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แบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อยรายประเด็น 
งานวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund; SF)  

ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลทัว่ไป 

 
หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) 

ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น (ภาษาไทย) 

ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น(ภาษาอังกฤษ) 

แผนงานย่อย   

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

........................................(dropdown ใหเ้ลอืก) .................................................. 
 

ลำดับ Objective (ของ
แผนงาน) 

Key Result (ของแผนงาน) ค่าเป้าหมายของ Key 
Result ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

 dropdown ใหเ้ลอืก dropdown ใหเ้ลอืก  

 
ลักษณะของแผนงานย่อยรายประเด็น 

o แผนงานย่อยรายประเด็นใหม ่ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ  

ปีงบประมาณที่เริม่................................ ปีงบประมาณสิ้นสุด..................................... 

o แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

                              ไม่มีข้อผูกพันสัญญา  มีข้อผูกพันสญัญา 

ปีงบประมาณที่เริม่................................ ปีงบประมาณสิ้นสุด...................................... 

แผนงานปีที.่.......................................... ระยะเวลา(ปี)................................................ 

รหัสแผนงานต่อเนื่องปีก่อนหน้า.................................................................................. 

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

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

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

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเป็นแผนงานย่อยรายประเดน็ต่อเน่ือง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานเทียบกับ

แผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(บาท) 
สัดส่วนงบประมาณที่ใช้

จริง (%) 
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สรปุผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเป็นแผนงานย่อยรายประเดน็ต่อเน่ือง) 

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

 

สาขาท่ีสอดคล้องกบังานวิจยั 

 สาขาการวจิยัหลกั OECD ...............................(dropdown ใหเ้ลอืก) ………………………..………………………… 

 สาขาการวจิยัย่อย OECD ...............................(dropdown ใหเ้ลอืก) …………………………………………………… 

ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า)  

ภาษาไทย ....................................................................................................................................................... 

ภาษาองักฤษ .................................................................................................................................................. 
 

ผู้อ านวยการแผนงานย่อยรายประเดน็  

ค าน าหน้า ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร อีเมล 
     

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนร่วมลงทุนด าเนินการ 

    ไม่มหีน่วยงานร่วมด าเนินการ   มหีน่วยงานร่วมด าเนินการ  
ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยงานรฐั/

บริษทั/หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

ประเทศ แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รปูแบบตวัเงิน (in-

cash) 

การร่วมลงทุนใน
รปูแบบอ่ืน (in-kind) 

1      
2      

 

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดแผนงาน 
 
ท่ีมาและความส าคญัของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกบัแผนด้าน ววน.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วตัถปุระสงคข์องแผนงานย่อย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กรอบแนวคิด/แนวทางการด าเนินงาน (Framework/Approach) 

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

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

หวัข้อ /ประเดน็/ โจทย ์และขอบเขตของแผนงานย่อย 

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

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

ภาพรวมของผล/ส่ิงท่ีจะส่งมอบหลกัท่ีคาดว่าจะได้รบัทัง้แผนงานย่อย เป้าหมายสุดท้ายเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานของ

แผนงานย่อย  

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

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

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็เมื่อส้ินสุดแผนงานย่อย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

เป้าหมายรายปี (กรณี Multi-year) 
ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี ส่ิงท่ีจะส่งมอบ/รายละเอียด 

   

   

เส้นทางจากผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) (กรณี Multi-year) 
…………(เขยีนอธบิายหรอืแนบไฟล)์……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การคาดการณ์มูลคา่ตอบแทนการลงทุน (Ex Ante) (กรณี Multi-year) 
…………(เขยีนอธบิายหรอืแนบไฟล)์……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการบริหาร/ด าเนินงานแผนงานย่อยเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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พื้นท่ีด าเนินการ 
ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที ่

ในประเทศ   

ต่างประเทศ   

*พืน้ทีด่ าเนินการ คอื พืน้ทีท่ีล่งไปท างานพฒันาวทิยาศาสตร/์วจิยั/พฒันานวตักรรม อาจเป็นระดบัชุมชนต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
เป็นตน้ 
 
พื้นท่ีได้รบัประโยชน์ 

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที ่

ในประเทศ   

ต่างประเทศ   

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รบัประโยชน์ (Beneficiary) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มเป้าหมายท่ีน าผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ช่วงของระดบัความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ภายใต้แผนงานย่อย 

จาก.......................ถงึ....................... (dropdown list ตวัเลขใหเ้ลอืก) 

ช่วงของระดบัความพร้อมทางสงัคม (Societal Readiness Level: SRL) ภายใต้แผนงานย่อย 

จาก.......................ถงึ....................... (dropdown list ตวัเลขใหเ้ลอืก) 

 

