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รูปแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ 

(ปกนอกและปกใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ สีของปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใชสีขาวนวลและเคลือบมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

ชื่อโครงการวิจัย 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ภายใตแผนงาน 

 

ชื่อผูวิจัย/คณะผูวิจัย 

หนวยงานตนสังกัด 

 

ทุนเงินอดุหนุนการทำกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.) ประจำปงบประมาณ 2565   



 

 

คำชี้แจงการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

ผูไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจดัทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จำนวน  1  เลม พรอม CD นำสงสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือดำเนินการเผยแพรตอไป  โดยมีรูปแบบรายงานตามที่กำหนดประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  

 สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย 

1. สวนปก  ปกนอก ปกใน บทสรุปผูบริหารภาษาไทย บทสรุปผูบริหารภาษาอังกฤษ บทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ   

 2. สวนสารบัญ สารบัญตาราง สารบญัรูปภาพ 

  สวนประกอบเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 

1. บทท่ี 1 บทนำ  

2. บทท่ี 2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

3. บทท่ี 3 วิธดีำเนินการวิจัย  

4. บทท่ี 4 ผลการดำเนินการวจิัย  

5. บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ  

  สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 

1. บรรณานุกรม แสดงรายช่ือเอกสารที่นำมาใชอางอิงในการทำงานวิจัยนี ้

2. ภาคผนวก 

3. ประวัตผิูวจิัย 

         สวนสันปก  ประกอบดวย 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการวจิัย (ภาษาไทย)........................................................................................................................................ 

งบประมาณประจำป................... 
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แบบสรุปปดโครงการวิจัย  

สวนท่ี 1  ขอมูลโครงการ 

สัญญาเลขที่........................................ชื่อโครงการ .......................................................................................................... 

หัวหนาโครงการ .................................................................... หนวยงาน ..................................................................... 

โทรศัพท.....................................................โทรสาร..................................................อีเมลล............................................. 

สถานะผลงาน          ปกปด             ไมปกปด          

 

ความสำคัญ/ ความเปนมา 

.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

วัตถุประสงคของโครงการ

1. ..................................................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................................................... 

 

ผลการวิจัย (สั้นๆ ที่บงช้ีประเด็นขอคนพบ การะบวนการ ผลผลิต และการเรียนรู) 

.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

คำสืบคน (keyword) 

.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลผลผลิต (output) (เพิ่มเตมิ/นอกเหนือจากขอมูลในรายงานฉบบัสมบูรณ) 

2.1 การตีพิมพเผยแพรทางวชิาการ (รวมถึง Journal articles, Collected articles, Authored Book/ 

Chapter, Public lecture, Literature) 

 มี (กรุณาใหรายละเอียด) 

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 ไมมี 

2.2 เทคโนโลยีใหม/กระบวนการใหม/ผลผลติใหม/ขอคนพบใหม 

 มี (กรุณาใหรายละเอียด) 

1. เทคโนโลย.ี.................................................................................................................................................................... 

2. กระบวนการ................................................................................................................................................................. 

3. พันธุพืช/พันธุสัตว/สัตวนำ้............................................................................................................................................ 



 

 

4. ผลผลิต......................................................................................................................................................................... 

5. ขอคนพบใหม................................................................................................................................................................ 

 ไมมี (กรุณาใหขอเสนอแนะเพ่ือนำไปสูการมีผลผลิตใหม) 

........................................................................................................................................................................................... 

  

2.3 การจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 มี (กรุณาใหรายละเอียด) 

1. รหัส IP.......................................................................................................................................................................... 

2. ชื่อผลงาน...................................................................................................................................................................... 

3. ผูถือสิทธิ.์...................................................................................................................................................................... 

 ไมมี 

สวนท่ี 3 การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน (Outcome) (โปรดดคูำจำกัดความ และตัวอยางดานหลังแบบฟอรม) 

 

 มี   

 3.1 ดานนโยบาย โดยใคร (กรุณาใหขอมูลเจาะจง).......................................................................................................... 

มีการนำไปใชอยางไร 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 3.2 ดานสาธารณะ โดยใคร (กรุณาใหขอมูลเจาะจง)......................................................................................................... 

