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แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน ...................................................................... 

โปรดระบุยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานดาน ววน. ของหนวยงาน 

☐ ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความมั่นคง

เพ่ือบริหารจดัการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภยั และมีความสงบเรยีบรอยในทุกระดับและทุกมติ ิ

☐ ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

☐ ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 คนไทยในอนาคต มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 และภาษาท่ี 3 และมีคณุธรรม 

☐ ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

☐ ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
คำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ท่ีมุงเนนใหเกิดผลลัพธตอความยั่งยืน 

☐ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 
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แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของหนวยงาน ประกอบดวย: 
1. วิสัยทัศน  

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

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

2. พันธกิจ
....................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

3. แสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของหนวยงาน ในระยะสั้น (3-5 ป) และ ระยะยาว (>10 ป หากมี)
(บรรยาย/แผนภาพ)
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

4. เลือกเปาประสงคและตัวชี ้ว ัดเปาหมาย (OKR ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ที ่สอดคลองกับยุทธศาสตร
หนวยงาน พรอมท้ังระบุคาเปาหมาย

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

เปาประสงค 
(Objectives) 

ตัวชี้วัดเปาหมาย (Key Results) 

 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด จำนวน หนวยนับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. 1.1 

1.2 

2. 2.1 

3. 3.1 

หมายเหตุ : เปาประสงค หมายถึง สิ่งท่ีหนวยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตองนำประเด็นยุทธศาสตรมาพิจารณา 
ตัวชี้วัดเปาหมาย  หมายถึง สิ่งท่ีจะเปนตัวบงช้ีวาหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคท่ีวางไวไดหรือไม 
คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวช้ีวัดความสำเร็จ ท่ีหนวยงานตองการบรรลุข้ันตอนน้ี 
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5. SWOT ท้ังดานวิทยาศาสตร ดานวิจัย และดานนวัตกรรมของหนวยงาน

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

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

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

6. วิเคราะหชองวาง (gap) ที่ไดจากการทำ SWOT ในการดำเนินงานดานวิทยาศาสตร ดานวิจัย และดานนวัตกรรม
ของหนวยงานทาน และแนวทางในการลดชองวาง (gap) เพื่อการหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการให
บรรลุเปาหมายของหนวยงาน
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

7. โปรดแสดงแผนภาพ Framework ภาพรวมคำของบประมาณของหนวยงาน ท่ีจะนำไปสูกรอบยุทธศาสตร/
วิสัยทัศน/ พันธกิจ ของหนวยงานของทาน (จากทุกแหลงทุน)
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8. โปรด mapping โครงการ ซ่ึงสอดคลองกับเปาประสงคของหนวยงาน (ระบ ุKey Results ของเปาหมาย)

เปาประสงค 
(Objectives) 

ตัวชี้วัดเปาหมาย (Key Results) 

ชื่อโครงการ 
พ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ประโยชน 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด จำนวน 
หนวย
นับ 

ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
1.1 1.1.1 1.1.3 โครงการ ท่ี 1. ... 

โครงการ ท่ี 3. ... 
1.1.2 โครงการ ท่ี 5. ... 

2.1 โครงการ ท่ี 2. ... 

3.1 โครงการ ท่ี 4. ... 

9. รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการในปที่เสนอขอ (ระบบจะดึงขอมูลที่หนวยงานกรอกระดับโครงการมา
เติมให)

โครงการ หมวดงบประมาณ (บาท) งบประมาณรวม
ของปท่ีเสนอขอ 

(บาท) 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

คาจาง/
คาตอบแทน 

คาวัสดุ คาใชสอย ครุภัณฑ 

โครงการท่ี 1 

โครงการท่ี 2 

รวม 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ภาพรวมของหนวยงาน)
10.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) (ระบบจะดึงขอมูลท่ีหนวยงานกรอกระดับโครงการมาเติมให) 

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 
(dropdown list) 

จำนวน รายละเอียดของผลผลิต ปท่ีนำสง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำสง 
KR 
ตรง 

นำสง 
KR 
โดย
ออม 

องคความรู องคความรูใหม 

การพัฒนากำลังคน นศ.ระดับ
อาชีวศึกษา 
นศ.ระดับ
ปริญญาตรี 
นศ.ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
นักวิจยัเชิง
ปฏิบัติการ 
(พื้นฐาน, R&D) 
นักวิจยัชุมชน
ทองถิ่น 
นักวิจยั
ภาคเอกชน 
นักวิชาการ
อิสระ 

