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แบบฟอรมขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ (Full Proposal) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ปงบประมาณ 2565 

ประเภท : โครงการวิจัย 

 

ความสอดคลองกับแผนแมบทท่ี 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนยอยของแผนแมบท................................................................................................................................    

แนวทางการพัฒนา........................................................................................................................................   

 

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับตัวช้ีวัดเปาหมาย (KR) ของยุทธศาสตรหนวยงาน  

เปาประสงค (Objectives) ........................................................................................................................... 

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR).................................................................................................................................... 

 

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการวิจัยกับแผนดาน ววน. (สกสว.จะประสานใหกรอกในระบบภายหลัง) 

แพลตฟอรม (Platform)................................................................................................................................ 

หมายเหตุ : เลือกอางอิงแผนดาน ววน. ป 65 
ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR).................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : เลือก KR ท่ีสอดคลองมากท่ีสุดท่ีเปนไปได 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อโครงการ  

    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 

 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 

2. ชื่อโครงการยอยภายใตโครงการ (ถามี) 

 โครงการยอยท่ี 1 ....................................................................................................................................  

 โครงการยอยท่ี 2 ....................................................................................................................................... 

3. ลักษณะโครงการ    

o โครงการใหม ท่ีเริ่มดําเนินการในปท่ีเสนอขอ ดําเนินงาน ...............ป 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
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o โครงการตอเนื่อง จากปงบประมาณท่ีผานมา ดําเนินงาน ...............ป 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 

เริ่มรับงบประมาณป........... 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

 

o โครงการตอเนื่องท่ีมีขอผูกพันสัญญา  ดําเนินงาน ...............ป 

งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 

    เริ่มรบังบประมาณป........... 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

  ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

  ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการตอเนื่อง สกสว.จะประสานใหกรอกในระบบภายหลัง 

ผลการดําเนินท่ีผานมา (กรณีท่ีเปนโครงการตอเนื่อง) 

ปงบประมาณ 
ผลการดําเนินงานเทียบ

กับแผนท่ีตั้งไว (%) 

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 

งบประมาณท่ีใช

จริง (บาท) 

สัดสวนงบประมาณท่ี

ใชจริง (%) 

     

     

 

 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….... 

 

4. คําสําคัญ (Keywords) (กําหนดไมเกิน 5 คํา) 

 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………….........…. 

 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..………………………………………….......... 

 

5. สาขาการวิจัย (เลือกจากฐานขอมูลในระบบ) 

สาขาการวิจัยหลัก OECD ……………..………………………………………......................................................………. 

สาขาการวิจัยยอย OECD ……………..………………………………………………....................................................... 
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6.รายละเอียดของคณะผูวิจัย (ใชฐานขอมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพ่ือบริหารงานวิจัยของประเทศ)

ประกอบดวย 

หนวยงาน ช่ือ-สกุล ตําแหนงในโครงการ สัดสวนการดําเนิน 

โครงการวิจัย 

    

 

สวนท่ี 2 ขอมูลโครงการ 

1. บทสรุปผูบริหาร (ไมเกิน 3000 คํา) 

2. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพ้ืนท่ีและระบุท่ีไปท่ีมาของปญหาและความตองการของพ้ืนท่ี 

(Situation Review) และอธิบายความจําเปนและความสําคัญท่ีโครงการวิจัยจะเขาไปแกไขปญหาสําคัญ/พัฒนา

ศักยภาพท่ีสําคัญ และระบุคําถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) (ไมเกิน 3000 คํา) 

3. วัตถุประสงค (ระบุเปนขอ) 

4. กรอบการวิจัย  (กรอบการวิจัยท่ีเปนแผนผังภาพแสดงถึงเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ และมีการแสดง

ความเชื่อมโยงโครงการยอยเพ่ือตอบเปาใหญรวมกัน (หากมีโครงการยอย))  

5. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไมเกิน 3000 คํา) 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Update : 3 พฤศจกิายน 2563 เวลา 13:00 น. 

