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

ช่ือหนวยงาน ...................................................................... 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. โครงการวิจัยนี้อยูภายใตแผนงาน ................................ (dropdown ใหคลิ๊กชื่อแผนงานของหนวยงาน) 
2. ชื่อโครงการวิจัย  
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 
 

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

o โครงการใหม ท่ีเริ่มดำเนินการในปท่ีเสนอขอ ดำเนินงาน ...............ป 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

o โครงการตอเนื่อง จากปงบประมาณท่ีผานมา ดำเนินงาน ...............ป 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 
เริ่มรับงบประมาณป........... 
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 
ผลการดำเนินท่ีผานมา (กรณีท่ีเปนโครงการตอเนื่อง) 

ปงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานเทียบ

กับแผนท่ีตั้งไว (%) 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณท่ีใช

จริง (บาท) 
สัดสวนงบประมาณท่ี

ใชจริง (%) 
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สรุปผลการดำเนินงานท่ีผานมา  

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

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

5. โครงการยืนเสนอขอรบัทุนจากหนวยงานอ่ืน 
 ไมยื่นเสนอ   ยื่นเสนอ ระบุหนวยงาน..................... 

 
6. คำสำคัญ (Keywords) (กำหนดไมเกิน 5 คำ) 
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………. 
 

7. สาขาการวิจัย (เลือกจากฐานขอมูลในระบบ) 

สาขาการวิจัยหลัก OECD (เปน dropdown ใหเลือก) ……………..………………………………………………. 
สาขาการวิจัยยอย OECD (เปน dropdown ใหเลือก) ……………..………………………………………………. 

8. ISCED 
ISCED Broad field  (เปน dropdown ใหเลือก) ……………..………………………………………………. 
ISCED Narrow field  (เปน dropdown ใหเลือก) ……………..………………………………………………. 
ISCED Detailed field (เปน dropdown ใหเลือก) ……………..………………………………………………. 

 
 

9.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. ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการวิจัย 
 

หนวยงาน ช่ือ-สกุล ตำแหนงในโครงการ สัดสวนการดำเนิน
โครงการวิจัย 
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สวนท่ี 3 แผนการทำงาน 

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 (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื ่อง 

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 
 

4.2 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 
 

5 มาตรฐานการวิจัย 
 มีการใชสัตวทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย 

 มีการวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

 มีการใชหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี 
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6 หนวยงานรวมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดำเนินการ  
ลำดับ

ท่ี 
ปงบประมาณ ชื่อหนวยงาน

รัฐ/บริษัท/
หนวยงาน

ตางประเทศ 

แนวทางรวม
ดำเนินการ 

การรวมลงทุน
ในรูปแบบตัว
เงิน (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. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูผลลัพธและผลกระทบ  
8.1 การเชื ่อมโยงกับนักวิจัยที ่เปนผู เช ี ่ยวชาญในสาขาวิชาที ่ทำการวิจัยทั ้งในและตางประเทศ (ถามี) 

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

ความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย 

(เปนชองใหใสรายละเอียดเพ่ิม) 

8.2 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Stakeholder and 

User Engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการ

ดำเนินงานรวมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึง

อธิบายกระบวนการดำเนินงานตอเนื่องของผูใชประโยชนจากงานวิจัยเม่ือโครงการวิจัยเสร็จสิ้น  

        (เปนชองใหใสรายละเอียดเพ่ิม) 
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สวนท่ี 4 ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 
1. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) 

ปท่ีนำสง
ผลผลติ 

(dropdown) 

ผลผลติ 
 

ประเภท
ผลผลติ 

รายละเอียดของผลผลติ จำนวน หนวย
นับ 

      
      
      

 
หมายเหตุ  กรอกขอมูลเฉพาะผลผลิตท่ีโครงการคาดวาจะไดรับและสามารถทำไดจริง เนื่องจากเปนตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลของหนวยงาน (หากผลผลิตขอใดไมมีไมตองระบุ และขอใหตัดออก) 
 
ประเภทของผลผลิตและคำจำกัดความ (Type of Outputs and Definition) 

1. นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุนวิจัย ผานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม โดยเปนผลท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบโครงการ และเปนผลโดยตรงจาก
การดำเนินโครงการ ท้ังนี้ หนวยงานจะตองนำสงภายใน 2 ปงบประมาณ  

2. ประเภทของผลผลิต ประกอบดวย 10 ผลผลิต ตามตารางดังนี้ 
ประเภทของผลผลิต 

(Type of Outputs) 
คำจำกัดความ 
(Definition) 