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เด็กและเยาวชน 

ครู/อาจารย 

เกษตรกรรุนใหม 

กลุมคนที่
ตองการทักษะ
พิเศษ 

(ใหระบุเพิ่มเติมวาเปนทักษะพิเศษใด 
เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมแรงงาน EEC 
กลุมคนทำงาน IT เปนตน) 

ผลงานตีพิมพ ระดับชาติ 
(ระบุฐานขอมูล
ที่ตีพิมพ) 
นานาชาติ 
(ระบุฐานขอมูล
ที่ตีพิมพ) 

หนังสือ Book chapter
ระดับชาติ 
Book chapter 
ระดับนานาชาติ 
หนังสือเลม
ระดับชาติ 
หนังสือเลม
ระดับนานาชาติ 

การประชุมเผยแพรผลงาน/
สัมมนาระดับชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปลา 
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ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 
(dropdown list) 

จำนวน รายละเอียดของผลผลิต ปท่ีนำสง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำสง 
KR 
ตรง 

นำสง 
KR 
โดย
ออม 

นำเสนอแบบ
โปสเตอร 

การประชุมเผยแพรผลงาน/
สัมมนาระดับนานาชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปลา 

นำเสนอแบบ
โปสเตอร 

ตนแบบผลิตภัณฑ ระดับ
หองปฏิบัติการ 

ระดับภาคสนาม 

ระดับ
อุตสาหกรรม 

ตนแบบเทคโนโลย ี ระดับ
หองปฏิบัติการ 

ระดับภาคสนาม 

ระดับ
อุตสาหกรรม 

โครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ 
/ หนวยวิจยั 
ศูนยวิจัยและ
พัฒนา 

โรงงานตนแบบ 

กระบวนการใหม ระดับ
หองปฏิบัติการ 

ระดับภาคสนาม 

ระดับ
อุตสาหกรรม 

ผลงานนวัตกรรม ระดับภาคสนาม 

ระดับ
อุตสาหกรรม 

ทรัพยสินทางปญญา อนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ ์

เคร่ืองหมาย
ทางการคา 
ความลับ
ทางการคา 
พันธุพืช/พันธุ
สัตว 
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หมายเหตุ 1. กรอกขอมูลเฉพาะผลผลิตท่ีโครงการคาดวาจะไดรับและสามารถทำไดจริง เนื่องจากเปนตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลของหนวยงาน (หากผลผลิตขอใดไมมีไมตองระบุ) 

2. ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบโครงการ และเปนผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ซ่ึงไดระบุไว
ในกิจกรรมของโครงการ ยกเวนการประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ และทรัพยสินทางปญญา อาจเกิดข้ึน
ปงบประมาณอ่ืนได แตเม่ือสิ้นสุดโครงการตองมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกลาวดังนี้  

- การประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนา ตองมีใบลงทะเบียนเขารวมงานประชุม และบทคัดยอบทความท่ีจะ
นำเสนอ 

- ผลงานตีพิมพนั้นตองมีตนฉบับผลงาน (manuscript) ท่ีไดรับการ submitted ผานระบบของวารสารวิจัย
แลว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพยสินทางปญญา ตองมีเลขท่ียื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

10.2 ผลลัพธ (Expected Outcomes) และผลกระทบ (Expected Impacts) ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (ระบบจะดึงขอมูล
มาเติมให) 

10.2.1 Expected Outcomes ท่ีเกิดจากการนำผลงานไปใชประโยชนของผูใช (users) 
นิยามของผลลัพธ คือ การนําผลผลิต (output) ที่ไดของโครงการพัฒนา ววน. ไปใชประโยชนโดยผูใช (users) ท่ี

ชัดเจน  สงผลทำใหระดับความรู  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผูใชมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเม่ือ
เทียบกับกอนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช  รวมถึงการใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการที่เปนทั้งผลิตภัณฑ การ
บริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาตอยอดผลผลิตของโครงการเดิมที่ยังไมเสร็จ
สมบูรณ ใหมีระดับความพรอมในการใชประโยชนสูงข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(ทำ dropdown list ใหเลือก) 

จำนวน รายละเอียดของ
ผลลัพธ 

ผูไดรับ
ผลกระทบ 

ปท่ีนำสง
ผลลัพธ 

(dropdown) 