4 
 

สวนท่ี 3 ขอมูลแผนงาน 

1. แผนการดําเนินงานวิจัย (แสดงแผนการดําเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช ในแตละปงบประมาณ) 

ป
(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. 

รอยละของ

กิจกรรมใน

ปงบประมา

ณ 

2565               

2566               

2567               

 

2. พ้ืนท่ีทําวิจัย : โปรดระบุสถานท่ีทําวิจัยจําแนกตามโครงการวิจัยโดยใชฐานขอมูลจากระบบ และเพ่ิมเติมชื่อเฉพาะ เชน ชุมชน  หมูบาน 

ในประเทศ/

ตางประเทศ 

ชื่อประเทศ/จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย ชื่อสถานท่ี 

    

    
 

3. พ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการวิจัย 

 ในประเทศ/ตางประเทศ  ช่ือประเทศ/จังหวัด  ช่ือสถานท่ี 

ในประเทศ   กรุงเทพมหานคร  

  ในประเทศ   กระบี ่  

  ตางประเทศ   
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4. แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย  

4.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน) โดยแบงเปนหมวด

ตาง ๆ ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) เปนงบประมาณของ

ปงบประมาณ พ.ศ... 

งบดําเนินงาน: คาจาง แตกตัวคูณ เฉพาะปที่เสนอขอ   

งบดําเนินงาน: คาใชสอย แตกตัวคูณ เฉพาะปที่เสนอขอ   

งบดําเนินงาน: คาวัสด ุ แตกตัวคูณ เฉพาะปที่เสนอขอ   

งบลงทุน: คาครุภัณฑ แตกตัวคูณ เฉพาะปที่เสนอขอ   

รวม    

 

4.2 รายละเอียดการจัดซ้ือครุภัณฑ : กรณีมีความตองการซ้ือครุภัณฑใหใสรายละเอียด ดังนี้ 

ช่ือครุภัณฑ 

ครุภัณฑท่ีขอสนับสนุน 

เหตุผลและ

ความจําเปน

ตอโครงการ 

การใช

ประโยชนของ

ครุภัณฑนี้เม่ือ

โครงการส้ินสุด 

 

รายละเอียด

ครุภัณฑ 

 

ครุภัณฑท่ีมีอยู

เดิม และ

เครื่องมือท่ี

เกี่ยวของกับ

งานวิจัย (ถามี) 

สถานภาพการ

ใชงาน ณ 

ปจจุบัน 

      

      

หมายเหตุ : แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาดวย 

 

5. มาตรฐานการวิจัย 

 มีการใชสัตวทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย 

 มีการวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

 มีการใชหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี 
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6. หนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดําเนินการ  

ลําดับ ปงบประมาณ 
ช่ือหนวยงาน/

บริษัท 

แนวทางรวม

ดําเนินการ 

การรวมลงทุนใน

รูปแบบตัวเงิน

(in-cash) 

(บาท) 

การรวมลงทุน

ในรูปแบบอ่ืน

(in-kind) 

รวม 

1       

2       

 

7. ระดับความพรอมท่ีมีอยูในปจจุบัน (ถามี)  

7.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

          1)  TRL ณ ปจจุบัน ระดับ ................... 

               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

   2)  TRL เม่ืองานวจิัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 

               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

 

7.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 

          1)  SRL ณ ปจจุบัน ระดับ ................... 

               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

   2)  SRL เม่ืองานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 

               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

8. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

8.1 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีทําการวิจัยท้ังในและตางประเทศ (ถามี) (Connections 

with other experts within and outside Thailand) และแผนท่ีจะติดตอหรือสรางความสัมพันธ กับ

ผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย 

 

8.2 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Stakeholder and User 

Engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการ

ดําเนินงานรวมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึงอธิบาย

กระบวนการดําเนินงานตอเนื่องของผูใชประโยชนจากงานวิจัยเม่ือโครงการวิจัยเสร็จสิ้น  
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9. ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการ ในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป (โครงการท่ีเกิด

ผลกระทบสูง 5 ลําดับแรก) 

