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ประวัติการแก้ไขแบบฟอร์ม 

ลำดับ วันที่ หน้าที ่ รายละเอียด 
1 19/11/2563 1 นำออก “ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”   
2 19/11/2563 3 “หลักการและเหตุผล” นำออก (ไม่เกิน 3,000 คำ) 
3 19/11/2563 3 “แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย” นำออก (ไม่เกิน 3,000 คำ) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 

ประเภท : โครงการนวัตกรรม 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
เป้าประสงค์ (Objectives) .................................................................................................................. ......................... 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)............................................................................................................................. ...................... 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับแผนด้าน ววน. 
แพลตฟอร์ม (Platform)............................................................................................................................ ................... 
หมายเหตุ : เลือกอ้างอิงแผนด้าน ววน. ปี 65 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)............................................................................................................................. ...................... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อโครงการ  
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..……………………………………………….........…..… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..………………………............. 

2. ชื่อโครงการย่อยภายใต้โครงการ (ถ้ามี) 
 โครงการย่อยที่ 1 ....................................................................................................................................... ............  
 โครงการย่อยที่ 2 ................................................................................................... ................................................ 

3. ลักษณะโครงการ    
o โครงการใหม่ ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ ดำเนินงาน ...............ปี 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

o โครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท 
เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
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o โครงการต่อเนื่องที่มีข้อผูกพันสัญญา  ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท 

    เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
 
ผลการด าเนินทีผ่่านมา (กรณีทีเ่ป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
สัดส่วนงบประมาณที่

ใช้จริง (%) 
     
     
 
 สรุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. . ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………….... 
 
4. คำสำคัญ (Keywords) (กำหนดไม่เกิน 5 คำ) 
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………….........…. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..………………………………………….......... 

 
5. หน่วยงานเจ้าภาพ………………………...…………………………………………………………………………………………………………. 
 *หากเป็นผู้ประกอบการกรอกข้อมูลด้านล่าง* 

ประเภทธุรกิจ............................................................................................................................. .............................. 
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ...................................................................... .................................................. 

 ที่ตั้งสำนักงาน เลขท่ี...................................................ถนน......................................................................................
 แขวง/ตำบล..............................เขต/อำเภอ..................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..............
 โทรศัพท.์................................... โทรสาร.........................................อีเมล์....................................................... .......... 
 วันจดทะเบียนก่อตั้ง...........................................................ทะเบียนเลขท่ี............................................................... 
 ทุนจดทะเบียน................................................................... บาท  
 ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ............................................... บาท จำนวน..................................................หุ้น 
 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว..........................................บาท จำนวน..................................................หุ้น 
 เมื่อวันที่.................................................................................       
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6. หัวหน้าโครงการ………………………......………………………………………………………..………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพื้นที ่และระบุที ่ไปที ่มาของปัญหาและความต้องการของพื ้นที่ 
(Situation Review) และอธิบายความจำเป็นและความสำคัญที่โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสำคัญ/พัฒนา
ศักยภาพที่สำคัญ และระบุคำถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) (ไม่เกิน 3000 คำ) 

2. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) 

3. แนวคิด นวัตกรรม ความเป็นไปได้ของโครงการ (ระบุวิธีการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ) (ไม่เกิน 3000 คำ) 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลแผนงาน 

1. แผนการดำเนินงาน (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ) 

ปี
(งบประมาณ) 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565               

               

2566               

               

2567               

2. พ้ืนที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการ : โปรดระบุสถานที่ทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพ่ิมเติมชื่อเฉพาะ เช่น ชุมชน  หมู่บ้าน 
ในประเทศ/ต่างประเทศ ชื่อประเทศ/จงัหวดั พืน้ทีท่ีท่ าวจิยั ชื่อสถานที ่

    
    

3. พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ 

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/จังหวัด  ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ   กรุงเทพมหานคร  
  ในประเทศ   กระบี่  
  ต่างประเทศ   
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4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 
4.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดยแบ่งเป็นหมวด
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) เป็นงบประมาณของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง แตกตัวคูณ เฉพาะปีที่เสนอขอ   
งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย แตกตัวคูณ เฉพาะปีที่เสนอขอ   
งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ แตกตัวคูณ เฉพาะปีที่เสนอขอ   
งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์ แตกตัวคูณ เฉพาะปีที่เสนอขอ   

รวม    
 

4.2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ : กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ 

ช่ือครภุณัฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 

เหตุผลและ
ความจำเป็น
ต่อโครงการ 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เม่ือ
โครงการสิ้นสุด 