1. กำลังคน หรือหนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ 

กำลังคนหรือหนวยงานเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาจากโครงการ ววน. โดยนับเฉพาะคนหรือ
หนวยงานท่ีเปนเปาหมายของโครงการน้ันๆ ซึ่งอาจเปนโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ หรือการดำเนินการในรูปแบบอ่ืนท่ีระบุไวในโครงการ 

2.   องคความรูจากงานวิจัย 
และการเผยแพร 

งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกำหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรอืวิเคราะหอยางชัดเจน 
ท้ังน้ี ตองมีการวิเคราะหประเด็นดงักลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพ่ือ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นน้ันได มีการแสดงเหตผุลหรือท่ีมาของ
ประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายและวิเคราะหและบทสรุป มีการ
อางอิงและบรรณานุกรมท่ีครบถวนและสมบูรณ วารสารการวิจัยน้ันอาจจะเผยแพรเปนรูปเลม
สิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
2.1 Invention Disclosure 
2.2 ตนฉบับบทความวิจยั (Manuscript) ไดแก Proceeding ระดับชาติ, Proceeding ระดับนานาชาติ

, บทความในประเทศ และบทความตางประเทศ 
2.3 บทความวิจัย (Research article) ทั้งระดับชาติ และนานาชาต ิ

ระดับชาติ 

1. มหาวิทยาลัยที่เนน การวิจยัระดับแนวหนาของโลก ควรอยูในฐานขอมูล TCI 1  
2. มหาวิทยาลัยที่เนน การพัฒนาเทคโนโลยแีละสงเสรมิการสรางนวัตกรรม ควรอยูในฐานขอมูล TCI 1 
3. มหาวิทยาลัยที่เนน การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ควรอยูในฐานขอมูล TCI 1-2 
ระดับนานาชาติ 

บทความวิจัยท่ีเผยแพรอยูในฐานขอมูลท่ี กพอ. กำหนด ไดแก ERIC, MatchSciNet, 
PubMed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทาน้ัน), 
JSTOR และ Project Muse ท้ังน้ี วารสารทางวิชาการน้ัน ตองมีการบรรณาธิการโดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ (Peer review) 

- มหาวิทยาลัยที่เนน การวิจยัระดับแนวหนาของโลก ควรอยูใน Q 1-2 
- มหาวิทยาลัยที่เนน การพัฒนาเทคโนโลยแีละสงเสรมิการสรางนวัตกรรม ไมจำกัด Q 
- มหาวิทยาลัยที่เนน การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ไมจำกัด Q 
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ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

3.  หนังสือ ขอมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตำรา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจะตองผานกระบวนการ Peer review ประกอบดวย 
3.1 บางบทของหนงัสือ (Book Chapter) 
3.2 หนังสือทั้งเลม (Whole book) 
3.3 เอกสาร/หนังสือที่มเีนือ้หาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยางครบถวน (Monograph) 

4.  ตนแบบผลิตภัณฑ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนการ
ใหม หรือนวัตกรรมทาง
สังคม 

ผลงานท่ีเกิดจากการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม ท่ีทำใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเทคโนโลยีใหม/
กระบวนการใหม หรือการปรับปรงุผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลย/ีกระบวนการใหดีข้ึนกวาเดมิ 
รวมถึงสื่อสรางสรร สื่อสารคดีเพ่ือการเผยแพร สื่อออนไลน แอปพลเิคชัน / Podcast / 
กิจกรรม / กระบวนการ เพ่ือสรางการเรยีนรู การมีสวนรวม และ/หรือ การตระหนักรูตาง ๆ 
4.1  ตนแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ตนแบบในรูปแบบของผลติภณัฑท่ีใชสำหรับการทดสอบ
กอนสั่งผลติจริง ท่ีพัฒนาข้ึนจากกระบวนการวิจยั พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิม
ดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังในระดับหองปฏบัิติการ ระดับภาคสนาม 
ระดับอุตสาหกรรม 
4.2  เทคโนโลยี/กระบวนการใหม หมายถึง กรรมวิธี ข้ันตอน หรือเทคนิค ท่ีพัฒนาข้ึนจาก
กระบวนการวิจยั พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
4.3  นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยกุตใช ความคิดใหม และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการยกระดับคณุภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดลอม อันจะนำไปสูความ
เทาเทียมกันในสังคม และสามารถลดปญหาความเหลื่อมล้ำไดอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางเชน 
หลักสตูรอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัย, หลักสูตรพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาอาชีพใหมในรูปแบบ 
Reskill หรือ Upskill} หลักสูตรการเรยีนการสอน, หลักสูตรบัณฑติพันธุใหม หลักสูตรการ
ผลิตครู เปนตน 

