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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
National Research and Innovation Information System (NRIIS) 

การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2565
ส าหรับ ผู้ประสานหน่วยงาน 

*************************************************************************** 

ขั้นตอนการเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 
1. ผู้ประสานหน่วยงานก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในเมนู “หน่วยงานของท่าน” 

2. นักวิจัย หรือผู้ประสานหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการ ในเมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ โดยหน้าแบบฟอร์มระบุ

รายละเอียดของข้อมูลโครงการ แผนงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ และเอกสารแนบให้ครบถ้วน และคลิกส่ง

ข้อเสนอโครงการ โดยข้อเสนอโครงการจะถูกส่งไปที่ผู้ประสานหน่วยงาน  ซึ่งผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบ

ข้อเสนอโครงการได้ท่ีเมนู ข้อเสนอโครงการ ภายใต้เมนูการจัดสรรงบ ววน. 

3. ผู้ประสานหน่วยงานระบุรายละเอียดแผนปฏิบัติการ พร้อมเลือกข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การ เพ่ือส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน 

4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และส่งแผนปฏิบัติการพร้อมข้อเสนอโครงการให้ สกสว. 

 
รูปภาพที่ 1 ขัน้ตอนการเสนอของบประมาณด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2565
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1. การเข้าใช้งานระบบ 

1.1 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox และพิมพ์ https://nriis.nrct.go.th 

1.2 ที่หน้าระบบ NRIIS คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

 
รูปภาพที่ 2 หน้าแรกระบบ NRIIS 

1.3 ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็น เจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปภาพที่ 3 หน้าเข้าสู่ระบบ 
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2. การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในเมนู หน่วยงานของท่าน 

 ผู้ประสานหน่วยงานสามารถก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในเมนู 

หน่วยงานของท่าน โดยเมื่อก าหนดรายละเอียดดังกล่าวแล้ว เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน จะปรากฏเป็น

ตัวเลือกให้นักวิจัยเลือกในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โดยมีขั้นตอนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ

ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู หน่วยงานของท่าน 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

 
รูปภาพที่ 4 ข้อมูลหน่วยงานของ่ทาน  
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3) ผู้ประสานหน่วยงานต้องระบุข้อมูล ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าหมาย เพ่ือเป็นทิศทางให้กับ

นักวิจัยของหน่วยงานในการยื่นข้อเสนอทุนวิจัย โดยข้อมูลที่เพ่ิมในส่วนนี้จะไปแสดงให้เลือกอยู่ในข้อเสนอ

โครงการ และแผนปฏิบัติการ  

 
รูปภาพที่ 5 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าหมาย  
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การจัดการแผนงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าหมาย มีข้ันตอน ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

(1) การเพ่ิม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิก  “เพ่ิม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน” ประกอบไปด้วย ปี 
ยุทธศาสตร์ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

 
รูปภาพที่ 6 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
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 เป้าประสงค์ 
(1) การเพิ่ม เป้าประสงค์ ระบบจะแสดงข้อมูลปีงบประมาณ และยุทธศาสตร์ ที่หน่วยงานกรอกไว้ข้างต้น 

มาให้เลือก ว่าเป้าประสงค์ที่ต้องการเพิ่มตอบยุทธศาสตร์ใดของหน่วยงาน สามารถเพิ่มโดย คลิก 
“เพ่ิมเป้าประสงค์” ประกอบไปด้วย ปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว
คลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลเป้าประสงค์ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลเป้าประสงค์ 

 
รูปภาพที่ 7 เป้าประสงค์  
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 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

(1) การเพ่ิม ตัวชี้วัดเป้าหมายระบบจะแสดงข้อมูลปีงบประมาณ และเป้าประสงค์ ที่หน่วยงานกรอกไว้ข้างต้น 
มาให้เลือก ว่าตัวชี้วัดเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมตอบเป้าประสงค์ใดของหน่วยงาน คลิก “เพ่ิม ตัวชี้วัด
เป้าหมาย” ประกอบไปด้วย ปีงบประมาณ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเภท จ านวน/หน่วยนับ ค่า
เป้าหมาย เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมาย 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 
รูปภาพที่ 8 ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
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3. การยื่นทุนวิจัยที่เปิดรับ 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานระบุข้อมูลยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ประสานหน่วยงาน คลิกที่ เมนู “ทุนวิจัยที่เปิดรับ” มีข้ันตอนดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู “ทุนวิจัยที่เปิดรับ” 