 
รายละเอียด

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
เดิม และ

เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย (ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      
      

• แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาด้วย 
 

5. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  

ลำดับ
ที ่

ปีงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ดำเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) 
(บาท) 

การร่วม
ลงทุนใน

รูปแบบอ่ืน 

(in-kind) 

รวม 

1       

2       
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6. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (โอกาสทางการตลาด โมเดลธุรกิจ กลยุทธ์และแผนการตลาด 
ราคา แสดงการเปรียบเทียบกับของคู่แข่งในตลาด เงื่อนไขอุตสาหกรรม ประมาณการงบกำไรขาดทุน (Income 
Statement) สมมุติฐานของโครงการ ความยั่งยืนของนวัตกรรม การวิเคราะห์ไตรกำไรสุทธิ (triple bottom line)) 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

7. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
    ดำเนินการแล้ว      

สิทธิบัตรเลขท่ี    ออกให้เมื่อวันที่   เรื่อง       
อนุสิทธิบัตรเลขที่   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง       
ลิขสิทธิ์เลขที่   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง       
เครื่องหมายทางการค้าเลขท่ี ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง       
ความลับทางการค้าเลขที่  ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง       

 อยู่ระหว่างดำเนินการ      
สิทธิบัตรเลขท่ีคำขอ   เมื่อวันที่  เรื่อง       
อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ   เมื่อวันที่  เรื่อง       
ลิขสิทธิ์เลขที่คำขอ   เมื่อวันที่  เรื่อง       
เครื่องหมายทางการค้าเลขท่ีคำขอ  เมื่อวันที่  เรื่อง       
ความลับทางการค้าเลขที่คำขอ  เมื่อวันที่  เรื่อง       

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 
หมายเหตุ : ในกรณีมีการจดทะเบียนหรือยื่นคำขออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับ
ทางการค้า ขอให้มีการแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 
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ส่วนที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
1. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

ประเภทของผลผลิตและคำจำกัดความ (Type of Outputs and Definition) 
1. นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ผ่านกองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเป็นผลที่เกิดข้ึนทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนิน
โครงการ ทั้งนี ้หน่วยงานจะต้องนำส่งภายใน 2 ปี งบประมาณ 

2. ประเภทของผลผลิต ประกอบด้วย 10 ผลผลิต ตามตารางดังนี ้
ประเภทของผลผลิต 
(Type of Output) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

1. กำลังคน หรือหน่วยงาน ที่ได้รบัการพัฒนาทักษะ กำลังคนหรือหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ ววน. โดย
นับเฉพาะคนหรือ หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายของโครงการนั้นๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะหรือการ
ดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ระบุไว้ในโครงการ 

2. ต้นฉบับบทความวิจยั (Manuscript) งานเขียนทางวิชาการ ซึ ่งมีการกำหนดประเด็นที ่ต้องการอธิบายหรือ 
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลัก 
วิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผล การ
วิเคราะห์ในประเด็นนั ้นได้ มีการแสดงเหตุผลหรือที ่มาของประเด็นที่ 
ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายและวิเคราะห์และ 
บทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์วารสาร การ
วิจัยนั้นอาจจะเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
ต ้นฉบับบทความว ิจ ัย  (Manuscript) ได ้แก่ Proceeding ระดับชาติ  
Proceeding ระด ับนานาชาต ิบทความในประ เทศและบทคว าม 
ต่างประเทศ 

3. หนังสือ ข้อมูลงานวิจยัในรูปแบบหนังสือ ตำรา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
book) ทั้งระดับชาติและ นานาชาต ิโดยจะต้องผ่านกระบวนการ Peer 
review ประกอบด้วย 3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter) 3.2 
หนังสือทั้งเล่ม (Whole book) 3.3 เอกสาร/หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกบั
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อย่างครบถ้วน (Monograph) 