ส่วนท่ี 3 : งบประมาณ 

รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  

(ในกรณีทีม่แีผนงานย่อยรายประเดน็ จะเป็นการรวมขอ้มลูจากแผนงานย่อยรายประเดน็) 

หมวดงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน   

ค่าจา้ง   

ค่าใชส้อย   

ค่าวสัด ุ   

ค่าครุภณัฑ ์   

รวม   
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รายละเอียดการจดัซื้อครภุณัฑ์ 
เหตุผลความจ าเป็นในการจดัซื้อครุภณัฑ ์(พรอ้มแนบรายละเอยีดครุภณัฑท์ีจ่ะจดัซื้อ และใบเสนอราคาจาก 3 บรษิทัประกอบ
มาดว้ย) (ในกรณีทีม่แีผนงานย่อยรายประเดน็ จะเป็นการรวมขอ้มลูจากแผนงานย่อยรายประเดน็) 

ช่ือครภุณัฑ ์

ครภุณัฑท่ี์ขอสนับสนุน 
ลกัษณะการใช้
งานและความ

จ าเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครภุณัฑน้ี์เมื่อ
แผนงานส้ินสุด 

 
สถานภาพ 

ครภุณัฑ์
ใกล้เคียงท่ีใช้ 
ณ ปัจจบุนั (ถ้า

มี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจบุนั 

      
      

 
 

ส่วนที่ 4 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

1) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านวิชาการ  

            ระบุคำอธิบาย............................................................................................................................................................................ 

 ผู้ได้รับผลประโยชน์.................................................................................................................................................................... 

 ด้านสังคม 

O ด้านสาธารณะ     O ด้านชุมชนและพื้นที่     O ด้านสิ่งแวดล้อม 

            ระบุคำอธิบาย.......................................................................................................................................................................... 

 ผู้ได้รับผลประโยชน์.................................................................................................................................................................. 

 ด้านนโยบาย  

            ระบุคำอธิบาย.......................................................................................................................................................................... 

 ผู้ได้รับผลประโยชน์.................................................................................................................................................................. 

 ด้านเศรษฐกิจ  

            ระบุคำอธิบาย......................................................................................................................................................................... 

 ผู้ได้รับผลประโยชน์................................................................................................................................................................. 

 
2) ผลผลิตที ่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ในกรณีทีม่ีแผนงานย่อยรายประเด็น จะเป็นการรวมข้อมูลจากแผนงานย่อยราย
ประเดน็) 

ผลผลิต ประเภทผลผลิต รายละเอียดของผลผลิต จำนวนนำส่ง หน่วยนับ 
     
     
     



6 

 

หมายเหตุ  กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตทีโ่ครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถทำได้จริง เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลของ
หน่วยงาน (หากผลผลติข้อใดไมม่ีไม่ต้องระบุ และขอให้ตัดออก) 
ประเภทของผลผลิตและคำจำกัดความ (Type of Outputs and Definition) 

1. นิยามของผลผลติ คือ ผลผลติที่เกดิขึ้นจากการวิจัยทีไ่ดร้ับการจดัสรรทุนวิจัย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม โดยเป็นผลที่เกิดขึน้ทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงาน
จะต้องนำส่งภายใน 2 ปีงบประมาณ  

2. ประเภทของผลผลิต ประกอบด้วย 10 ผลผลติ ตามตารางดังนี ้
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
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 ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 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  
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ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

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 

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 
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ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

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
กฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการและสร้าง แรงจูงใจให้เอื้อตอ่การพัฒนา
ภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ 

 
3) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Outcome) (ในกรณีทีม่แีผนงานย่อยรายประเดน็ จะเป็นการรวมขอ้มลูจากแผนงาน
ย่อยรายประเดน็) 
นิยามของผลลัพธ์ คือ การนําผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (users) ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้
ระดับความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจาก
โครงการมาใช้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือ
ประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้น
อย่างมีนัยยะสำคัญ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของ

ผลลัพธ ์

ผู้ใช้ประโยชน์/ 

ผู้ได้รับผลประโยชน ์

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)     
การอ้างอิง (Citations)     
เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจยั (Research tools 
and methods) 

    

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย (Research 
databases and models) 

    

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 

    

รางวัลและการยอมรับ (Awards and 
recognition) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของ

ผลลัพธ ์

ผู้ใช้ประโยชน์/ 

ผู้ได้รับผลประโยชน ์

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัย
และโครงสร้างพื้นฐาน (Use of facilities and 
resources) 

    

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(Intellectual property and licensing) 

    

การจัดตั้งบริษัท (Spin-off Companies)     

ผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Products)     

ทุนต่อยอด (Further funding)      

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ

(Collaborations and partnerships) 

    

นโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนและกฎระเบียบ 

(Policy, practice, plan and regulations)  

