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แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ (Full Proposal)  
ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund; FF)  

 
ความสอดคลองกับแผนแมบทที่ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนยอยของแผนแมบท  เปน dropdown ใหเลือก  
แนวทางการพัฒนา  เปน dropdown ใหเลือก 
 

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับตัวช้ีวัดเปาหมาย (KR) ของยุทธศาสตรหนวยงาน  
เปาประสงค   ขอมูลสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR)  ขอมูลสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน  
 
ความสอดคลองของขอเสนอโครงการวิจัยกับแผนดาน ววน. 
แพลตฟอรม    เปน dropdown ใหเลือกอางอิงแผนดาน ววน. ป 65 
ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR)   เปน dropdown ใหเลือก KR ท่ีสอดคลองมากท่ีสุดท่ีเปนไปได 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อโครงการวิจัย  
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 
 

2. ชื่อโครงการวิจัยยอยภายใตโครงการวิจัย (หากมี) 
 โครงการวิจัยยอยท่ี 1
 ....................................................................................................................................  
 โครงการวิจัยยอยท่ี 2
 ....................................................................................................................................... 
 
3. ลักษณะโครงการวิจัย    

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

o โครงการตอเนื่องท่ีมีขอผูกพันสัญญา  ดำเนินงาน ...............ป 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 

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

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

 
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 (เปน dropdown ใหเลือก) ……………..………………………………………………. 
สาขาการวิจัยยอย OECD (เปน dropdown ใหเลือก) ……………..………………………………………………. 
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6.รายละเอียดของผูวิจัยและคณะ (ใชฐานขอมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพ่ือบริหารงานวิจัยของประเทศ)
ประกอบดวย 
ชื่อหนวยงานเจาภาพ             
หัวหนาโครงการ            
 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลโครงการวิจัย 
1. บทสรุปผูบริหาร (ไมเกิน 3000 คำ) 

2. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพ้ืนท่ีและระบุท่ีไปท่ีมาของปญหาและความตองการของพ้ืนท่ี 
(Situation Review) และอธิบายความจำเปนและความสำคัญท่ีโครงการวิจัยจะเขาไปแกไขปญหาสำคัญ/
พัฒนาศักยภาพท่ีสำคัญ และระบุคำถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) (ไมเกิน 3000 คำ) 

3. วัตถุประสงค (ระบุเปนขอ) 

4. กรอบการวิจัย  (กรอบการวิจัยท่ีเปนแผนผังภาพแสดงถึงเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ และมีการแสดง
ความเชื่อมโยงโครงการยอยเพ่ือตอบเปาใหญรวมกัน (หากมีโครงการยอย))  

5. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไมเกิน 3000 คำ) 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงาน ช่ือ-สกุล ตำแหนงในโครงการ สัดสวนการดำเนิน
โครงการวิจัย 
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7. 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               

 

8. พ้ืนท่ีทำวิจัย : โปรดระบุสถานท่ีทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใชฐานขอมูลจากระบบ และเพ่ิมเติมชื่อเฉพาะ เชน ชุมชน  หมูบาน 
ในประเทศ/

ตางประเทศ 

ชื่อประเทศ/จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีทำวิจัย ชื่อสถานท่ี 

    

    
 

9. พ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการวิจัย 

 ในประเทศ/ตางประเทศ  ช่ือประเทศ/จังหวัด  ช่ือสถานท่ี 

ในประเทศ   กรุงเทพมหานคร  
  ในประเทศ   กระบี ่  
  ตางประเทศ   
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10.ความเชื่อมโยงกับนักวิจัย หรือผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย 
10.1 การเชื ่อมโยงกับนักวิจัยที ่เปนผู เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาที ่ทำการวิจัยทั ้งในและตางประเทศ (ถามี) 

(Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที ่จะติดตอหรือสราง

ความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย 

(เปนชองใหใสรายละเอียดเพ่ิม) 

10.2 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Stakeholder and 

User Engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการ

ดำเนินงานรวมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึง

อธิบายกระบวนการดำเนินงานตอเนื่องของผูใชประโยชนจากงานวิจัยเม่ือโครงการวิจัยเสร็จสิ้น  

        (เปนชองใหใสรายละเอียดเพ่ิม) 

11. หนวยงานรวมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดำเนินการ  

ลำดับ
ท่ี 

ปงบประมาณ 
ชื่อหนวยงาน/

บริษัท 
แนวทางรวม
ดำเนินการ 

การรวมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ในรูปแบบอ่ืน 

(in-kind) 

รวม 

1       

2       

 

12.แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย  
12.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดยแบงเปนหมวด
ตาง ๆ ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) เปนงบประมาณของ
ปงบประมาณ พ.ศ... 
(dropdownใหเลือก) 