มีการนำไปใชอยางไร 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 3.3 ดานชุมชนและพ้ืนที ่โดยใคร (กรุณาใหขอมูลเจาะจง)................................................................................................ 

มีการนำไปใชอยางไร 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 3.4 ดานพาณิชย โดยใคร (กรณุาใหขอมูลเจาะจง) .......................................................................................................... 

มีการนำไปใชอยางไร 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 3.5 ดานวิชาการ โดยใคร (กรณุาใหขอมูลเจาะจง) ........................................................................................................... 

มีการนำไปใชอยางไร 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 ไมมี (กรณีที่ยังไมมีการใชประโยชน คาดวาผลงานวิจัยมศัีกยภาพในการนำไปใชประโยชนดานใด) 

 ดานนโยบาย  ดานสาธารณะ  ดานชุมชนและพื้นท่ี  ดานพาณิชย  ดานวิชาการ 

3.6 ขอเสนอแนะเพื่อใหผลงานถกูนำไปใชประโยชน 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 



 

 

 

สวนท่ี 4 การเผยแพร/ ประชาสมัพันธ (กรุณาใหรายละเอียด พรอมแนบหลักฐาน) 

 มี (กรุณาใหรายละเอียด พรอมแนบหลักฐาน) 

 หนังสือพิมพ  วารสาร  โทรทัศน  วิทยุ  เว็บไซต 

 คูมือ/แผนพับ  จัดประชุม/อบรม  อื่นๆ 

 ไมมี 

 

*หมายเหตุ* หากทานตองการแนบเอกสาร หรือเพ่ิมขอมลูแยกจากแบบฟอรมนี้  ขอใหทานระบุหมายเลขหัวขอดวยจัก

ขอบคุณยิ่ง 

คำอธิบายและตัวอยางการนำไปใชประโยชนแตละดาน 

1. การใชประโยชนดานนโยบาย 

คำจำกัดความ  : การนำความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการกำหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายหมายถึง หลักการ  

 แนวทางกลยุทธ ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงค อาจเปนนโยบายระดับประเทศ  

 ระดับภูมิภาค  ระดับจังหวดั ระดับทองถ่ิน หรือระดับหนวยงาน นโยบายท่ีดีจะตอง 

 ประกอบดวย วัตถุประสงค แนวทาง และกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคลองกับ 

 ปญหาและความตองการใชประโยชนดานนโยบายจะรวมท้ังการนำองคความรูไปสังเคราะหเปน 

 นโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (policy options) แลวนำนโยบายนั้นไปสูผูใชประโยชน 

 

2. การใชประโยชนดานสาธารณะ 

คำจำกัดความ  :      การดำเนินงานเพื ่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใชในวงกวางเพื ่อประโยชนของสังคม และ

 ประชาชนท่ัวไป ใหมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนัก รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู ก า ร

เปลี่ยนวิธคีดิ พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวติของประชาชน สรางสังคมคุณภาพ และ 

  สงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 

3. การใชประโยชนดานพาณิชย 

คำจำกัดความ  :   เปนผลงานวิจยัท่ีเนนสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลติภณัฑใหม ไปสูการผลิตเชิงพาณิชย หรือ 

 ลดการนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม การเพิ่ม 

 ประสิทธภิาพในกระบวนการผลิตปละบริการ 

 

4. การใชประโยชนดานชุมชนและพื้นท่ี 

คำจำกัดความ  :   การนำกระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสรมิพลัง อันเปนผลกระทบ ที ่

 เกิดจากการวจิัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นท่ี ไปใชใหเกิดประโยชนการขยายผลตอชุมชน 

 ทองถ่ินและสังคมอื่น 

 

5. การใชประโยชนดานวิชาการ 

คำจำกัดความ  : การนำองคความรูจากผลงานวิจัยที ่ตีพิมพในรูปแบบตางๆ เชน ผลงานตีพิมพในวารสารระดับ

 นานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตำรา บทเรียน ไปใชประโยชนดานวิชาการ การเรียนรู การสอน  

 ในวง วิชาการและผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปวิจัยตอยอด หรือการนำไปสู  

 product และ process ไปใชในการเสริมสรางนวัตกรรม และเทคโนโลย ี
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 แบบรายงานผลลัพธ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของงานวิจัยและนวัตกรรม  

ระยะเวลารายงาน ปท่ี..........(หลังสิ้นสุดสญัญารับทุน/สิ้นสุดปงบประมาณ) 

 

สัญญาเลขที่ : …………………………… 

ชื่อโครงการ           : …………………………………………………………………………………  

ผูเสนอโครงการ : …………………………………………………….หนวยงานที่สังกัด : ……………………………………............  