ช่ือโครงการวิจัย ปท่ีไดรับงบประมาณ งบประมาณ (บาท) การนําไปใชประโยชน 

    

    

 

สวนท่ี 4 ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 

1. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) 

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน ตัวอยางการนําสง KR เชน KR ท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของหนวยงาน คือ จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

(Top-tier Journals) ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป  

ดังนั้นผลผลิตท่ีเปน ผลงานตีพิมพ (ระดับชาติ/นานาชาติ)  เปนการ นําสง KR โดยตรง  แตผลผลิตท่ีเปน การ

พัฒนากําลังคน, หนังสือ, การประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเปนการนําสง KR โดยออม เปนตน 

 

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

จํานวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 

ปท่ีนําสงผลผลิต 
 

นําสง  

KR 

ตรง 

นําสง 

KR 

โดย

ออม 

องคความรู องคความรูใหม       

การพัฒนากาํลังคน 
นศ.ระดับอาชีวศึกษา     √  

นศ.ระดับปริญญาตร ี       

นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา       

นักวจิัยเชิงปฏิบัติการ 

(พ้ืนฐาน, R&D) 
      

นักวจิัยชุมชนทองถิน่           √ 

นักวจิัยภาคเอกชน       

นักวชิาการอิสระ       

การฝกอบรมทกัษะ

พิเศษเพิ่มเติม 
เด็กและเยาวชน 

      



Update : 3 พฤศจกิายน 2563 เวลา 13:00 น. 

8 
 

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

จํานวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 

ปท่ีนําสงผลผลิต 
 

นําสง  

KR 

ตรง 

นําสง 

KR 

โดย

ออม 

 ครู/อาจารย       

 เกษตรกรรุนใหม       

 

กลุมคนที่ตองการ

ทักษะพิเศษ 
  (ใหระบุเพ่ิมเติมวาเปนทกัษะ

พิเศษใด เชน กลุมผูสูงอายุ 

กลุมแรงงาน EEC กลุม

คนทํางาน IT เปนตน) 

   

ผลงานตีพิมพ ระดับชาต ิ

(ระบุฐานขอมูลที่

ตีพิมพ) 

      

นานาชาติ 

(ระบุฐานขอมูลที่

ตีพิมพ) 

      

หนังสือ Book chapter

ระดับชาติ 

      

Book chapter 

ระดับนานาชาติ 

      

หนังสือเลม

ระดับชาติ 

      

หนังสือเลมระดับ

นานาชาติ 

      

การประชุมเผยแพร

ผลงาน/สัมมนา

ระดับชาติ 

นําเสนอแบบปาก

เปลา 
      

นําเสนอแบบ

โปสเตอร 
      

การประชุมเผยแพร

ผลงาน/สัมมนา

ระดับนานาชาติ 

นําเสนอแบบปาก

เปลา 

 

      

นําเสนอแบบ

โปสเตอร 
      

ตนแบบผลิตภัณฑ 
ระดับหองปฏิบัติการ 

      

ระดับภาคสนาม       
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ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

จํานวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 

ปท่ีนําสงผลผลิต 
 

นําสง  

KR 

ตรง 

นําสง 

KR 

โดย

ออม 

ระดับอุตสาหกรรม 
      

ตนแบบเทคโนโลย ี
ระดับหองปฏิบัติการ       

ระดับภาคสนาม 
      

ระดับอุตสาหกรรม 
      

โครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ / 

หนวยวิจยั 
      

ศูนยวิจัยและพัฒนา 
      

โรงงานตนแบบ 
      

กระบวนการใหม  
ระดับหองปฏิบัติการ       

ระดับภาคสนาม 
      

ระดับอุตสาหกรรม       

ทรัพยสินทางปญญา  
อนุสิทธิบัตร       

สิทธิบัตร 
      

ลิขสิทธิ์       

เคร่ืองหมายทางการ

คา 
      

ความลับทางการคา 
      

พันธุพืช/พันธุสัตว       

 