5. ทรัพยสินทางปญญา ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คดิคน หรือสรางสรรคของนักวิจัย ไดแก อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการคา 
ความลับทางการคา ช่ือทางการคา การข้ึนทะเบียนพันธุพืชหรือสตัว สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
แบบผังภูมิของวงจร 

6.  เคร่ืองมือ และโครงสราง
พ้ืนฐาน (Facilities and 
Infrastructure) 

เครื่องมือ และโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม ท่ีจดัซื้อ สรางข้ึน หรือพัฒนาตอยอดภายใตโครงการ 

7.  ฐานขอมูล ระบบและกลไก 
หรือ มาตรฐาน 

การพัฒนาฐานขอมูล และสรางระบบ กลไก หรือมาตรฐาน ท่ีตอบสนองการพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตาง ๆ และเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการพัฒนา
กำลังคน การจัดการปญหาทางสังคม สิ่งแวดลอม และการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปนตน 
-  ระบบและกลไก หมายถึง ข้ันตอนหรือเครื่องมือ การปฏิบัติงานท่ีมีการกำหนดอยางชัดเจน
ในการดำเนินการ เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูปของ เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 
องคประกอบของระบบและกลไก ไดแก ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลติ กลุมคนท่ี
เก่ียวของ และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสมัพันธเช่ือมโยงกัน 
ตัวอยางเชน ระบบการผลิตและการพัฒนากำลังคน, ระบบสงเสรมิการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม,ระบบสงเสริมการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุน
ประชาชนท่ัวไป, ระบบบริการหรอืสิ่งสนับสนุนกลุมผูสูงอายุ, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุน
กลุมผูดอยโอกาส รวมถึงกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
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ประเภทของผลผลิต 
(Type of Outputs) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

-  ฐานขอมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ท่ีมีโครงสรางสมำ่เสมอ หรือชุดของ
สารสนเทศใด ๆ ท่ีประมวลผลดวยคอมพิวเตอร หรือสามารถประมวลดวยคอมพิวเตอรได 
-  มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินคา และ/หรือ ศูนยทดสอบตางๆ เพ่ือสรางและ
ยกระดับความสามารถทางดานคณุภาพ ท้ังในชาติและนานาชาติ  

8. เครือขาย เครือขายความรวมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ท่ีเกิดจากการดำเนินการของโครงการ ท้ังเครือขายในประเทศ และเครือขายระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะชวยในการยกระดับความสามารถในการแขงขันใหแกประเทศ ไดแก  
1. เครือขายความรวมมอืทางดานวิชาการ  
2. เครือขายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  
3. เครือขายเพ่ือการพัฒนาสังคม  
4. เครือขายเพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดลอม เปนตน  

9. การลงทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 

ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชน ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ เพ่ือการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ท้ังในรูปของเงินสด 
(In cash) และสวนสนับสนุนอ่ืนท่ีไมใชเงินสด (In kind) 

10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(Policy 
Recommendation) 
และมาตรการ 
(Measures) 

ขอเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอ
ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังสามารถนำไปใชในการบริหารจดัการ และ
แกปญหาของประเทศ เชน มาตรการท่ีใชเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนา
มาตรการและสรางแรงจูงใจใหเอ้ือตอการพัฒนาภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ 

 
2. ผลลัพธ (Expected Outcomes) ท่ีคาดวาเกิดข้ึน 

การนำผลผลิตท่ีคาดวาจะ
ไดรับไปใชประโยชนในดาน

ใด (เลือกไดมากกวา 1 
ดาน) 

(ทำ dropdown list ให
เลือก/เลือกไดมากกวา 1 

ดาน) 

รายละเอียดผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Expected Outcome) ท่ีเกิดจากการ

นำผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับไปใช
ประโยชน 

ผูใชประโยชน 
(User) 

ปท่ีเกิด 
ผลลัพธ 

ดานนโยบาย    
ดานเศรษฐกิจ    
ดานสังคม    
ดานวิชาการ    

 
หมายเหตุ 

1.นิยามของผลลัพธ คือ การนําผลผลิต (output) ท่ีไดของโครงการพัฒนา ววน. ไปใชประโยชนโดยผูใช 
(users) ท่ีชัดเจน  สงผลทำใหระดับความรู  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผูใชมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมเม่ือเทียบกับกอนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช  รวมถึงการใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการท่ี
เปนท้ังผลิตภัณฑ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาตอยอดผลผลิต
ของโครงการเดิมท่ียังไมเสร็จสมบูรณ ใหมีระดับความพรอมในการใชประโยชนสูงข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญ  