4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่หรือ

นวัตกรรมทางสังคม 

ผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือเทคโนโลยีใหม่/ กระบวนการใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ 
เทคโนโลยี/กระบวนการให้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงสื่อสร้างสรร สื่อสารคดี 
เพ ื ่อการเผยแพร่  ส ื ่อออนไลน์  แอปพลิเคช ัน/Podcast/ก ิจกรรม/ 
กระบวนการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ/หรือ การตระหนัก 
รู้ต่าง ๆ 4.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์หมายถึง ต้นแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ สำหรับการทดสอบก่อน สั่งผลิตจริง ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวจิัย 
พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท ั ้งในระดับห้องปฏิบ ัต ิการ  ระดับภาคสนาม ระดับ
อุตสาหกรรม 4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หมายถึง กรรมวิธีขั้นตอน 
หรือเทคนิค ที่พัฒนาขึ้นจาก กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนการ เดิมด้วยองค์ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4.3 
นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การ ประยุกต์ใช้ 
ความคิดใหม่ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับ คุณภาพชีวิต 
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ประเภทของผลผลิต 
(Type of Output) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความ เท่าเทียมกันใน สังคม และ
สามารถลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตัวอย่างเช่น 
หลักสูตรอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัย หลักสูตร พื้นฐานเพื่อพัฒนา
อาชีพใหม่ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill หลักสูตร การเรียนการสอน 
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการผลิต คร ูเป็น ต้น 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของนักวิจัย ได้แก่ 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับ ทางการค้า ชื่อทางการค้า การ 
ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชหรือสัตว์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจร
  

6. เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 

เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ที่จัดซื้อ สร้างขึ้น หรือพัฒนาต่อยอด 
ภายใต้โครงการ 

7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไกหรือมาตรฐาน การพัฒนาฐานข้อมูล และสร้างระบบ กลไก หรือมาตรฐานที่ตอบสนอง
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่างๆ และเอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากำลังคน การจัดการปัญหาทางสังคม
สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 
- ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนหรือเครื่องมือ การปฏิบัติงานที่มีการ 
กำหนดอย่างชัดเจนใน การดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบ โดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ใน รูป
ของ เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆองค์ประกอบ 
ของระบบและกลไก ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต กลุ่มคนที่ 
เกี่ยวข้อง และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น 
ระบบการผลิตและการพัฒนากำลังคน ระบบส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากร
และ สิ่งแวดล้อม ระบบส่งเสริมการวิจัยร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ระบบ
บริการหรือสิ่งสนับสนุนประชาชนทั่วไป ระบบ บริการหรือสิ่งสนับสนุน
กลุ่มผู้สูงอายุระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุนกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกลไก
การพัฒนาเชิงพื้นที่ - ฐานข้อมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ที่มี
โครงสร้างสม่ำเสมอ หรือชุดของ สารสนเทศใด ๆ ที ่ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือสามารถ ประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ - มาตรฐาน 
หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินค้า และ/หรือ ศูนย์ทดสอบ ต่าง ๆ เพื่อ
สร้างและ ยกระดับความสามารถทางด้านคุณภาพ ทั้งในชาติ และนานา
ชาต 

8. เครือข่าย เคร ือข ่ายความร่วมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ด้าน 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการ 
ทั้งเครือข่ายในประเทศ และเครือข่ายระดับ นานาชาติ ซึ่งจะช่วยในการ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ได้แก่ 1. เครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ 2. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. 
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม 4. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 
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ประเภทของผลผลิต 
(Type of Output) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

9. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม ความสามารถในการระดมท ุนเง ินงบประมาณจากภาคร ั ฐ  และ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการลงทุน 
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในรูปของเงินสด (In cash) และส่วน 
สนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (In kind) 

10. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) และ

มาตรการ (Measures) 

ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบตัิ หรือมาตรการจาก งานวิจยั
ที่เป็นประโยชน์ต่อ ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้ง สามารถ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหา ของประเทศ เช่น มาตรการที่
ใช้เพื ่อปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการและ สร้าง 
แรงจูงใจให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ 1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถทำได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 

 2. ผลผลิต คือ ผลที่เกิดข้ึนทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ซึ่งได้
ระบุไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา อาจเกิดขึ้นปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีหลักฐาน
ยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อ
บทความที่จะนำเสนอ 

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบ
ของวารสารวิจัยแล้ว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 
2. ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) ที่เกิดจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ (users) 

นิยามของผลลัพธ์ คือ การนําผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ 
(users) ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้ระดับความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่
เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิต
ของโครงการเดิมท่ียังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน รายละเอียดของ

ผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ปีท่ีนำส่ง

ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)     

การอ้างอิง (Citations)     
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน รายละเอียดของ

ผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ปีท่ีนำส่ง

ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

เครื่องมือและระเบียบวธิีการวิจัย (Research tools 
and methods) 

    

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย (Research 
databases and models) 

    

ความก้าวหนา้ในวิชาชพีของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next destination) 

    

รางวัลและการยอมรับ (Awards and recognition)     

การใช้ประโยชนจ์ากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและ
โครงสร้างพื้นฐาน (Use of facilities and 
resources) 

    

ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนพนัธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Intellectual 
property, Registered Plants Varieties and 
Animals Breeding and licensing) 

    

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology Transfer)     

ผลิตภัณฑ์และการบวนการ บริการ  
และการรับรองมาตรฐานใหม่ 
(New Products/Processes, New Services and 
New Standard Assurances)  

    

ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)      

ความร่วมมือหรอืหุ้นส่วนความร่วมมือ
(Collaborations and partnerships) 

    

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนและ
กฎระเบียบ (Influence on policy, practice, plan 
and regulations)  

    

กิจกรรมสร้างการมีส่วนรว่ม (Engagement 
activities) 
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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  

การอ้างอิง (Citations) จ ำนวนคร้ังในการอ้างอิงผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ โดยสืบคน้จำกฐำนขอ้มูล Scopus 

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 รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจากการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ วจิัยและ
นวัตกรรม (ววน.) โดยมีส่วนที่เกีย่วขอ้งกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัย
และโครงสร้างพื้นฐาน  
(Use of facilities and resources) 

การใช้ประโยชนจ์ากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
(ววน.) ที่นกัวิจยัพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณเพื่อการจัดหาให้เกิดประโยชนต์่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้ 

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

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเปนผลใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม  หรือการกระทําใดๆ  
ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และ 
ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น งาน
วรรณกรรม   
งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น  ซึ่งเกิดจากผลงานวจิัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้ 
การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หมายถึง พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่ เกิดจากงานวิจัย และจะต้องจดทะเบียน
พันธุ์ใหม่โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน การรับจดทะเบียนพันธุ์ หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
การอนุญาตให้ใช้สิทธ ิหมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนญุาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากงานวิจยั เช่น ผลิต / 
ขาย / ใช้ หรือมีไว้  โดยไม่มีการเปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งนี้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลกั   
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)  การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวจิัยและนวัตกรรมถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้ และเกิดการนำเอา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้

ผลิตภัณฑ์และการบวนการ บริการ  
และการรับรองมาตรฐานใหม่ 
(New Products/Processes, New Services 
and New Standard Assurances)   

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้  จากการวิจัย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ ซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี/ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการ สร้างสรรค์รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
หรือการจัดการในรูปแบบ ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ ประโยชน์ได้
และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม บริการใหม่ หมายถึง รูปแบบและวิธีการบริการใหม่ๆ ซ่ึง
เป็นสิ่งใหม่หรือ พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถ  ก่อให้เกิดคุณค่าทาง
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ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

เศรษฐกิจและสังคม การรับรองมาตรฐานใหม่ หมายถึง มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่ และ/หรือ ศูนย์ทดสอบต่างๆ ที่
พัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื ่อสร้าง  ความสามารถทางด้านคุณภาพ ทั ้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ และ สามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ทุนวิจัยต่อยอด 
(Further funding)  

ทุนที่นักวิจยัได้รับเงินอุดหนุนการวิจยัตอ่ยอดจากงานวิจัยเดิม ซ่ึงเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการวิจัย
เดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยัต่อยอดในโครงการใหม่  สิ่งสำคัญคือ การใหข้้อมูลเกี่ยวกบั
แหล่งทุนและงบประมาณที่ได้รบัจากโครงการทุนวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมหีลักฐานอ้างอิงได้ 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Collaborations and partnerships) 

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

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏบิัต ิ แผนและ
กฎระเบยีบ  
(Influence on policy, practice, plan and 
regulations)   

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

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขบัเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผล
กระทบในวงกวา้งต่อไป  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็นส่วน
หนึ่งของแผนงานวิจัย  
 

 

 
3. ผลกระทบ (Expected Impacts) 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่านกระบวนการการ
สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อน
ไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน 

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดของผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านสังคม  

ด้านสิ่งแวดล้อม  

คำนิยามของผลกระทบด้านต่าง ๆ  
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1. ด้านเศรษฐกิจ การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่  การพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ

ลงทุนใหม ่ เกิดการจ้างงานเพ่ิม  หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนำไปสู่การพัฒนา

รูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ 

หรืออาจเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่มาตรการที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทัง้นี้ควรแสดง

ใหเห็นถึงมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on 

Investment : ROI)  

2. ด้านสังคม  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริม

พลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พ้ืนที ่ หรือผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  และ

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึง

ผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on 

Investment : SROI) ได ้ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม การนำองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่ความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดัน

ไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้

อย่างชัดเจน  ทั้งนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ

ลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได ้ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้อง

วิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 

 

 