2) เลือกปีงบประมาณ 2565 

3) คลิก ค้นหา 

4) คลิกยื่นข้อเสนอ 

 
รูปภาพที่ 9 ยื่นข้อเสนอทุนวิจัย  
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ข้อเสนอโครงการ 
การยื่นข้อเสนอโครงการ ววน. มีด้วย กัน 2 ประเภท ได้แก่ โครงการวิจัย และ โครงการนวัตกรรม  

3.1 โครงการวิจัย 

โครงการวิจัย ประกอบด้วยรายการ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ แผนงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ทุน ประเภทโครงการ ววน. หน่วยงาน ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 

การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์
หน่วยงาน ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนด้าน ววน. ชื่อโครงการ โครงการย่อย ลักษณะโครงการ 
ค าส าคัญ สาขาการวิจัย และรายละเอียดของคณะผู้วิจัย  

 
รูปภาพที่ 10 ข้อมูลทั่วไป 
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 ทุน/ประเภทโครงการ ววน. /หน่วยงาน 

 
รูปภาพที่ 11 ทุน/ประเภทโครงการ ววน. /หน่วยงาน 

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม 

 
รูปภาพที่ 12 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม 

 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

 
รูปภาพที่ 13 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)  

 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนด้าน ววน.  (ข้อมูลในส่วนนี้ สกสว. จะประสานให้กรอก

ต่อไป) 

 
รูปภาพที่ 14 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนด้าน ววน. 

 ชื่อโครงการ 

 
รูปภาพที่ 15 ชื่อโครงการ 
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 โครงการย่อย 

(1) การเพ่ิม โครงการย่อยคลิก  “เพ่ิมโครงการย่อย” ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการย่อย เมื่อระบุข้อมูล
ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลวิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน   

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลวิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน   

 
รูปภาพที่ 16 โครงการย่อย 

 ลักษณะโครงการ 

- โครงการใหม่ 

 
รูปภาพที่ 17 โครงการใหม่ 
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- โครงการต่อเนื่อง 

 
รปูภาพที่ 18 โครงการต่อเนื่อง 

 ค าส าคัญ (ก าหนดไม่เกิน 5 ค า) 

 

รูปภาพที่ 19 ค าส าคัญ 

 สาขาการวิจัย 

 
รูปภาพที่ 20 สาขาการวิจัย 
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 รายละเอียดของคณะผู้วิจัย    

- โครงการวิจัย (เลือกคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย)   

 
รูปภาพที่ 21 โครงการวิจัย (เลือกคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย) 

- โครงการ/งาน (ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 
รูปภาพที่ 22 โครงการ/งาน (ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ)  
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ข้อมูลโครงการ 

ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย  บทสรุปผู้บริหาร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) กรอบ

การวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย และวิธีด าเนินการงาน 

 
รูปภาพที่ 23 ข้อมูลโครงการ  
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 บทสรุปผู้บริหาร (*จ าเป็นต้องกรอก) 

 
รูปภาพที่ 24 บทสรุปผู้บริหาร 

 หลักการและเหตุผล (*จ าเป็นต้องกรอก) 

 
รูปภาพที่ 25 หลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) (*จ าเป็นต้องกรอก) 

 
รูปภาพที่ 26 วัตถุประสงค์  
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 กรอบการวิจัย 

 
รูปภาพที่ 27 กรอบการวิจัย 

 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

 
รูปภาพที่ 28 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

 วิธีด าเนินการงาน 

 
รูปภาพที่ 29 วิธีด าเนินงาน  
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แผนงาน 
 แผนงาน ประกอบด้วย  วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ พ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ งบประมาณของโครงการ มาตรฐานการวิจัย หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่
ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  ระดับความ
พร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์
และผลกระทบ ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
(โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด 5 อันดับแรก) 