นำสง 
KR 
ตรง 

นำสง 
KR 
โดย
ออม 

ผลงานตีพิมพ (Publications) 

การอางอิง (Citations) 

เคร่ืองมือและระเบียบวธิีการวิจัย 
(Research tools and methods) 
ฐานขอมูลและแบบจำลองวิจัย (Research 
databases and models) 
ความกาวหนาในวิชาชพีของบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 
รางวัลและการยอมรับ (Awards and 
recognition) 
การใชประโยชนจากเคร่ืองมือ อุปกรณ 
หองวิจัยและโครงสรางพื้นฐาน (Use of 
facilities and resources) 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(ทำ dropdown list ใหเลือก) 

จำนวน รายละเอียดของ
ผลลัพธ 

ผูไดรับ
ผลกระทบ 

ปท่ีนำสง
ผลลัพธ 

(dropdown) 

นำสง 
KR 
ตรง 

นำสง 
KR 
โดย
ออม 

ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาตใหใช
สิทธิ (Intellectual property and 
licensing) 
การใชประโยชนจากนวัตกรรม 
(Use of innovation) 
การจัดต้ังบริษัท (Spin-off Companies) 

ผลิตภัณฑใหม (New Products) 

ทุนวิจัยตอยอด (Further funding) 

ความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือ
(Collaborations and partnerships) 
การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผน
และกฎระเบยีบ (Influence on policy, 
practice, plan and regulations)  
กิจกรรมสรางการมีสวนรวม 
(Engagement activities) 

ประเภทของผลลัพธและคำจำกัดความ (Type of Outcomes and Definition) 

ประเภทของผลลัพธ 

(Types of Outcomes)

คำจำกัดความ 
(Definition)

ผลงานตีพิมพ (Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบส่ิงพิมพและไฟลอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเกิดจากการศึกษาวจิัย อาทิเชน บทความจากการ
ประชุมวิชาการ บทความวจิัย บทความปริทัศน บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน  

การอางอิง (Citations) จาํนวนคร้ังในการอ้างอิงผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ โดยสืบคน้จากฐานขอ้มูล Scopus 

เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

เคร่ืองมือหรือกระบวนการที่ผูวิจยัใชในการทดลอง ทดสอบ เกบ็รวบรวมหรือวิเคราะหขอมูล โดยเปนส่ิงใหมที่
ไมไดมีมากอน แตไดเผยแพรและเปนทีย่อมรับโดยมีผูนำเคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจยัไปใชตอและมหีลักฐาน
อางอิงได 

ฐานขอมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

ฐานขอมูล (ระบบที่รวบรวมขอมูลไวในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสรางรูปแบบเพื่อแทนวัตถุ กระบวนการ 
ความสัมพันธ หรือ สถานการณ) ที่ถูกพฒันาขึ้นจากงานวิจยั โดยมีผูนำฐานขอมลูหรือแบบจำลองไปใชใหเกดิ
ประโยชนมีหลักฐานอางอิงได 

ความกาวหนาในวชิาชีพของบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 

การติดตามการเคล่ือนยายและความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการดานวิทยาศาสตร วิจยัและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม ววน. หลังจากส้ินสุดโครงการ  โดยมีหลักฐาน
อางอิงได 

รางวัลและการยอมรบั  
(Awards and recognition) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ไดมาโดยหนาที่การงานจากการทำงานดานวิทยาศาสตร วจิัยและ
นวัตกรรม (ววน.) โดยมีสวนที่เกีย่วของกับโครงการที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน.  โดยมีหลักฐาน
อางอิงได 

Update : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น.



9 

ประเภทของผลลัพธ 

(Types of Outcomes)

คำจำกัดความ 
(Definition)

การใชประโยชนจากเครื่องมือ อุปกรณ หองวิจัย
และโครงสรางพ้ืนฐาน  
(Use of facilities and resources) 

การใชประโยชนจากเคร่ืองมือ อุปกรณ หองวิจัยและโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 
(ววน.) ที่นกัวิจยัพัฒนาขึ้น หรือไดรับงบประมาณเพื่อการจัดหาใหเกิดประโยชนตอผูที่มาใชงานในวงกวาง  โดยมี
หลักฐานอางอิงได 

ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาตใหใชสิทธ ิ
(Intellectual property and licensing) 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง การประดิษฐ คิดคนหรือคิดทำขึ้น อันเปนผลใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม  หรือการกระทําใดๆ  
ที่ทําใหดีขึ้นซ่ึงผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เกีย่วกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเร่ิมโดยใชสติปญญา
ความรู ความสามารถ และ 
ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางใหเกิดงานสรางสรรค 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเชน งาน
วรรณกรรม   
งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร เปนตน โดยไมลอกเลยีนงานของผูอ่ืน  ซ่ึงเกิดจากผลงานวิจยั
ดานวิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม ววน.  โดยมี
หลักฐานอางอิงได 
การอนุญาตใหใชสิทธ ิหมายถึง การที่เจาของสิทธิอนญุาตใหผูขอใชสิทธิใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากงานวิจยั เชน ผลิต / 
ขาย / ใช หรือมีไว  โดยไมมีการเปล่ียนแปลงความเปนเจาของสิทธิทั้งนี้เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยเปนหลัก   
โดยมีหลักฐานอางอิงได  

การจัดตัง้บริษัท  
(Spin-off Companies) 

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองคความรูในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการวิจัย (technology transfer) มาจัดต้ังเปน
บริษัท เพื่อขับเคล่ือนงานวจิัยไปสูการขยายผลในเชิงพาณิชย  โดยมีหลักฐานอางอิงได 

ผลิตภัณฑใหม 
(New Products)  

ผลิตภัณฑใหม หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทตางๆ ที่ไดจากการวิจัย  อาทิเชน ผลิตภัณฑทางการแพทย / 
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟตแวรและปญญาประดิษฐ / ผลิตภัณฑดานเทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑทาง
การเกษตรและอาหาร  และผลิตภัณฑดานศิลปะและการสรางสรรค  โดยผลิตภณัฑดานการสรางสรรค หมาย
รวมถึงผลิตภัณฑทางดานการทองเที่ยว เชน เสนทางการทองเที่ยว  การจัดโปรแกรมดานการทองเที่ยวเพื่อ
นำไปสูรูปแบบการทองเที่ยวแบบใหมๆ เปนตน โดยเปนส่ิงที่ถูกคิดคน พัฒนาขึน้อยางมีนัยยะสำคัญในโครงการ 
และสามารถกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยมีหลักฐานอางอิงได 

ทุนวิจัยตอยอด 
(Further funding) 

ทุนที่นักวิจยัไดรับเงินอุดหนุนการวิจยัตอยอดจากงานวิจัยเดิม ซ่ึงเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ไดของโครงการวิจัย
เดิมมาเขียนเปนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยัตอยอดในโครงการใหม  สิ่งสำคัญคือ การใหขอมูลเก่ียวกับ
แหลงทุนและงบประมาณที่ไดรบัจากโครงการทุนวิจัยตอยอดใหม โดยมหีลักฐานอางอิงได 

ความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือ 
(Collaborations and partnerships) 

ความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือทีเ่กิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จส้ิน โดยเปนความรวมมอืที่เกี่ยวของ
โดยตรงหรืออาจจะทางออมจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ส่ิงสำคัญคือ การระบผุลผลิต (output) ผลลัพธ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือนี ้ โดยมีหลักฐาน
อางอิงได 

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

การดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อขับเคล่ือนการนำผลงานวิจยัไปสูการใชประโยชนเชิงนโยบาย  หรือเกิดแนว
ปฏิบัติ  แผนและกฎระเบยีบตางๆ ขึ้นใหม  เพื่อใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในมิติตางๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และการเมืองการปกครอง ที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศโดยรวม 
โดยมีหลักฐานอางอิงได ทั้งน้ีตองไมใชการดำเนินการทีร่ะบุไวเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัย  

กิจกรรมสรางการมีสวนรวม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมที่หัวหนาโครงการและ/หรือทีมวิจัย ไดส่ือสารผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับ
กลุมผูเขารวมกิจกรรม เพื่อขบัเคล่ือนใหเกิดการนำผลงานวจิัยไปใชประโยชน และเปนเสนทางที่สงผลใหเกิดผล
กระทบในวงกวางตอไป  โดยมีหลักฐานอางอิงได  ทั้งน้ีกิจกรรมดังกลาวตองมิใชกิจกรรมที่ไดระบุไวเปนสวน
หน่ึงของโครงการวิจัย  
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10.2.2  Expected Impacts (การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลลัพธ) (ระบบจะดึงขอมูลท่ีหนวยงานกรอกระดับโครงการ
มาเติมให) 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลลัพธ (outcome) ในวงกวางท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม หรือผลสำเร็จระยะยาวท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ โดยผานกระบวนการการสรางการมี
สวนรวม (Engagement activities) และมีเสนทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อนไปสูการสราง
ผลกระทบ ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางออม ท้ังท่ีตั้งใจและ
ไมตั้งใจใหเกิดข้ึน 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ 
(ทำ dropdown list ใหเลือก) 

คุณคาท่ีคาดวาจะสงมอบ
(value preposition) ใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม เมื่องาน ววน. 