ระยะเวลาดำเนินงาน : ………………………………………………………งบประมาณที่อนุมัติ  :  ……………………………………  

รายงานในชวงตั้งแตวันท่ี ..................................................................ถึงวนัที่ .............................................................. 

 

ตาราง ก. การรายงานผลลัพธที่เกิดขึ้นของงานวิจัยและนวัตกรรม (รายงานผลในระบบ NRIIS หรือตามรูปแบบ ที่ สกสว. 

กำหนด) 

 

ผลลัพธ 

 

จำนวน รายละเอียด 

ของผลลัพธ 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ปที่นำสง 

ผลลัพธ 

นำสง KR 

ตรง 

นำสง KR 

โดยออม 

ผลงานตีพิมพ ์

(Publications) 

      

การอ้างอิง (Citations)       

เครืองมือและระเบยีบ

วิธีการวิจยั 

(Research Tools and 

Methods) 

      

ฐานข้อมูลและแบบจาํลอง

วิจยั 

(Research Databases 

and Models) 

      

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ของบุคลากรดา้น

วิทยาศาสตรวิ์จยัและ

นวตักรรม (Next 

Destination) 

      

รางวลัและการยอมรบั 

(Awards and 

Recognitions) 

      

การใช้ประโยชน์จาก

เครืองมือ 

อปุกรณ์ ห้องวิจยัและ

โครงสรา้ง 

      



 

 

ผลลัพธ 

 

จำนวน รายละเอียด 

ของผลลัพธ 

ผูไดรับ

ผลกระทบ 

ปที่นำสง 

ผลลัพธ 

นำสง KR 

ตรง 

นำสง KR 

โดยออม 

พืนฐาน (Use of Facilities 

and 

Resources) 

ทรพัยสิ์นทางปัญญา การ

ขึนทะเบียนพนัธุพื์ชและ

พนัธุส์ตัว ์และการอนุญาต

ให้ใชสิ้ทธิ 

(Intellectual property, 

Registered Plants 

Varieties and Animals 

Breeding and 

Licensing) 

      

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(Technology Transfer) 

      

ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ 

บริการและการรบัรอง

มาตรฐานใหม ่

(New Products/Processes, 

New Services and New 

Standard Assurances) 

      

ทุนวิจยัต่อยอด  

(Further Funding) 

      

ความร่วมมือหรือหุ้นสว่น 

ความร่วมมือ 

(Collaborations and 

Partnerships) 

      

การผลกัดนันโยบาย 

แนวปฏิบติั แผนและ

กฎระเบียบ 

(Influence on Policy, 

Practice, Plan and 

Regulations) 

      

กิจกรรมสร้างการม ี

ส่วนร่วม (Engagement 

Activities) 

      

 



 

 

Outcomes ทีเกิดจากการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ของผูใ้ช้ (users) 

นิยามของผลลพัธ ์คอื การนาผลผลติ (output) ทไีดข้องโครงการพฒันา ววน. ไปใชป้ระโยชน์โดยผูใ้ช ้(users) 

ทชีดัเจนส่งผลทาใหร้ะดบัความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรม การปฏบิตั ิหรอืทกัษะ ของผูใ้ชม้กีารเปลยีนแปลงไปจากเดมิเมอื

เทยีบกบัก่อนการนาผลผลติจากโครงการมาใช้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการทเีป็นทงัผลติภณัฑ์ 

การบรกิาร และเทคโนโลย ีโดยภาคเอกชนหรอืประชาสงัคม ตลอดจนการพฒันาต่อยอดผลผลติของโครงการเดมิทยีงั