2.นิยามการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในแตละดาน มีดังนี้ 
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ดานนโยบาย  การนำผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปใชประโยชนโดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกำหนดนโยบาย 
แผน แนวปฏิบัติ ระเบียบ มาตรการ กฎหมาย หรือใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงสามารถแสดงหลักฐาน
ไดชัดเจน 
ขยายความ :  (1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง องคความรู บทสังเคราะหเชิงนโยบาย หรือประสบการณ 
ท่ีเปนผลผลิตจากการวิจัยและนวัตกรรม  

(2) นโยบายในนิยามของ สกสว. ครอบคลุมถึง นโยบายระดับหนวยงาน ระดบัทองถ่ิน ระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ท้ังท่ีดำเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม 

ดานเศรษฐกิจ  การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 
ขยายความ :  ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง องคความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ ผลงานเชิงสรางสรรค หรือ
การบริหารจดัการในรูปแบบใหม 
ดานสังคม  การนำผลงานวิจยัและ/หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการปรบัระบบคิด พฤติกรรมของทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ หรือการปฏิบัติจริง ซ่ึงนำไปสูการแกปญหาหรือการพัฒนาอยางยั่งยืนของคน ชุมชน ทองถ่ิน สังคมและ
สิ่งแวดลอม 
ขยายความ :  ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง องคความรู เทคโนโลยี บทสังเคราะหหรือประสบการณ จาก
งานวิจัยและนวัตกรรม หรือการบริการวิชาการ 
ดานวิชาการ  การนำผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปใชประโยชนดานวิชาการ ท้ังการวิจัย การเรียนการสอน เพ่ือให
เกิดการเผยแพรและตอยอดองคความรู โดยสามารถแสดงหลักฐานไดชัดเจน 
ขยายความ :  ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง องคความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ ผลงานเชิงสรางสรรค 
แบบจำลองและฐานขอมูลงานวิจัย  การใชประโยชนสามารถเกิดข้ึนในหลายระดับ เชน ผลงานวิจัยถูกนำไปอางอิง
หรือตอยอด การตีพิมพหรือเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ 
ตำรา บทเรียน สารานุกรม รวมถึงการจัดแสดงผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ การนำเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ
ในวงนักวิชาการและผูสนใจดานวิชาการ 
 

3. ผลกระทบ (Expected Impacts) ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
ผลกระทบท่ีคาดวาจะ

ไดรับ (Expected 
Impact) 

 

คุณคาท่ีคาดวาจะสง
มอบ (value 
proposition)  

เม่ืองาน ววน. ส้ินสุด
ลงและถูกนำไปใชใน

วงกวาง  

ผูไดรับประโยชน 
(Beneficiary) 

(ปรับแค wording) 

พ้ืนท่ีท่ีคาดวา
จะนำผลงาน 
ววน. ไปใช
ประโยชน 

 

ปท่ีคาดวา
จะเกิด

ผลกระทบ 

ดานเศรษฐกิจ     
ดานสังคม     
ดานสิ่งแวดลอม     

หมายเหตุ  

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

2. คำนิยามของผลกระทบในแตละดาน  มีดังนี้ 

1. ดานเศรษฐกิจ  การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เชน ผลิตภัณฑใหม  การพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย เกิดการลงทุนใหม  

เกิดการจางงานเพิ่ม  หรือลดการนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ หรือนำไปสูการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ท่ี

กอใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเปนขอเสนอเชิง

นโยบายที่นำไปสูมาตรการที่สรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศ  ทั้งนี้ควรแสดงใหเห็นถึงมูลคาผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on Investment : ROI)  

2. ดานสังคม  การนำองคความรูที่ไดจากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริม

พลัง ในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นท่ี  หรือผลักดันไปสูนโยบายที่กอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง  และสามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมท่ี

เกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลคา  (Social Return on Investment : SROI) ได ก็จะเปนสิ่งดี  

3. ดานส่ิงแวดลอม การนำองคความรูท่ีไดจากการวิจัยและนวัตกรรมไปสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาวะแวดลอมท่ีดีข้ึน  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน และนำไปสูความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดันไปสู
นโยบายท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคาดังกลาวไดอยางชัดเจน  
ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิง
มูลคา  (Social Return on Investment : SROI) ได ก็จะเปนสิ่งดี  
 

4. ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการ ในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป   
(กรอกไมเกิน 5 ลำดับโดยเนนโครงการท่ีเกิดผลกระทบสูง)  

 
ชื่อโครงการวิจัย ปท่ีไดรับงบประมาณ งบประมาณ (บาท) การนำไปใชประโยชน 

    
    

 


