลังคน, 
ระบบส่งเสรมิการจดัการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม,ระบบส่งเสริมการวิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุน ประชาชนท่ัวไป, ระบบบริการ
หรือสิ่งสนับสนุนกลุม่ผูสู้งอายุ, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุนกลุ่ม ผูด้้อยโอกาส 
รวมถึงกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่  
- ฐานข้อมลู (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ท่ีมีโครงสร้างสมำ่เสมอ หรือชุด
ของ สารสนเทศใด ๆ ที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือสามารถประมวลด้วย
คอมพิวเตอรไ์ด้  
- มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินค้า และ/หรือ ศูนย์ทดสอบต่าง ๆ 
เพื่อสร้างและ ยกระดับความสามารถทางด้านคุณภาพ ท้ังในชาติและนานาชาติ 

8. เครือข่าย เครือข่ายความร่วมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ นวัตกรรม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการ ท้ังเครือข่ายในประเทศ 
และเครือข่ายระดับ นานาชาติ ซึ่งจะช่วยในการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ประเทศ ได้แก่  
1. เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ  
2. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
3. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม  
4. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

9. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม ท้ังในรูปของเงินสด (In cash) และส่วนสนับสนุนอ่ืนท่ีไมใ่ช่เงินสด (In 
kind) 

10.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
(Policy Recommendation)   
และมาตรการ (Measures) 

ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการ
บริหารจดัการ และแก้ปญัหา ของประเทศ เช่น มาตรการที่ใช้เพื่อปรับปรุง



ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

กฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการและสร้าง แรงจูงใจให้เอื้อตอ่การพัฒนา
ภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ 

 
2) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Outcome)   
นิยามของผลลัพธ ์คือ การนําผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (users) ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้ระดับความรู ้ 
ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัตหิรือทักษะ ของผู้ใช้มีการเปลีย่นแปลงไปจากเดิมเม่ือเทียบกับกอ่นการนำผลผลิตจากโครงการมาใช้  รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เปน็ทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาตอ่ยอดผลผลิต
ของโครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชนส์ูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของ
ผลลัพธ์ 

โดยสังเขป 
ผลงานตีพิมพ์ (Publications)    
เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

   

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models)  

   

ความก้าวหน้าในวชิาชีพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตรว์ิจัยและ
นวัตกรรม (Next destination) 

   

รางวัลและการยอมรบั (Awards and recognition)    
การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน 
(Use of Facilities and Resources)  

   

ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Intellectual property, Registered Plants 
Varieties and Animals Breeding and Licensing) 

   

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)     
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการรับรองมาตรฐานใหม่  
(New Products/Processes, New Services and New Standard 
Assurances)  

   

การจัดการความรู้และแพลตฟอร์มเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
เตรียมความพร้อมให้ผู้รับถา่ยทอดเทคโนโลยี (Knowledge and 
Platform management for Technology transfer and 
Empowerment for Technology transfer) 

   

ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)     
ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Collaborations and partnerships) 

   

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (แนวปฏบิัติ/มาตรการ/แผน/กฎระเบียบ) 
(Policy Utilization (Guideline/Measure/Plan/Regulations) 

   



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของ
ผลลัพธ์ 

โดยสังเขป 
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

   

 
ประเภทของผลลัพธ์และคำจำกัดความ (Type of Outcomes and Definition) 

ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากการศึกษาวจิัย อาทิเช่น บทความจากการ
ประชุมวิชาการ บทความวจิัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน  

เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

เครื่องมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจยัใช้ในการทดลอง ทดสอบ เกบ็รวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นสิ่งใหม่ที่
ไม่ได้มีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็นทีย่อมรับโดยมีผู้นำเครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจยัไปใช้ต่อและมหีลักฐาน
อ้างอิงได้ 
 

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

ฐานข้อมูล (ระบบที่รวบรวมขอ้มูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสร้างรูปแบบเพื่อแทนวัตถุ กระบวนการ 
ความสัมพันธ ์หรือ สถานการณ์) ที่ถูกพฒันาขึ้นจากงานวิจยั โดยมีผู้นำฐานขอ้มลูหรือแบบจำลองไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มีหลกัฐานอ้างอิงได้ 
 

ความก้าวหน้าในวชิาชีพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 

การติดตามการเคลื่อนยา้ยและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หลังจากสิ้นสุดโครงการ  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
 

รางวัลและการยอมรบั  
(Awards and recognition) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจากการทำงานด้าน ววน. โดยมีส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  
 

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัย
และโครงสร้างพื้นฐาน  
(Use of Facilities and Resources)   

การใช้ประโยชนจ์ากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ที่นักวิจยัพัฒนาขึ้น หรือได้รับ
งบประมาณเพื่อการจัดหาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง โดยมหีลกัฐานอ้างอิงได้  

ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ และการอนุญาตให้ใช้สทิธิ  
(Intellectual property, Registered Plants 
Varieties and Animals Breeding and 
Licensing)  