ไม่เสรจ็สมบูรณ์ ใหม้รีะดบัความพรอ้มในการใชป้ระโยชน์สงูขนึอย่างมนัียยะสาํคญั 
 

ประเภทของผลลพัธ์และคาจากดัความ (Type of Outcomes and Definition) 

ประเภทของผลลพัธ ์

(Types of Outcomes) 

คาจากดัความ 

(Definition) 

ผลงานตีพิมพ ์(Publications) ผลงานทางวชิาการในรปูแบบสงิพมิพแ์ละไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์ซงึเกดิจากการ

ศกึษาวจิยั อาทเิช่น บทความจากการประชุมวชิาการ บทความวจิยั บทความ

ปรทิศัน์ บทความวชิาการ หนังสอื ตํารา พจนานุกรม และงานวชิาการอนืๆ ใน

ลกัษณะเดยีวกนั 

การอ้างอิง (Citations) จานวนครงัในการอา้งองิผลงานวจิยัทตีพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิโดย

สบืคน้จากฐานขอ้มลูวารสารวชิาการ เช่น Scopus Web of Science เป็นตน้ 

เครืองมือและระเบยีบวิธีการ

วิจยั 

(Research Tools and 

Methods) 

เครอืงมอืหรอืกระบวนการทผีูว้จิยัใชใ้นการทดลอง ทดสอบ เกบ็รวบรวมหรอื

วเิคราะหข์อ้มลู โดยเป็นสงิใหมท่ไีม่ไดม้มีาก่อน แต่ไดเ้ผยแพรแ่ละเป็นทยีอมรบั

โดยมผีูน้าเครอืงมอืและระเบยีบวธิกีารวจิยัไปใชต้่อและมีหลกัฐานอ้างอิงได ้

ฐานข้อมูลและแบบจาํลองวิจยั 

(Research Databases 

and Models) 

ฐานขอ้มลู (ระบบทรีวบรวมขอ้มลูไวใ้นทเีดยีวกนั) หรอืแบบจาลอง (การสรา้ง

รูปแบบเพอืแทนวตัถุกระบวนการ ความสมัพนัธ ์หรอื สถานการณ์) ทถีูก

พฒันาขนึจากงานวจิยั โดยมผีูน้าฐานขอ้มูลหรอืแบบจาลองไปใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์มีหลกัฐานอ้างอิงได ้

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตรวิ์จยั

และนวตักรรม (Next 

Destination) 

การตดิตามการเคลอืนยา้ยและความกา้วหน้าในวชิาชพีของบุคลากรใน

โครงการดา้นวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม (ววน.) ทไีดร้บังบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุนส่งเสรมิ ววน. หลงัจากสนิสุดโครงการ โดยมีหลกัฐาน

อ้างอิงได ้

รางวลัและการยอมรบั 

(Awards and Recognitions) 

เกยีรตยิศ รางวลัและการยอมรบัจากสงัคมทไีดม้าโดยหน้าทกีารงานจากการทา

งานดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (ววน.) โดยมส่ีวนทเีกยีวขอ้งกบั

โครงการทไีดร้บังบประมาณจากกองทุนส่งเสรมิ ววน. โดยมีหลกัฐานอ้างอิง

ได ้

การใช้ประโยชน์จากเครอืงมอื 

อปุกรณ์ ห้องวิจยัและ

โครงสรา้ง 

พืนฐาน (Use of Facilities and 

Resources) 

การใชป้ระโยชน์จากเครอืงมอื อุปกรณ์ หอ้งวจิยัและโครงสรา้งพนืฐานดา้น

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (ววน.) ทนัีกวจิยัพฒันาขนึ หรอืไดร้บั

งบประมาณเพอืการจดัหาใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูท้มีาใชง้านในวงกวา้ง โดยมี

หลกัฐานอ้างอิงได ้

ทรพัยสิ์นทางปัญญา การขนึ

ทะเบียนพนัธุพื์ชและพนัธุส์ตัว ์

และการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ 

ทรพัยสิ์นทางปัญญา หมายถงึ การประดษิฐ ์คดิคน้หรอืคดิทาขนึ อนัเป็นผลให้

ไดม้าซงึผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขนึใหม ่หรอืการกระทาใดๆ ททีาใหด้ขีนึซงึ

ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิ ีหรอืการกระทาใดๆ เกยีวกบังานทผีูส้รา้งสรรคไ์ดร้เิรมิ



 

 

ประเภทของผลลพัธ ์

(Types of Outcomes) 

คาจากดัความ 

(Definition) 

(Intellectual property, 

Registered Plants Varieties 

and Animals Breeding and 

Licensing) 

โดยใชส้ตปัิญญาความรู ้ความสามารถ และความวริยิะอุตสาหะของตนเองใน

การสรา้งใหเ้กดิงานสรา้งสรรค ์9 ประเภทตามทกีฎหมายลขิสทิธใิหค้วาม

คุม้ครอง อาทเิช่น งานวรรณกรรม งานศลิปกรรม งานดนตรกีรรม งาน

ภาพยนตร ์เป็นต้น โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อืน ซงึเกดิจากผลงานวจิยั

ดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (ววน.) ทไีดร้บังบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนส่งเสรมิ ววน. โดยมีหลกัฐานอ้างอิงได ้

การขนึทะเบยีนพนัธุพื์ชและพนัธุส์ตัว ์หมายถงึ พนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัวท์เีกดิ

จากงานวจิยั และจะต้องจดทะเบยีนพนัธุใ์หม่โดยหน่วยงานทมีหีน้าทใีนการรบั

จดทะเบยีนพนัธุ ์หรอืหน่วยงานตน้สงักดัของนักวจิยั 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถงึ การทเีจา้ของสทิธอินุญาตใหผู้ข้อใชส้ทิธใิดๆ 

ทเีกดิขนึจากงานวจิยัเช่น ผลติ / ขาย / ใช ้หรอืมไีว ้โดยไมม่กีารเปลยีนแปลง

ความเป็นเจา้ของสทิธทิงันเีพอืประโยชน์เชงิพาณชิยเ์ป็นหลกัโดยมีหลกัฐาน

อ้างอิงได ้

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(Technology Transfer) 

การนาเอาเทคโนโลยหีรอืองค์ความรูท้เีกดิจากการวจิยัและนวตักรรม ถ่ายทอด

ใหแ้ก่ผูใ้ช ้และเกดิการนาเอาผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ เพอืขบัเคลอืนงานวจิยั

ไปสู่การขยายผลในเชงิพาณชิย ์โดยมีหลกัฐานอ้างอิงได ้

ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ 

บริการและการรบัรอง

มาตรฐานใหม ่

(New Products/Processes, 

New Services and New 

Standard Assurances) 

ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม ่หมายถงึ ผลติภณัฑป์ระเภทต่างๆ ทไีดจ้าก

การวจิยั อาทเิช่นผลติภณัฑท์างการแพทย ์/ ผลติภณัฑท์เีกยีวเนืองกบั

ซอฟตแ์วรแ์ละปัญญาประดษิฐ ์/ ผลติภณัฑด์า้นเทคนิคและเทคโนโลย ี/ 

ผลติภณัฑท์างการเกษตรและอาหาร ผลติภณัฑด์า้นศลิปะและการสรา้งสรรค ์

รวมถงึกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ หรอืการจดัการในรปูแบบใหม ่ซงึเป็นสงิ

ใหม่หรอืพฒันาใหด้ขีนึกว่าเดมิอย่างมนียัสาคญั นาไปใชป้ระโยชน์ได ้และ

สามารถก่อใหเ้กดิคุณค่าทางเศรษฐกจิและสงัคม 

บริการใหม ่หมายถงึ รปูแบบและวธิกีารบรกิารใหม่ๆ ซงึเป็นสงิใหมห่รอื

พฒันาใหด้ขีนึกว่าเดมิอย่างมนัียสาคญั นาไปใชป้ระโยชน์ได ้และสามารถ

ก่อใหเ้กดิคุณค่าทางเศรษฐกจิและสงัคม 

การรบัรองมาตรฐานใหม่ หมายถงึ มาตรฐานทพีฒันาขนึใหม ่และ/หรอืศูนย์

ทดสอบต่างๆ ทพีฒันาจนไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน เพอืสรา้งความสามารถ