งบดำเนินงาน: คาจาง    
งบดำเนินงาน: คาวัสด ุ    
งบดำเนินงาน: คาใชสอย    
งบลงทุน: คาครุภัณฑ    

รวม    
หมายเหตุ  แตกตัวคูณ เฉพาะปท่ีเสนอขอ โดยขอใหแตกตัวคูณ หลังจาก สกสว.แจงงบ pre-ceiling 
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12.2 รายละเอียดการจัดซ้ือครุภัณฑ : กรณีมีความตองการซ้ือครุภัณฑใหใสรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อครุภัณฑ 

ครุภัณฑท่ีขอสนับสนุน 

เหตุผลและ
ความจำเปนตอ

โครงการ 

การใช
ประโยชนของ
ครุภัณฑนี้เม่ือ
โครงการสิ้นสุด 

 
รายละเอียด

ครุภณัฑ 
 

ครุภัณฑท่ีมีอยู
เดิม และ

เครื่องมือท่ี
เก่ียวของกับ

งานวิจัย (ถามี) 

สถานภาพการ
ใชงาน ณ 
ปจจุบัน 

      

      

• แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาดวย 
 

13. มาตรฐานการวิจัย 
 มีการใชสัตวทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย 

 มีการวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

 มีการใชหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี 

 

14. ระดับความพรอมท่ีมีอยูในปจจุบัน (ถามี)  
14.1 ระดบัความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

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

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

 
14.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 

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

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

 
15. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 
ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

ตัวอยางการนำสง KR เชน  

KR ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน คือ จำนวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ (Top-tier Journals) ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับ เพ่ิมข้ึนไมต่ำกวารอยละ 5 ตอป  

ดังน้ันผลผลติท่ีเปน ผลงานตีพิมพ (ระดับชาต/ินานาชาติ)  เปนการนำสง KR โดยตรง แตผลผลิตท่ีเปนการพัฒนากำลังคน, 
หนังสือ, การประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเปนการนำสง KR โดยออม เปนตน 
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15.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) 
ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

(dropdown list) 

จำนวน หนวย

นับ 

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 
      

การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ 

เด็กและ
เยาวชน 

      

 ครู/อาจารย       

 
เกษตรกรรุน

ใหม 
      

 

กลุมคนที่

ตองการทักษะ

พิเศษ 

  (ใหระบุเพิ่มเติมวาเปนทักษะ

พิเศษใด เชน กลุมผูสูงอายุ กลุม

แรงงาน EEC กลุมคนทำงาน IT 

เปนตน) 

   

ผลงานตีพิมพ ระดับชาติ 

(ระบุฐานขอมูล

ที่ตีพิมพ) 

      

นานาชาติ 

(ระบุฐานขอมูล

ที่ตีพิมพ) 

      

หนังสือ Book chapter

ระดับชาติ 
      

Book chapter 

ระดับ

นานาชาติ 
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ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

(dropdown list) 

จำนวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของผลผลิต ปท่ีนำสง

ผลผลิต 

(dropdown) 

นำสง  

KR 

ตรง 

นำสง 

KR 

โดย

ออม 

หนังสือเลม

ระดับชาติ 
      

หนังสือเลม

ระดับ

นานาชาติ 

      

การประชุมเผยแพร
ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปลา 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร 

      

การประชุมเผยแพร
ผลงาน/สัมมนาระดับ
นานาชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปลา 
 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร 

      

ตนแบบผลิตภัณฑ ระดับ
หองปฏิบัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ตนแบบเทคโนโลย ี ระดับ
หองปฏิบัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

โครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ 
/ หนวยวิจยั 

      

ศูนยวิจัยและ
พัฒนา 

      

โรงงานตนแบบ       

กระบวนการใหม  ระดับ
หองปฏิบัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ทรัพยสินทางปญญา  
อนุสิทธิบัตร       
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ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

(dropdown list) 

จำนวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของผลผลิต ปท่ีนำสง

ผลผลิต 

(dropdown) 

นำสง  

KR 

ตรง 

นำสง 

KR 

โดย

ออม 

สิทธิบัตร       

ลิขสิทธิ์       

เคร่ืองหมาย
ทางการคา 

      

ความลับ
ทางการคา 

      

พันธุพืช/พันธุ
สัตว 

      

 
หมายเหตุ 1. กรอกขอมูลเฉพาะผลผลิตท่ีโครงการคาดวาจะไดรับและสามารถทำไดจริง เนื่องจากเปนตัวชี้วัด
ในการประเมินผลของหนวยงาน (หากผลผลิตขอใดไมมีไมตองระบุ) 

 2. ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบโครงการ และเปนผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ซ่ึงได
ระบุไวในกิจกรรมของโครงการ ยกเวนการประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ และทรัพยสินทางปญญา 
อาจเกิดข้ึนปงบประมาณอ่ืนได แตเม่ือสิ้นสุดโครงการตองมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกลาวดังนี้  

