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

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

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับตัวช้ีวัดเปาหมาย (KR) ของยุทธศาสตรหนวยงาน  
เปาประสงค   เปน dropdown ใหเลือก -ดึงขอมูลจากแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR)  เปน dropdown ใหเลือก -ดึงขอมูลจากแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
 
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 

    เริ่มรับงบประมาณป........... 
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) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………. 
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5.รายละเอียดของผู วิจัยและคณะ (ใชฐานขอมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพื่อบริหารงานวิจัยของประเทศ)
ประกอบดวย 
ชื่อหนวยงานเจาภาพ             
หัวหนาโครงการ            
 

 
*หากเปนผูประกอบการกรอกขอมูลดานลาง* 

ประเภทธุรกิจ             
ผลิตภัณฑ บริการ หรือกระบวนการ          
ท่ีตั้งสำนักงาน 
เลขท่ี ถนน      แขวง/ตำบล     
เขต/อำเภอ    จังหวัด     .รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท   โทรสาร    อีเมล      
วันจดทะเบียนกอตั้ง     ทะเบียนเลขท่ี      
ทุนจดทะเบียน    บาท  
ทุนจดทะเบียน มูลคาหุนละ     บาท จำนวน    หุน 
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว    บาท จำนวน     หุน 
เม่ือวันท่ี             

 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลโครงการวิจัย 

1. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพ้ืนท่ีและระบุท่ีไปท่ีมาของปญหาและความตองการของพ้ืนท่ี 
(Situation Review) และอธิบายความจำเปนและความสำคัญท่ีจะเขาไปแกไขปญหาสำคัญ/พัฒนาศักยภาพท่ี
สำคัญ) (ไมเกิน 3000 คำ) 

2. วัตถุประสงค (ระบุเปนขอ) 

3. แนวคิด นวัตกรรม ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไมเกิน 3000 คำ) 

4. วิธีการดำเนินงาน (ระบุวิธีการดำเนินงานท่ีสำคัญโดยสรุป) 

5.  กลุมเปาหมายและหนวยรวมดำเนินการ 
กลุมเปาหมาย:            
ผูมีสวนไดสวนเสีย:            
  

หนวยงาน ชื่อ-สกลุ ตำแหนงในโครงการ สัดสวนการดำเนินโครงการวิจัย 
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6. 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               

 

7. พ้ืนท่ีทำวิจัย : โปรดระบุสถานท่ีทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใชฐานขอมูลจากระบบ และเพ่ิมเติมชื่อเฉพาะ เชน ชุมชน  หมูบาน 
ในประเทศ/ตางประเทศ ช่ือประเทศ/จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีทำวิจัย ช่ือสถานท่ี 

    

    

 

8. พ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการวิจัย 

 ในประเทศ/
ตางประเทศ 

 ช่ือประเทศ/จังหวัด  ช่ือสถานท่ี 

ในประเทศ   กรุงเทพมหานคร  
  ในประเทศ   กระบี ่  
  ตางประเทศ   
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9. หนวยงานรวมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดำเนินการ  

ลำดับ
ท่ี 

ปงบประมาณ 
ชื่อหนวยงาน/

บริษัท 
แนวทางรวม
ดำเนินการ 

การรวมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) (บาท) 

การรวมลงทุน
ในรูปแบบอ่ืน 

(in-kind) 

รวม 

1       

2       

 

10.แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย  
10.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดยแบงเปนหมวดตาง 
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 
 

10.2 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 
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11.ดานทรัพยสินทางปญญา 
สิทธิบัตรเลขท่ี    ออกใหเม่ือวันท่ี   เรื่อง        
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี   ออกใหเม่ือวันท่ี  เรื่อง        
ลิขสิทธิ์เลขท่ี   ออกใหเม่ือวันท่ี  เรื่อง        
เครื่องหมายทางการคาเลขท่ี   ออกใหเม่ือวันท่ี  เรื่อง      
ความลับทางการคาเลขท่ี   ออกใหเม่ือวันท่ี  เรื่อง       
อยูระหวางการยื่นขอ   เลขท่ีคำขอ   เม่ือวันท่ี     
เรื่อง              
     ยังไมไดดำเนินการ  
 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการคา ความลับทางการคา (หากมีตองแนบเอกสารหลักฐาน) 
 
12. เอกสาร/งานวิจัยอางอิงทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ  

1.              
2.              
3.              
 

13. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 
ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน  
    ตัวอยางการนำสง KR  เชน  

KR ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน คือ จำนวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (Top-tier Journals) ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับ เพ่ิมข้ึนไมต่ำกวารอยละ 5 ตอป  

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

 
13.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) 

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

(dropdown list) 

จำนวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 

ปท่ีนำสงผลผลิต 

(dropdown) 

นำสง  

KR 

ตรง 

นำสง 

KR 

โดย

ออม 

องคความรู องคความรูใหม       

การพัฒนากำลังคน 
นศ.ระดับอาชีวศึกษา     √  

นศ.ระดับปริญญาตร ี       

นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา       

นักวจิัยเชิงปฏิบัติการ 

(พ้ืนฐาน, R&D) 
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ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

(dropdown list) 

จำนวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 

ปท่ีนำสงผลผลิต 

(dropdown) 

นำสง  

KR 

ตรง 

นำสง 

KR 

โดย

ออม 

นักวจิัยชุมชนทองถิน่           √ 

นักวจิัยภาคเอกชน       

นักวชิาการอิสระ       

การฝกอบรมทกัษะ
พิเศษเพิ่มเติม 

เด็กและเยาวชน       

 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       
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ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

(dropdown list) 

จำนวน หนวย

นับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 

ปท่ีนำสงผลผลิต 

(dropdown) 

นำสง  

KR 

ตรง 

นำสง 

KR 

โดย

ออม 

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ตนแบบเทคโนโลย ี
ระดับหองปฏิบัติการ       

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

โครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ / 
หนวยวิจยั 

      

ศูนยวิจัยและพัฒนา       

โรงงานตนแบบ       

กระบวนการใหม  
ระดับหองปฏิบัติการ       

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ผลงานนวัตกรรม 
ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ทรัพยสินทางปญญา  
อนุสิทธิบัตร       

สิทธิบัตร       

ลิขสิทธิ์       

เคร่ืองหมายทางการ
คา 

      

ความลับทางการคา       

พันธุพืช/พันธุสัตว       
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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 ผานระบบของวารสาร
วิจัยแลว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพยสินทางปญญา ตองมีเลขท่ียื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

13.2 ผลลัพธ (Expected Outcomes) และผลกระทบ (Expected Impacts) ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
13.2.1 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  

 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(ทำ 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) 

       

ความกาวหนาในวิชาชพีของ
บุคลากรดานวิทยาศาสตรวจิัยและ
นวัตกรรม (Next destination) 

       

รางวัลและการยอมรับ (Awards 
and recognition) 

       

การใชประโยชนจากเคร่ืองมือ 
อุปกรณ หองวจิัยและโครงสราง
พื้นฐาน (Use of facilities and 
resources) 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(ทำ dropdown list ใหเลือก) 

จำนวน หนวย

นับ 

รายละเอียด

ของผลลัพธ 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ปท่ีนำสง

ผลลัพธ 

(dropdown) 

นำสง  

KR 

ตรง 

 

นำสง 

KR 

โดย

ออม 

ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาต
ใหใชสิทธิ (Intellectual property 
and licensing) 

       

การใชประโยชนจากนวัตกรรม 
(Use of innovation) 

       

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) 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 
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ประเภทของผลลัพธ 
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

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  
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  เพื่อใหเกดิผลลัพธและผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในมิติตางๆ 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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13.2.2 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) ใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม เมื่องาน ววน. 

สิ้นสุดลงและถูกนำไปใชในวง

กวาง  

หนวยงาน / ผูไดรับ

ประโยชน หรือผูมีสวนได

สวนเสียจากการนำผลงาน 

ววน. ไปใชประโยชน 

พ้ืนท่ีท่ีนำผลงาน 
ววน. ไปใชประโยชน 

 

ดานเศรษฐกิจ    

ดานสังคม 
 

   

ดานส่ิงแวดลอม    

คำนิยามของผลกระทบดานตาง ๆ  

1. ดานเศรษฐกิจ การนำผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เชน ผลิตภัณฑใหม  การพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย เกิดการลงทุน

ใหม  เกิดการจางงานเพ่ิม  หรือลดการนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ หรือนำไปสูการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ใหม ท่ีกอใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเปน

ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีนำไปสูมาตรการท่ีสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศ  ท้ังนี้ควรแสดงใหเห็นถึง

มูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on Investment : 

ROI)  

2. ดานสังคม  การนำองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริมพลัง 

ในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน พ้ืนท่ี  หรือผลักดันไปสูนโยบายท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง  และสามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทาง

สังคมท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลคา  (Social Return on Investment : SROI) ได ก็

จะเปนสิ่งดี แตตองวิเคราะหตามหลักการท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3. ดานสิ่งแวดลอม การนำองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและนวัตกรรมไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดลอมท่ีดีข้ึน  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน และนำไปสูความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดัน

ไปสูนโยบายท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวได

อยางชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน
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วิจยัและนวัตกรรมเชิงมูลคา  (Social Return on Investment : SROI) ได ก็จะเปนสิ่งดี แตตองวิเคราะห

ตามหลักการท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

 

14.แนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลนวัตกรรม (โอกาสทางการตลาด โมเดลธุรกิจ กลยุทธและแผนการตลาด ราคา 
แสดงการเปรียบเทียบกับของคู แขงในตลาด เงื ่อนไขอุตสาหกรรม ประมาณการงบกำไรขาดทุน (Income 
Statement) สมมุติฐานของโครงการ ความยั่งยืนของนวัตกรรม การวิเคราะหไตรกำไรสุทธิ (triple bottom line)) 
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แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีใชเปน 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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