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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)  

 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อยของแผนแม่บท  เป็น dropdown ให้เลือก  
แนวทางการพัฒนา  เป็น dropdown ให้เลือก 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
เป้าประสงค์   เป็น dropdown ให้เลือก -ดึงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)  เป็น dropdown ให้เลือก -ดึงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับแผนด้าน ววน. 
แพลตฟอร์ม  เป็น dropdown ให้เลือกอ้างอิงแผนด้าน ววน. ปี 65 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)  เป็น dropdown ให้เลือก KR ที่สอดคล้องมากท่ีสุดที่เป็นไปได้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อโครงการวิจัย  
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 
 

2. ชื่อโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย (หากมี) 
 โครงการวิจัยย่อยที่ 1
 ............................................................................................................................. .......  
 โครงการวิจัยย่อยที่ 2
 ................................................................................................... .................................... 
 
3. ลักษณะโครงการวิจัย    

o โครงการใหม่ ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
 
 
 
 



2 
 

 
o โครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดำเนินงาน ...............ปี 

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

o โครงการต่อเนื่องที่มีข้อผูกพันสัญญา  ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท 

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

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

 
ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานเทียบ

กับแผนที่ตั้งไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
สัดส่วนงบประมาณที่

ใช้จริง (%) 
     
     
 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….... 
 
4. คำสำคัญ (Keywords) (กำหนดไม่เกิน 5 คำ) 
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………. 
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5.รายละเอียดของผู ้วิจัยและคณะ (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพื่อบริหารงานวิจัยของประเทศ)
ประกอบด้วย 
ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ             
หัวหน้าโครงการ            
 

 
*หากเป็นผู้ประกอบการกรอกข้อมูลด้านล่าง* 

ประเภทธุรกิจ             
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ          
ที่ตั้งสำนักงาน 
เลขที ่ ถนน      แขวง/ตำบล     
เขต/อำเภอ    จังหวัด     .รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท ์   โทรสาร    อีเมล์      
วันจดทะเบียนก่อตั้ง     ทะเบียนเลขท่ี      
ทุนจดทะเบียน    บาท  
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ     บาท จำนวน    หุ้น 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว    บาท จำนวน     หุ้น 
เมื่อวันที่             

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัย 

1. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
(Situation Review) และอธิบายความจำเป็นและความสำคัญท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสำคัญ/พัฒนาศักยภาพที่
สำคัญ) (ไม่เกิน 3000 คำ) 

2. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) 

3. แนวคิด นวัตกรรม ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไม่เกิน 3000 คำ) 

4. วิธีการดำเนินงาน (ระบุวิธีการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป) 

5.  กลุ่มเป้าหมายและหน่วยร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย:            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:            
  

หน่วยงาน ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งในโครงการ สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย 
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6. แผนการดำเนินงานวิจัย (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
ปีงบประมา

ณ 

2565               

               

2566               

               

2567               

 

7. พ้ืนที่ทำวิจัย : โปรดระบุสถานที่ทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพ่ิมเติมชื่อเฉพาะ เช่น ชุมชน  หมู่บ้าน 
ในประเทศ/ต่างประเทศ ช่ือประเทศ/จังหวัด พื้นที่ท่ีทำวิจัย ช่ือสถานท่ี 

    

    

 

8. พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/จังหวัด  ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ   กรุงเทพมหานคร  
  ในประเทศ   กระบี่  
  ต่างประเทศ   
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9. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  

ลำดับ
ที ่

ปีงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ดำเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบอื่น 

(in-kind) 

รวม 

1       

2       

 

10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย  
10.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง 
ๆ ดังนี้ 

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

งบดำเนินงาน: ค่าตอบแทน    
งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง    
งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ    
งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย    
งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์    

รวม    
หมายเหตุ  แตกตัวคูณ เฉพาะปีที่เสนอขอ โดยขอให้แตกตัวคูณ หลังจาก สกสว.แจ้งงบ pre-ceiling 
 

10.2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ : กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 

เหตุผลและ
ความจำเป็นต่อ

โครงการ 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงการสิ้นสุด 

 
รายละเอียด

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
เดิม และ

เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย (ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      

      

• แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาด้วย 
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11.ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรเลขท่ี    ออกให้เมื่อวันที่   เรื่อง        
อนุสิทธิบัตรเลขที่   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง        
ลิขสิทธิ์เลขที่   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง        
เครื่องหมายทางการค้าเลขท่ี   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง      
ความลับทางการค้าเลขที่   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง       
อยู่ระหว่างการยื่นขอ   เลขที่คำขอ   เมื่อวันที่     
เรื่อง              
     ยังไม่ได้ดำเนินการ  
 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า (หากมีต้องแนบเอกสารหลักฐาน) 
 
12. เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ  

1.              
2.              
3.              
 

13. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
    ตัวอย่างการนำส่ง KR  เช่น  

KR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ จำนวนบทความวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (Top-tier Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

ดังนั้นผลผลติที่เป็น ผลงานตีพิมพ ์(ระดับชาต/ินานาชาติ)  เป็นการนำส่ง KR โดยตรง  แต่ผลผลิตที่เป็นการพัฒนากำลังคน, 
หนังสือ, การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเป็นการนำส่ง KR โดยอ้อม เป็นต้น 
 

13.1 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 
ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(dropdown list) 
จำนวน หน่วย

นับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 
ปีที่นำส่งผลผลิต 
(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

องค์ความรู ้ องค์ความรู้ใหม ่       

การพัฒนากำลังคน 
นศ.ระดับอาชีวศกึษา     √  

นศ.ระดับปริญญาตร ี       

นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา       

นักวจิัยเชิงปฏิบัติการ 
(พื้นฐาน, R&D) 

      



7 
 

ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

ปีที่นำส่งผลผลิต 
(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

นักวจิัยชุมชนทอ้งถิน่           √ 

นักวจิัยภาคเอกชน       

นักวชิาการอิสระ       

การฝึกอบรมทกัษะ
พิเศษเพิ่มเติม 

เด็กและเยาวชน       

 ครู/อาจารย ์       

 เกษตรกรรุน่ใหม ่       

 

กลุ่มคนที่ตอ้งการ
ทักษะพเิศษ 

  (ให้ระบุเพิ่มเติมว่าเป็นทกัษะ
พิเศษใด เช่น กลุม่ผู้สูงอายุ 
กลุ่มแรงงาน EEC กลุ่ม
คนทำงาน IT เป็นต้น) 

   

ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาต ิ
(ระบฐุานข้อมูลที่
ตีพิมพ)์ 

      

นานาชาต ิ
(ระบุฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์) 

      

หนังสือ Book chapter
ระดับชาติ 

      

Book chapter 
ระดับนานาชาต ิ

      

หนังสือเล่ม
ระดับชาติ 

      

หนังสือเล่มระดับ
นานาชาต ิ

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนา
ระดับชาต ิ

นำเสนอแบบปาก
เปล่า 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนา
ระดับนานาชาต ิ

นำเสนอแบบปาก
เปล่า 
 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
ระดับห้องปฏิบัตกิาร       
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ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

ปีที่นำส่งผลผลิต 
(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ต้นแบบเทคโนโลย ี
ระดับห้องปฏิบัตกิาร       

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ / 
หน่วยวิจยั 

      

ศูนย์วิจัยและพัฒนา       

โรงงานต้นแบบ       

กระบวนการใหม่  
ระดับห้องปฏิบัตกิาร       

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ผลงานนวัตกรรม 
ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ทรัพย์สินทางปัญญา  
อนุสิทธิบัตร       

สิทธิบัตร       

ลิขสิทธิ์       

เครื่องหมายทางการ
ค้า 

      

ความลับทางการค้า       

พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว ์       
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หมายเหตุ 1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถทำได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด
ในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 

 2. ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ซึ่งได้
ระบุไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
อาจเกิดขึ้นปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อบทความที่
จะนำเสนอ 

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของวารสาร
วิจัยแล้ว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขที่ยื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

13.2 ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) และผลกระทบ (Expected Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
13.2.1 Expected Outcomes ที่เกิดจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ (users) 

นิยามของผลลัพธ์ คือ การนําผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (users) 
ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้ระดับความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเม่ือเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้ง
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของ
โครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียด
ของผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ปีท่ีนำส่ง
ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)        

การอ้างอิง (Citations)        

เครื่องมือและระเบียบวธิีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

       

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and 
models) 

       

ความก้าวหนา้ในวิชาชพีของ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วจิัยและ
นวัตกรรม (Next destination) 

       

รางวัลและการยอมรับ (Awards 
and recognition) 

       

การใช้ประโยชนจ์ากเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ห้องวจิัยและโครงสร้าง
พื้นฐาน (Use of facilities and 
resources) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียด
ของผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ปีท่ีนำส่ง
ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (Intellectual property 
and licensing) 