- การประชุมเผยแพรผลงาน/สัมมนา ตองมีใบลงทะเบียนเขารวมงานประชุม และบทคัดยอบทความท่ี
จะนำเสนอ 

- ผลงานตีพิมพนั้นตองมีตนฉบับผลงาน (manuscript) ท่ีไดรับการ submitted ผานระบบของ
วารสารวิจัยแลว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพยสินทางปญญา ตองมีเลขท่ียื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
15.2 ผลลัพธ (Expected Outcomes) และผลกระทบ (Expected Impacts) ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

15.2.1 Expected Outcomes ท่ีเกิดจากการนำผลงานไปใชประโยชนของผูใช (users) 
นิยามของผลลัพธ คือ การนําผลผลิต (output) ท่ีไดของโครงการพัฒนา ววน. ไปใชประโยชนโดยผูใช (users) 

ท่ีชัดเจน  สงผลทำใหระดับความรู  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผูใชมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเม่ือเทียบกับกอนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช  รวมถึงการใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการท่ีเปนท้ัง
ผลิตภัณฑ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาตอยอดผลผลิตของ
โครงการเดิมท่ียังไมเสร็จสมบูรณ ใหมีระดับความพรอมในการใชประโยชนสูงข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญ  
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(dropdown list ใหเลือก) 

จำนวน หนวย

นับ 

รายละเอียด

ของผลลัพธ 

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) 

       

ความกาวหนาในวิชาชพีของบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรวิจยัและนวัตกรรม 
(Next destination) 

       

รางวัลและการยอมรับ (Awards and 
recognition) 

       

การใชประโยชนจากเคร่ืองมือ อุปกรณ 
หองวิจัยและโครงสรางพื้นฐาน (Use 
of facilities and resources) 

       

ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาตให
ใชสิทธิ (Intellectual property and 
licensing) 

       

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) 
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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 โดยมีผูนำฐานขอมลูหรือแบบจำลองไปใชใหเกิด
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 
 

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  
ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยใชสติปญญา
ความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางใหเกิดงานสรางสรรค 9 ประเภทตามที่
กฎหมายกำหนด อาทิเชน งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร เปนตน โดยไมลอก
เลียนงานของผูอื่น  ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสงเสริม ววน.  โดยมีหลักฐานอางอิงได 
การอนุญาตใหใชสิทธ ิหมายถึง การที่เจาของสิทธิอนญุาตใหผูขอใชสิทธิใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากงานวิจยั เชน ผลิต / 
ขาย / ใช หรือมไีว  โดยไมมีการเปล่ียนแปลงความเปนเจาของสิทธิทั้งนี้เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยเปนหลัก   
โดยมีหลักฐานอางอิงได  
 

การจัดตัง้บริษัท  
(Spin-off Companies)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองคความรูในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการวิจัย (technology transfer) มาจัดต้ังเปน
บริษัท เพื่อขับเคล่ือนงานวจิัยไปสูการขยายผลในเชิงพาณิชย  โดยมีหลักฐานอางอิงได 

ผลิตภัณฑใหม  
(New Products)   

ผลิตภัณฑใหม หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทตางๆ ที ่ไดจากการวิจัย  อาทิเชน ผลิตภัณฑทางการแพทย / 
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟตแวรและปญญาประดิษฐ / ผลิตภัณฑดานเทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑทาง
การเกษตรและอาหาร  และผลิตภัณฑดานศิลปะและการสรางสรรค  โดยผลิตภัณฑดานการสรางสรรค หมาย
รวมถึงผลิตภัณฑทางดานการทองเที่ยว เชน เสนทางการทองเที่ยว  การจัดโปรแกรมดานการทองเที่ยวเพื่อ
นำไปสูรูปแบบการทองเที่ยวแบบใหมๆ เปนตน โดยเปนสิ่งที่ถูกคิดคน พัฒนาขึ้นอยางมีนัยยะสำคัญในโครงการ 
และสามารถกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยมีหลักฐานอางอิงได 
 

ทุนวิจัยตอยอด 
(Further funding)  

ทุนที่นักวิจยัไดรับเงินอุดหนุนการวิจยัตอยอดจากงานวิจัยเดิม ซ่ึงเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ไดของโครงการวิจัย
เดิมมาเขียนเปนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจยัตอยอดในโครงการใหม  สิ่งสำคัญคือ การใหขอมูลเก่ียวกับ
แหลงทุนและงบประมาณที่ไดรบัจากโครงการทุนวิจัยตอยอดใหม โดยมหีลักฐานอางอิงได 
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ประเภทของผลลัพธ 
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