หมายเหตุ 1. กรอกขอมูลเฉพาะผลผลิตท่ีโครงการคาดวาจะไดรับและสามารถทําไดจริง เนื่องจากเปนตัวชี้วัด 

ในการประเมินผลของหนวยงาน (หากผลผลิตขอใดไมมีไมตองระบุ) 
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 2. ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบโครงการ และเปนผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงได

ระบุไวในกิจกรรมของโครงการ ยกเวนการประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ และ

ทรัพยสินทางปญญา อาจเกิดข้ึนปงบประมาณอ่ืนได แตเม่ือสิ้นสุดโครงการตองมีหลักฐาน

ยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกลาวดังนี้  

- การประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนา ตองมีใบลงทะเบียนเขารวมงานประชุม และบทคัดยอ

บทความท่ีจะนําเสนอ 

- ผลงานตีพิมพนั้นตองมีตนฉบับผลงาน (manuscript) ท่ีไดรับการ submitted ผานระบบ

ของวารสารวิจัยแลว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพยสินทางปญญา ตองมีเลขท่ียื่นคําขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

2. ผลลัพธ (Expected Outcomes) ท่ีเกิดจากการนําผลงานไปใชประโยชนของผูใช (users) 

นิยามของผลลัพธ คือ การนําผลผลิต (output) ท่ีไดของโครงการพัฒนา ววน. ไปใชประโยชนโดยผูใช 

(users) ท่ีชัดเจน  สงผลทําใหระดับความรู  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผูใชมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมเม่ือเทียบกับกอนการนําผลผลิตจากโครงการมาใช  รวมถึงการใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการท่ี

เปนท้ังผลิตภัณฑ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาตอยอดผลผลิต

ของโครงการเดิมท่ียังไมเสร็จสมบูรณ ใหมีระดับความพรอมในการใชประโยชนสูงข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

จํานวน หนวย

นับ 

รายละเอียด

ของผลลัพธ 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ปท่ีนําสง

ผลลัพธ 

 

นําสง  

KR 

ตรง 

 

นําสง 

KR 

โดย

ออม 

ผลงานตีพิมพ (Publications)        

การอางอิง (Citations)        

เคร่ืองมือและระเบียบวธิีการวิจัย 

(Research tools and methods) 
       

ฐานขอมูลและแบบจําลองวิจัย 

(Research databases and 

models) 

       

ความกาวหนาในวิชาชพีของ

บุคลากรดานวิทยาศาสตรวจิัยและ

นวัตกรรม (Next destination) 

       

รางวัลและการยอมรับ (Awards 

and recognition) 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

จํานวน หนวย

นับ 

รายละเอียด

ของผลลัพธ 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ปท่ีนําสง

ผลลัพธ 

 

นําสง  

KR 

ตรง 

 

นําสง 

KR 

โดย

ออม 

การใชประโยชนจากเคร่ืองมือ 

อุปกรณ หองวจิัยและโครงสราง

พื้นฐาน (Use of facilities and 

resources) 

       

ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาต

ใหใชสิทธิ (Intellectual property 

and licensing) 

       

การจัดต้ังบริษัท (Spin-off 

Companies) 
       

ผลิตภัณฑใหม (New Products)        

ทุนวิจัยตอยอด (Further funding)         

ความรวมมือหรือหุนสวนความ

รวมมือ(Collaborations and 

partnerships) 

       

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  

แผนและกฎระเบียบ (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) จาํนวนคร้ังในการอ้างอิงผลงานวจิยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ โดยสืบคน้จากฐานขอ้มูล Scopus 

เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย 

(Research tools and methods) 

เคร่ืองมือหรือกระบวนการที่ผูวิจยัใชในการทดลอง ทดสอบ เกบ็รวบรวมหรือวิเคราะหขอมูล โดยเปนส่ิงใหมที่

ไมไดมีมากอน แตไดเผยแพรและเปนทีย่อมรับโดยมีผูนาํเคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจยัไปใชตอและมหีลักฐาน

อางอิงได 

 

ฐานขอมูลและแบบจาํลองวิจัย 

(Research databases and models) 