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึน้ซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกบังานที่ผู้สร้างสรรค์
ได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิรยิะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงาน
สร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายลขิสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง อาทิเช่น งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งาน
ดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ซ่ึงเกิดจากผลงานด้าน ววน. ที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  
การขึ้นทะเบยีนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หมายถึง พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เกิดจากงานวิจยั และจะต้องจดทะเบยีน
พันธุ์ใหม่โดยหน่วยงานที่มีหนา้ที่ในการรับจดทะเบียนพันธุ์ หรือหน่วยงานต้นสงักัดของนักวิจยั  
การอนุญาตให้ใช้สิทธ ิหมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนญุาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากงานวิจยั เช่น ผลิต/
ขาย/ใช้หรือมีไว ้_โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งนี้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก  
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้ 



ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)   การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวจิัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้ และเกิดการนำเอา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการรับรอง
มาตรฐานใหม่  
(New Products/Processes, New Services 
and New Standard Assurances)   

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี/
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
บริการใหม่ หมายถึง รูปแบบและวิธีการบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ 
นำไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
การรับรองมาตรฐานใหม่ หมายถึง มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่ และ/หรือศูนย์ทดสอบต่างๆ ที่พัฒนาจนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความสามารถทางด้านคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และสามารถ
ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

การจัดการความรู้และแพลตฟอร์มเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Knowledge and Platform 
management for Technology transfer and 
Empowerment for Technology transfer) 

การจัดการความรู้และแพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง แพลตฟอร์มหรือระบบสารสนเทศที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ หรือมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นช่องทางทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่ปรากฏต้องผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ เช่น การรวบรวม การจัดกลุ่ม และการสังเคราะห์ความรู้หรือข้อมูลจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรมให้อยู่ในรูปแบบที่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ต่อได้ง่าย อีกทั้งบน
แพลตฟอร์มหรือระบบดังกล่าวต้องมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ หรือเข้ามาใช้บริการ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
การเตรยีมความพร้อมให้ผู้รบัถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรม หรือการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการสร้าง
ความพร้อม  หรือยกระดับความพร้อม และความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รบัถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงในที่นี้
เป็นได้ทั้งการให้ความรู้พื้นฐาน หรือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ๆ หรือการเสริมทักษะที่จำเป็นให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคโนโลย ีหรอืผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นได้ทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่ เป็นต้น โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้

ทุนวิจัยต่อยอด  
(Further funding)  

ทุนที่นักวิจยัได้รับเงินอุดหนุนการวิจยัตอ่ยอดจากงานวิจัยเดิม ซ่ึงเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการวิจัย
เดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยัต่อยอดในโครงการใหม่  สิ่งสำคัญคือ การใหข้้อมูลเกี่ยวกบั
แหล่งทุนและงบประมาณที่ได้รบัจากโครงการทุนวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมหีลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Collaborations and partnerships) 

ความร่วมมือหรอืหุ้นส่วนความร่วมมือทีเ่กิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยเป็นความร่วมมอืที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรืออาจจะทางออ้มจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การระบผุลผลิต (output) ผลลัพธ ์
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหรือหุ้นสว่นความร่วมมือนี ้ โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
 

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (แนวปฏบิัติ/
มาตรการ/แผน/กฎระเบยีบ) (Policy Utilization 
(Guideline/Measure/Plan/Regulations) 

การดำเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจยัไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  หรือเกิดแนว
ปฏิบัติ  แผนและกฎระเบยีบต่างๆ ขึ้นใหม่  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้ทั้งน้ีต้องไม่ใชก่ารดำเนินการทีร่ะบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย 

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้าน ววน. กับกลุม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิดการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน ์และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป  โดยมี



ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

หลักฐานอ้างอิงได้  ทัง้นี้กิจกรรมดังกลา่วต้องมิใช่กิจกรรมที่ไดร้ะบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย   
 

 
3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Impact)  

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะ
ยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement Activities) และมีเส้นทางของ
ผลกระทบ (Impact Pathway) ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ 
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ต้ังใจให้เกิดขึ้น (อ้างอิงจากคู่มือการจัดทำคำขอฯ ปี พ.ศ. 2566) 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  รายละเอียดผลกระทบ  ปีท่ีคาดว่าจะเกิดผลกระทบ  

   ด้านเศรษฐกิจ   

  ด้านสังคม     

  ด้านสิ่งแวดล้อม     

คํานิยามของผลกระทบ  
1. ด้านเศรษฐกิจ การนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการ
บริการ ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ ลงทุนใหม่ เกิดการจ้างงานเพิ่ม หรือลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนําไปสู่การพัฒนา
รูปแบบ ธุรกิจใหม่ ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเป็น  ข้อเสนอเชิงนโยบายที่นําไปสู่
มาตรการที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งนี้ควรแสดงให้เห็นถึงมูลค่า  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 
(Return on Investment : ROI)  
2. ด้านสังคม การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ หรือ
ผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้หากสามารถแสดงให้
เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิ งมูลค่า (Social Return on Investment: SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้อง
วิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
3. ด้านสิ่งแวดล้อม การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ของสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น และนําไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงการผลักดัน ไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่า
ดังกล่าวได้อย่าง ชัดเจน ทั้งนี้หากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและ  นวัตกรรมเชิงมูลค่า 
(Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องหรือสนับสนุนหมุดหมายใด ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 13 มากที่สุด.......................................................................................................... (Dropdown) 

เอกสารแนบ (หากมี) 

ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร ประเภทไฟล์ วันที่แนบไฟล์ 

    

 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  

หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน  

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคน มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบ จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 