    

กิจกรรมสร้างการมสี่วนร่วม (Engagement 

activities) 

    

 

ประเภทของผลลัพธ์และคำจำกัดความ (Type of Outcomes and Definition) 
 

ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกดิจากการศึกษาวิจัย อาทิ
เช่น บทความจากการประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ 
หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกนั  

การอ้างอิง (Citations) จำนวนครั้งในการอ้างอิงผลงานวิจยัทีต่ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล Scopus 

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

เครื่องมือหรือกระบวนการทีผู่้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยเป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่ไดม้ีมาก่อน แต่ไดเ้ผยแพร่และเป็นท่ียอมรับโดยมีผู้นำเครื่องมือและ
ระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมหีลักฐานอ้างอิงได้ 

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

ฐานข้อมูล (ระบบทีร่วบรวมข้อมลูไว้ในท่ีเดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสร้างรูปแบบเพื่อแทน
วัตถุ กระบวนการ ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย โดยมีผู้นำ
ฐานข้อมูลหรือแบบจำลองไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 

การติดตามการเคลื่อนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนนุจากกองทุนส่งเสริม ววน. 
หลังจากสิ้นสุดโครงการ  โดยมีหลกัฐานอ้างอิงได้ 
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ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

รางวัลและการยอมรับ  
(Awards and recognition) 

เกียรตยิศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าท่ีการงานจากการทำงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยมีส่วนท่ีเกีย่วข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ห้อง
วิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(Use of facilities and resources) 

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสรา้งพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (ววน.) ที่นักวิจัยพฒันาขึ้น หรือไดร้ับงบประมาณเพ่ือการจัดหาใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง  โดยมหีลักฐานอ้างอิงได้ 

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนญุาตให้ใช้
สิทธิ (Intellectual property and 
licensing) 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม  หรือการกระทําใดๆ  
ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม
โดยใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และ 
ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมาย
กำหนด อาทิเช่น งานวรรณกรรม   
งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น  ซึ่ง
เกิดจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
งานวิจัย เช่น ผลิต / ขาย / ใช้ หรอืมไีว้  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งนี้
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชยเ์ป็นหลัก   
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  

การจัดต้ังบริษัท  
(Spin-off Companies)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยที่เกดิจากการวจิัย (technology 
transfer) มาจัดตั้งเป็นบริษัท เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่  
(New Products)   

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค
และเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร  และผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการ
สร้างสรรค์  โดยผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างสรรค์ หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยว 
เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว  การจัดโปรแกรมด้านการท่องเที ่ยวเพื่อนำไปสู่ร ูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ เป็นต้น โดยเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้น พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในโครงการ 
และสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ทุนต่อยอด 
(Further funding)  

ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดมิ ซึ่งเกิดจากการนำผลงานวิจยัที่
ได้ของโครงการวิจัยเดิมมาเขียนเปน็ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยต่อยอดในโครงการใหม่  
สิ่งสำคัญคือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งทุนและงบประมาณที่ได้รับจากโครงการทุนวิจัยต่อ
ยอดใหม่ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Collaborations and partnerships) 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจยัเสร็จสิ้น โดยเป็นความ
ร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ ท้ังนี้สิ่งสำคัญคือ การ
ระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือน้ี  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
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ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

นโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนและกฎระเบียบ  
(Policy, practice, plan and 
regulations)  
  

การดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย  หรือเกดิแนวปฏิบตัิ  แผนและกฎระเบยีบต่างๆ ขึ้นใหม่  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในมิติต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
การเมืองการปกครอง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การดำเนินการที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย  

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ไดส้ื่อสารผลงานด้านวทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) กับกลุม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนใหเ้กิดการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย  

 
4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Impact) (ในกรณีทีม่แีผนงานย่อยรายประเดน็ จะเป็นการรวมขอ้มลูจากแผนงาน
ย่อยรายประเดน็) 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านวิชาการ นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวท่ีเกิดขึ้นตอ่เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของผลลพัธ์ โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีสว่นรว่ม 
(Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื ่อนไปสู ่การสร้างผลกระทบ ทั ้งนี้ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ท้ังที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น 

o ด้านวิชาการ 
รายละเอียดผลกระทบ.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

o ด้านสังคม 
   O ด้านสาธารณะ     O ด้านชุมชนและพื้นที่     O ด้านสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดผลกระทบ.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

o ด้านนโยบาย 
รายละเอียดผลกระทบ.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

o ด้านเศรษฐกิจ 
รายละเอียดผลกระทบ.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

ส่วนท่ี 5 : เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ (หากมี) 

ช่ือไฟล ์ ประเภทเอกสาร 

  

 