ฐานขอมูล (ระบบที่รวบรวมขอมูลไวในที่เดียวกัน) หรือแบบจําลอง (การสรางรูปแบบเพื่อแทนวัตถุ กระบวนการ 

ความสัมพันธ หรือ สถานการณ) ที่ถูกพฒันาขึ้นจากงานวิจยั โดยมีผูนําฐานขอมลูหรือแบบจาํลองไปใชใหเกิด

ประโยชนมีหลักฐานอางอิงได 
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ประเภทของผลลัพธ 

(Types of Outcomes) 

คําจํากัดความ 

(Definition) 

 

ความกาวหนาในวชิาชีพของบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (Next 

destination) 

การติดตามการเคล่ือนยายและความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการดานวิทยาศาสตร วิจยัและ

นวัตกรรม (ววน.) ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม ววน. หลังจากส้ินสุดโครงการ  โดยมีหลักฐาน

อางอิงได 

 

รางวัลและการยอมรบั  

(Awards and recognition) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ไดมาโดยหนาที่การงานจากการทาํงานดานวิทยาศาสตร วจิัยและ

นวัตกรรม (ววน.) โดยมีสวนที่เกีย่วของกับโครงการที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน.  โดยมีหลักฐาน

อางอิงได 

 

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  หรือการกระทาํใดๆ เกีย่วกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเร่ิมโดยใชสติปญญา

ความรู ความสามารถ และ 

ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางใหเกิดงานสรางสรรค 9 ประเภทตามที่กฎหมายกาํหนด 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 ซ่ึงเกิดจากการนาํผลงานวิจัยที่ไดของโครงการวิจัย

เดิมมาเขียนเปนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยัตอยอดในโครงการใหม  สิ่งสําคัญคือ การใหขอมูลเก่ียวกับ

แหลงทุนและงบประมาณที่ไดรบัจากโครงการทุนวิจัยตอยอดใหม โดยมหีลักฐานอางอิงได 

 

ความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือ 

(Collaborations and partnerships) 

ความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือทีเ่กิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จส้ิน โดยเปนความรวมมอืที่เกี่ยวของ

โดยตรงหรืออาจจะทางออมจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ส่ิงสําคัญคือ การระบผุลผลิต (output) ผลลัพธ 

(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความรวมมือหรือหุนสวนความรวมมือนี ้ โดยมีหลักฐาน

อางอิงได 
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ประเภทของผลลัพธ 

(Types of Outcomes) 

คําจํากัดความ 

(Definition) 

 

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  

 

 

3. ผลกระทบ (Expected Impacts) 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลลัพธ (outcome) ในวงกวางท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม หรือผลสําเร็จระยะยาวท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ โดยผานกระบวนการการ

สรางการมีสวนรวม (Engagement activities) และมีเสนทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อน

ไปสูการสรางผลกระทบ ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและ

ทางออม ท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจใหเกิดข้ึน 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ รายละเอียดของผลกระทบ 

ดานเศรษฐกิจ  

ดานสังคม  

ดานสิ่งแวดลอม  

คํานิยามของผลกระทบดานตาง ๆ  

1. ดานเศรษฐกิจ การนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจยัและนวัตกรรม เชน ผลิตภัณฑใหม  การพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย เกิดการ

ลงทุนใหม  เกิดการจางงานเพ่ิม  หรือลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ หรือนําไปสูการพัฒนา

รูปแบบธรุกิจใหม ท่ีกอใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ 

หรืออาจเปนขอเสนอเชิงนโยบายท่ีนําไปสูมาตรการท่ีสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศ  ท้ังนี้ควรแสดง

ใหเห็นถึงมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on 

Investment : ROI)  
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2. ดานสังคม  การนําองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริม

พลัง ในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน พ้ืนท่ี  หรือผลักดันไปสูนโยบายท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง  และ

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึง

ผลตอบแทนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลคา  (Social Return on 