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  
 

 
15.2.2  Expected Impacts (การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลลัพธ) 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลลัพธ (outcome) ในวงกวางท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม หรือผลสำเร็จระยะยาวท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ โดยผานกระบวนการการ
สรางการมีสวนรวม (Engagement activities) และมีเสนทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อน
ไปสูการสรางผลกระทบ ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและ
ทางออม ท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจใหเกิดข้ึน 
 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ 

(ทำ dropdown list ใหเลือก) 
คุณคาท่ีคาดวาจะสงมอบ

(value preposition) ในดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

เมื่องาน ววน. สิ้นสุดลงและถูก

นำไปใชในวงกวาง  

หนวยงาน / ผูไดรับ

ประโยชน หรือผูมีสวนได

สวนเสียจากการนำผลงาน 

ววน. ไปใชประโยชน 

พ้ืนท่ีท่ีนำผลงาน 
ววน. ไปใชประโยชน 

 

ดานเศรษฐกิจ    

ดานสังคม 
 

   

ดานส่ิงแวดลอม    
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คำนิยามของผลกระทบดานตาง ๆ  

1. ดานเศรษฐกิจ การนำผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เชน ผลิตภัณฑใหม  การพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย เกิดการ

ลงทุนใหม  เกิดการจางงานเพ่ิม  หรือลดการนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ หรือนำไปสูการพัฒนา

รูปแบบธุรกิจใหม ท่ีกอใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ 

หรืออาจเปนขอเสนอเชิงนโยบายท่ีนำไปสูมาตรการท่ีสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศ  ท้ังนี้ควรแสดง

ใหเห็นถึงมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on 

Investment : ROI)  

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  

 

16 .ประสบการณการบร ิหารงานของห ัวหน าโครงการ  ในการบร ิหารโครงการยอนหลัง ไม เ กิน 5 ป    
(โครงการท่ีเกิดผลกระทบสูง 5 ลำดับแรก)  
 

ชื่อโครงการวิจัย ปท่ีไดรับงบประมาณ งบประมาณ (บาท) การนำไปใชประโยชน 
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แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีเปน drop down 

1. ดานเศรษฐกิจ 

2. ดานสังคม 

3. ดานสิ่งแวดลอม 

4. ดานองคความรูพ้ืนฐาน 

5. ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนาของ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. ดานเศรษฐกิจ 

- พัฒนาเกษตรสรางมูลคา 

- พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต 

- พัฒนาบริการแหงอนาคต 

2. ดานสังคม 

- พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

- สรางความเสมอภาคทางสังคม 

- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ดานสิ่งแวดลอม 

- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม 

- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 

- พัฒนาการจัดการพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4. ดานองคความรูพ้ืนฐาน 

-  พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 

-  พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 

-  พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการสงเสริมการวิจัย 

5. ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีจำเปนตอการสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศท่ีสำคัญ 

- พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบที่เปนที่ยอมรับตามขอตกลง ระหวางประเทศและสอดรับ

กับความจำเปนของอุตสาหกรรมปจจุบัน  

- สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ พัฒนากระบวนการและ

ผลิตภัณฑ 

- การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

- การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุงเนนการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ ในการดำเนินงานวิจัยซึ่ง

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
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สาขาตาม OECD ท่ีเปน drop down 

1. เกษตรศาสตร 
     1.1 เกษตรศาสตร 

1.2 เทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตร 
1.3 ประมง 

    1.4 ปาไม 
1.5 วิทยาศาสตรการเกษตร 
1.6 วิทยาศาสตรทางดานการเกษตรอ่ืนๆ 
1.7 สัตวแพทยศาสตร 
1.8 สัตวศาสตร 
 
2. มนุษยศาสตร 
2.1 ประวัติศาสตรและโบราณคด ี
2.2 ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา 
2.3 ภาษาและวรรณคดี 
2.4 มนุษยศาสตรอ่ืนๆ 
2.5 ศิลปะ 
 
3.วิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ 
3.1 การแพทยคลีนิก 
3.2 การแพทยพ้ืนฐาน 
3.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางดานการแพทย 
3.4 วิทยาศาสตรทางการแพทยอ่ืน 
3.5 วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
4.วิทยาศาสตรธรรมชาติ 
4.1 คณิตศาสตร 
4.2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
4.3 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
4.4 วิทยาศาสตรเคมี 
4.5 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
4.6 วิทยาศาสตรธรรมชาติอ่ืนๆ 
4.7 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 
5. วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
5.1 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม 
5.2 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 
5.3 เทคโนโลยีพลังงาน 
5.4 นาโนเทคโนโลยี 
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5.5 วิศวกรรมการแพทย 
5.6 วิศวกรรมเคมี 
5.7 วิศวกรรมเครื่องกล 
5.8 วิศวกรรมไฟฟาอีเล็คทรอนิกส 
5.9 วิศวกรรมโยธา 
5.10 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
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  สังคมศาสตรอ่ืนๆ 

 