       

การใช้ประโยชนจ์ากนวัตกรรม 
(Use of innovation) 

       

การจัดตั้งบริษัท (Spin-off 
Companies) 

       

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products)        

ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)         

ความร่วมมือหรอืหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ(Collaborations and 
partnerships) 

       

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

       

กิจกรรมสร้างการมีส่วนรว่ม 
(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  

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 
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ประเภทของผลลัพธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

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 

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ
(Intellectual property and licensing) 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเปนผลใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม  หรือการกระทําใดๆ  
ที่ทําใหดีขึ้นซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เกีย่วกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และ 
ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น งาน
วรรณกรรม   
งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอกเลยีนงานของผู้อ่ืน  ซ่ึงเกิดจากผลงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธ ิหมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนญุาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากงานวิจยั เช่น ผลิต / 
ขาย / ใช้ หรือมีไว้  โดยไม่มีการเปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งนี้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลกั   
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้ 
 

การจัดตัง้บริษัท  
(Spin-off Companies)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการวิจัย (technology transfer) มาจัดตั้งเป็น
บริษัท เพื่อขับเคลื่อนงานวจิัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย ์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้

ผลิตภัณฑ์ใหม่  
(New Products)   

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอาหาร  และผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  โดยผลิตภณัฑ์ด้านการสร้างสรรค์ หมาย
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเท่ียว เช่น เส้นทางการท่องเท่ียว  การจัดโปรแกรมด้านการท่องเท่ียวเพื่อ
นำไปสู่รูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ๆ เป็นต้น โดยเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้น พัฒนาขึน้อย่างมีนัยยะสำคัญในโครงการ 
และสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยมีหลกัฐานอา้งอิงได้ 
 

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 ้ทั้งน้ีต้องไม่ใชก่ารดำเนินการทีร่ะบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย  

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขบัเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผล
กระทบในวงกวา้งต่อไป  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการวิจัย  
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13.2.2 Expected Impacts (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์) 
นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่านกระบวนการการ
สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อน
ไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน 
 

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

คุณค่าที่คาดว่าจะส่งมอบ
(value preposition) ใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เมื่องาน ววน. 

สิ้นสุดลงและถูกนำไปใช้ในวง
กว้าง  

หน่วยงาน / ผู้ได้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการนำผลงาน 

ววน. ไปใช้ประโยชน์ 

พ้ืนที่ที่นำผลงาน 
ววน. ไปใช้ประโยชน์ 

 

ด้านเศรษฐกิจ    

ด้านสังคม 
 

   

ด้านสิ่งแวดล้อม    

คำนิยามของผลกระทบด้านต่าง ๆ  

1. ด้านเศรษฐกิจ การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่  การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการลงทุน
ใหม ่ เกิดการจ้างงานเพ่ิม  หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนำไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ใหม ่ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่มาตรการที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทัง้นี้ควรแสดงใหเห็นถึง
มูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on Investment : 
ROI)  

2. ด้านสังคม  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริมพลัง 
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พ้ืนที ่ หรือผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  และสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได ้ก็
จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม การนำองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่ความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดัน
ไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้
อย่างชัดเจน  ทั้งนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
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วิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได ้ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์
ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 

14.แนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลนวัตกรรม (โอกาสทางการตลาด โมเดลธุรกิจ กลยุทธ์และแผนการตลาด ราคา 
แสดงการเปรียบเทียบกับของคู ่แข่งในตลาด เงื ่อนไขอุตสาหกรรม ประมาณการงบกำไรขาดทุน ( Income 
Statement) สมมุติฐานของโครงการ ความยั่งยืนของนวัตกรรม การวิเคราะห์ไตรกำไรสุทธิ (triple bottom line)) 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ใช้เป็น drop down 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนาของ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า 
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- พัฒนาบริการแห่งอนาคต 

2. ด้านสังคม 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
- พัฒนาการจัดการพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
-  พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 
-  พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
-  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย 

5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีจำเป็นต่อการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีสำคัญ 
- พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง ระหว่างประเทศและสอดรับ

กับความจำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
- ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ พัฒนากระบวนการและ

ผลิตภัณฑ์ 
- การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
- การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ์ ในการดำเนินงานวิจัยซึ่ง

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 

 