สิ้นสุดลงและถูกนำไปใชในวง
กวาง 

หนวยงาน / ผูไดรับ
ประโยชน หรือผูมีสวนได
สวนเสียจากการนำผลงาน 

ววน. ไปใชประโยชน 

พ้ืนท่ีท่ีนำผลงาน 
ววน. ไปใชประโยชน 

ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม 
ดานสิ่งแวดลอม 

คำนิยามของผลกระทบดานตาง ๆ 

1. ดานเศรษฐกิจ การนำผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เชน ผลิตภัณฑใหม  การพัฒนาหรือการปรบัปรุง

ผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย เกิดการลงทุนใหม  เกิดการ

จางงานเพ่ิม  หรือลดการนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ หรือนำไปสูการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ท่ีกอใหเกิด

การสรางมูลคาเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเปนขอเสนอเชิงนโยบายท่ี

นำไปสูมาตรการท่ีสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศ  ท้ังนี้ควรแสดงใหเห็นถึงมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on Investment : ROI)

2. ดานสังคม  การนำองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริมพลัง ใน

การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน พ้ืนท่ี  หรือผลักดันไปสูนโยบายท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง  และสามารถอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมท่ี

เกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลคา  (Social Return on Investment : SROI) ได ก็จะเปนสิ่งดี

แตตองวิเคราะหตามหลักการท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป

3. ดานสิ่งแวดลอม การนำองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและนวัตกรรมไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดลอมท่ีดีข้ึน  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน และนำไปสูความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดันไปสูนโยบายท่ี
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กอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้หาก

สามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิง

มูลคา  (Social Return on Investment : SROI) ได ก็จะเปนสิ่งดี แตตองวิเคราะหตามหลักการท่ีเปนท่ียอมรับ

โดยท่ัวไป  

11. เรียงลำดับโครงการตามความสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมาย และงบประมาณ
ลำดับท่ี ชื่อโครงการ ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
(25..... - .....) 

มีสัญญาผูกพัน 
หรือ MOU 

งบประมาณ 
2565 
(บาท) 

งบประมาณ 
ตลอดโครงการ 

(บาท) 
โครงการ 

รวมงบประมาณ 
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12. โปรดระบุงบประมาณแผนดินและงบรายไดของหนวยงาน สำหรับโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
สำหรับโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (3 ปยอนหลัง) เพ่ือสนับสนุนใหเปาหมายของหนวยงานสำเร็จ

ปงบ 
ประมาณ 

งบประมาณ
แผนงาน

ยุทธศาสตรพัฒนา
ศักยภาพดาน
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  

(บาท) 

งบประมาณ
แผนงาน

ยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 

(บาท) (งบจัดสรร
ตรงจากสำนัก
งบประมาณ) 

งบประมาณแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(บาท) (งบผานกองทุน ววน.) 

แหลงทุนภายนอก 
(บาท) 

งบเงินรายได
ของ

หนวยงาน 
(บาท) 

SF FF ในประเทศ ตางประเทศ 

งบ 
ประมาณรวม 

งบลงทุน 
งบ 

ประมาณรวม 
งบลงทุน 

2562 

2563 

2564 

หมายเหตุ:  SF หมายถึง Strategic Fund หรือ ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ 
FF หมายถึง Fundamental Fund หรือ ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน 

 งบลงทุน หมายถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายจาก
งบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว  

13. โปรดระบุผลงานท่ีโดดเดนของหนวยงาน 3 ปยอนหลัง

ชื่อผลงานท่ีโดดเดน 
(จำนวน 3-5 เร่ือง) 

ชวงปท่ีดำเนินการ 
(ปท่ีเร่ิม-สิ้นสุด) 

ผลลัพธ ผลกระทบ 

Update : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น.