ทางดา้นคุณภาพ ทงัในระดบัประเทศและต่างประเทศ และสามารถก่อใหเ้กดิ

คุณค่าทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยมีหลกัฐานอ้างอิงได ้

ทุนวิจยัต่อยอด  

(Further Funding) 

ทุนทนัีกวจิยัไดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัต่อยอดจากงานวจิยัเดมิ ซงึเกดิจากการ

นาผลงานวจิยัทไีดข้องโครงการวจิยัเดมิมาเขยีนเป็นขอ้เสนอโครงการเพอื

ขอรบัทุนวจิยัต่อยอดในโครงการใหม่ สิงสาคญัคอื การให้ข้อมูลเกียวกบั

แหล่งทุนและงบประมาณทีไดร้บัจากโครงการทุนวิจยัต่อยอดใหม่ โดยมี

หลกัฐานอ้างอิงได ้

ความร่วมมือหรือหุ้นสว่น 

ความร่วมมือ 

ความร่วมมอืหรอืหุน้ส่วนความร่วมมอืทเีกดิขนึหลงัจากโครงการวจิยัเสรจ็สนิ 

โดยเป็นความร่วมมอืทเีกยีวขอ้งโดยตรงหรอือาจจะทางออ้มจากการดาเนิน



 

 

ประเภทของผลลพัธ ์

(Types of Outcomes) 

คาจากดัความ 

(Definition) 

(Collaborations and 

Partnerships) 

โครงการ ทงัน ีสงิสาคญัคอื การระบุผลผลติ(output) ผลลพัธ ์(outcome) และ

ผลกระทบ (impact) ทเีกดิขนึจากความร่วมมอืหรอืหุน้ส่วนความร่วมมอืนี โดย

มีหลกัฐานอ้างอิงได ้

การผลกัดนันโยบาย 

แนวปฏิบติั แผนและ

กฎระเบียบ 

(Influence on Policy, 

Practice, Plan and 

Regulations) 

การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึงเพอืขบัเคลอืนการนาผลงานวิจยัไปสู่การใช้

ประโยชน์เชงินโยบายหรอืเกิดแนวปฏิบตั ิแผนและกฎระเบยีบต่างๆ ขนึใหม่ 

เพอืใหเ้กดิผลลพัธแ์ละผลกระทบต่อการเปลยีนแปลงในมติติ่างๆ ทางเศรษฐกจิ 

สงัคมวฒันธรรม สงิแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ทเีป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศโดยรวม โดยมีหลกัฐานอ้างอิงได้ ทังนีต้องไม่ใช่การ

ดาํเนินการทีระบุไว้เป็นส่วนหนึงของแผนงานวิจยั 

กิจกรรมสร้างการม ี

ส่วนร่วม (Engagement 

Activities) 

กจิกรรมทหีวัหน้าโครงการและ/หรอืทมีวจิยั ไดส้อืสารผลงานดา้นวทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม(ววน.) กบักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เพอืขบัเคลอืนใหเ้กดิการ

นาผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ และเป็นเสน้ทางทส่ีงผลใหเ้กดิผลกระทบในวง

กวา้งต่อไป โดยมีหลกัฐานอ้างอิงได ้ทงันีกิจกรรมดงักล่าวต้องมิใช่

กิจกรรมทีได้ระบุไว้เป็นส่วนหนึงของแผนงานวิจยั 

 

 

ตาราง ข. การรายงานผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของงานวิจัยและนวัตกรรม (รายงานผลในระบบ NRIIS หรือตามรูปแบบ ที่ 

สกสว. กำหนด) 

 

ผลกระทบ 

(ทำ dropdown list ใหเลือก) 

คุณคาที่สงมอบ (value 

preposition) ในดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

เมื่องาน ววน. สิ้นสุดลงและ

ถูกนำไปใชในวงกวาง 

หนวยงาน / ผูท่ีไดรับ

ประโยชน หรือผูมีสวน

ไดสวนเสียจากการนำ

ผลงาน ววน. ไปใช

ประโยชน 

พื้นที่ท่ีนำผลงาน ววน.  