Investment : SROI) ได ก็จะเปนสิ่งดี แตตองวิเคราะหตามหลักการท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3. ดานสิ่งแวดลอม การนําองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและนวัตกรรมไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดลอมท่ีดีข้ึน  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน และนําไปสูความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดัน

ไปสูนโยบายท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวได

อยางชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการ

ลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลคา  (Social Return on Investment : SROI) ได ก็จะเปนสิ่งดี แตตอง

วิเคราะหตามหลักการท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
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ขอมูลอางอิง 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

1. ดานเศรษฐกิจ 

2. ดานสังคม 

3. ดานสิ่งแวดลอม 

4. ดานองคความรูพ้ืนฐาน 

5. ดานปจจัยสนับสนุนในการวจิยัและพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนาของ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. ดานเศรษฐกิจ 

- พัฒนาเกษตรสรางมูลคา 

- พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต 

- พัฒนาบริการแหงอนาคต 

2. ดานสังคม 

- พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- สรางความเสมอภาคทางสังคม 

- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

3. ดานสิ่งแวดลอม 

- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม 

- พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 

- พัฒนาการจัดการพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4. ดานองคความรูพ้ืนฐาน 

-  พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 

-  พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 

-  พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการสงเสริมการวิจัย 

5. ดานปจจัยสนับสนนุในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวตักรรมของประเทศ 
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- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีจําเปนตอ

การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ีสําคัญ 

- พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบท่ีเปนท่ียอมรับตามขอตกลง ระหวาง

ประเทศและสอดรับกับความจําเปนของอุตสาหกรรมปจจุบัน  

- สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังการ พัฒนา

กระบวนการและผลิตภัณฑ 

- การเพ่ิมจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

- การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุงเนนการกําหนด มาตรการหลักเกณฑ ในการ

ดําเนินงานวิจัยซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 

สาขาตาม OECD  

1. เกษตรศาสตร 

     1.1 เกษตรศาสตร 

1.2 เทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตร 

1.3 ประมง 

    1.4 ปาไม 

1.5 วิทยาศาสตรการเกษตร 

1.6 วิทยาศาสตรทางดานการเกษตรอ่ืน ๆ 

1.7 สัตวแพทยศาสตร 

1.8 สัตวศาสตร 

2. มนุษยศาสตร 

2.1 ประวัติศาสตรและโบราณคด ี

2.2 ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา 

2.3 ภาษาและวรรณคดี 

2.4 มนุษยศาสตรอ่ืน ๆ 

2.5 ศิลปะ 

3.วิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ 

3.1 การแพทยคลินิก 

3.2 การแพทยพ้ืนฐาน 

3.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางดานการแพทย 

3.4 วิทยาศาสตรทางการแพทยอ่ืน 

3.5 วิทยาศาสตรสุขภาพ 
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4.วิทยาศาสตรธรรมชาติ 

4.1 คณิตศาสตร 

4.2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

4.3 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

4.4 วิทยาศาสตรเคมี 

4.5 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

4.6 วิทยาศาสตรธรรมชาติอ่ืน ๆ 

4.7 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

5. วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

5.1 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม 

5.2 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 

5.3 เทคโนโลยีพลังงาน 

5.4 นาโนเทคโนโลยี 

5.5 วิศวกรรมการแพทย 

5.6 วิศวกรรมเคมี 

5.7 วิศวกรรมเครื่องกล 

5.8 วิศวกรรมไฟฟาอีเล็คทรอนิกส 

5.9 วิศวกรรมโยธา 

5.10 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

5.11 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ 

5.12 วิศวกรรมสารสนเทศ 

5.13 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

6. สังคมศาสตร 

6.1 จิตวิทยา 

6.2 นิติศาสตร 

6.3 นิเทศนศาสตรและสื่อสารมวลชน 

6.4 ภูมิศาสตรทางสังคมและเศรษฐกิจ 

6.5 รัฐศาสตร 

6.6 ศึกษาศาสตร 

6.7 เศรษฐศาสตร 

6.8 สังคมศาสตร 

6.9  สังคมศาสตรอ่ืน ๆ 

 