ไปใชประโยชน 

ดานเศรษฐกิจ    

ดานสังคม    

ดานสิ่งแวดลอม    

 

Impacts (การเปลียนแปลงทีเกิดขนึจากผลลพัธ)์ 

นิยามของผลกระทบ คอื การเปลยีนแปลงทเีกดิขนึจากผลลพัธ ์(outcome) ในวงกวา้งทงัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม

และสงิแวดล้อม หรอืผลสาเร็จระยะยาวทเีกดิขนึต่อเนืองจากการเปลยีนแปลงของผลลพัธ์ โดยผ่านกระบวนการการ

สรา้งการมส่ีวนร่วม(Engagement activities) และมเีสน้ทางของผลกระทบ (impact pathway) ทสีามารถระบุไดช้ดัเจน 

ทงัน ีผลกระทบทเีกดิขนึจะพจิารณารวมผลกระทบในเชงิบวกและเชงิลบ ทางตรงและทางอ้อม ทงัทตีงัใจและไม่ตงัใจให้

เกดิขนึ 

 

 

 



 

 

คาํนิยามของผลกระทบ 

1. ด้านเศรษฐกิจ การนาผลงานทเีกิดจากการวิจยัและนวตักรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพฒันาหรือการ

ปรบัปรุงผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติ และการบรกิาร ไปใชป้ระโยชน์ในการผลติเชงิพาณิชย ์เกดิการลงทุนใหม่ เกิด

การจา้งงานเพมิหรอืลดการนาเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ หรอืนาไปสู่การพฒันารปูแบบธุรกจิใหม ่ทกี่อใหเ้กดิการ

สร้างมูลค่าเพิม และเพมิประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายทนีาไปสู่

มาตรการทสีรา้งมูลค่าเชงิเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ ทงันีควรแสดงใหเ้หน็ถงึมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ ทเีกดิขนึ

จากการลงทุนวจิยัและนวตักรรม (Return on Investment : ROI) 

2. ดา้นสงัคม การนาองคค์วามรูท้ไีดจ้ากการวจิยัและนวตักรรม ไปสรา้งใหเ้กดิการเปลยีนแปลง การเสรมิพลงั 

ในการพฒันาชุมชน ทอ้งถนิ พนืท ีหรอืผลกัดนัไปสู่นโยบายทกี่อใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้ง และสามารถอธบิายการ

เปลยีนแปลงหรอื คุณค่าดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจน ทงันีหากสามารถแสดงให้เหน็ถงึผลตอบแทนทางสงัคมทเีกดิขนึจาก

การลงทุนวจิยัและนวตักรรมเชงิมลูค่า (Social Return on Investment : SROI) ได ้กจ็ะเป็นสงิด ีแต่ต้องวเิคราะหต์าม

หลกัการทเีป็นทยีอมรบัโดยทวัไป *1 

3. ด้านสงิแวดล้อม การนาองค์ความรู้ทไีด้จากการวจิยัและนวตักรรมไปสร้างให้เกิดการเปลยีนแปลงของ

สภาวะแวดล้อมทดีขีนึ เพมิคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีนึ และนาไปสู่ความยงัยนื รวมถึงการผลกัดนัไปสู่นโยบาย

ทกี่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธบิายการเปลยีนแปลงหรอืคุณค่าดงักล่าวได้อย่างชดัเจน ทงันีหาก

สามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสงัคมและสงิแวดล้อมทเีกิดขนึจากการลงทุนวิจยัและนวตักรรมเชงิมูลค่า 

(Social Return on Investment : SROI) ได ้กจ็ะเป็นสงิด ีแต่ต้องวเิคราะหต์ามหลกัการทเีป็นทยีอมรบัโดยทวัไป *1 

 

 

หมายเหตุ *1 หลกัการกลางในส่วนของการคานวณมูลค่าผลตอบแทนทางสงัคมและสงิแวดล้อม ทาง สกสว. ในฐานะ

เลขาของ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวทิยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม ของกองทุนส่งเสริม ววน. 

จะแจง้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป 