 

รูปภาพที่ 30 แผนงาน 
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 วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน 
แสดงแผนการด าเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลที่ใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ 
(1) การเพ่ิม วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน คลิก  “เพ่ิมแผนการด าเนินงาน” ประกอบไปด้วย 

กิจกรรม ปีงบประมาณ เดือนที่คาดจะด าเนินการ ร้อยละ และกิจกรรมในปีงบประมาณ เมื่อระบุ
ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลวิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน   

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลวิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน   

 
รูปภาพที่ 31 วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน 

 พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ  
โปรดระบุสถานที่ท าวิจัยจ าแนกโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลระบบ และเพ่ิมเติมเฉพาะ เช่น ชุมชน 
หมู่บ้าน 
(1) การเพ่ิม พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ คลิก “เพ่ิมพ้ืนที่” ประกอบไปด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด 

และชื่อสถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลพ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ 
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รูปภาพที่ 32 พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ 

 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์   
(1) การเพ่ิม พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ คลิก “เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์”  ประกอบไปด้วย ประเภท ภาค    

ชื่อจังหวัด และชื่อสถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์   

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

 
รูปภาพที่ 33 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์  
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 งบประมาณของโครงการ  
แสดงรายละเอียดประมาณการงบตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการการต่อเนื่อง
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
(1) การเพ่ิม งบประมาณของโครงการ คลิก “เพ่ิมงบประมาณรวมตลอดโครงการ” ประกอบไปด้วย 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณปี 2565  เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลงบประมาณของโครงการ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลงบประมาณของโครงการ 

 
รูปภาพที่ 34 งบประมาณของโครงการ 

 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ 
(1) การเพ่ิม รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ คลิก “เพ่ิมรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์” ประกอบไปด้วย 

ชื่อครุภัณฑ์ สถานภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน  รายละเอียดครุภัณฑ์ รายชื่อครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย(ถ้ามี) เหตุผลและความจ าเป็นต่อโครงการ การใช้ประโยชน์ ของ
ครุภัณฑ์เมื่อโครงการสิ้นสุด เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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รูปภาพที่ 35 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 มาตรฐานการวิจัย  
แนบเอกสารในการใช้มาตรฐานการวิจัย ที่แถบเมนูเอกสารมาด้วย 

 
รูปภาพที่ 36 มาตรฐานการวิจัย  
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 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

(1) การเพ่ิม หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ คลิก  “เพ่ิม

หน่วยงานร่วมด าเนินการ” ประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ปี แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วม

ลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) และการร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน

แล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือ

ด าเนินการ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

 
รูปภาพที่ 37 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ประกอบไปด้วย  

TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ รายละเอียด TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ และรายละเอียด 

 
รูปภาพที่ 38 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) 
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 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ประกอบไปด้วย SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ 

รายละเอียด SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ และรายละเอียด 

 
รูปภาพที่ 39 ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL) 

 

 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 
รูปภาพที่ 40 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (โครงการที่

เกิดผลกระทบสูงสุด 5 อันดับแรก) 

(1) การเพ่ิม ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 

(โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด 5 อันดับแรก) คลิก “เพ่ิมโครงการวิจัย” ประกอบไปด้วย ชื่อ

โครงการวิจัย หน่วยงานที่ได้รับทุน ปีที่ได้รับงบประมาณ และงบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน

แล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ 
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รูปภาพที่41 ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ตัวอย่างการน าส่ง (KR) เช่น 
KR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการตี พิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับและนานาชาติ (Top-tier Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพ่ิมขึ้นไม่ต ากว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี  

ดังนั้นผลผลิตที่เป็น ผลงานตีพิมพ์ (ระดับชาติ/นานาชาติ) เป็นการน าส่ง KR โดยตรง แต่ผลผลิตที่เป็น 
การพัฒนา ก าลังคน,หนังสือ,การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเป็นการน าส่ง KR โดยอ้อม เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 42 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ  
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 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

ผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งได้ระบุไว้ในกิจกรรมของ
โครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญา อาจเกิดขึ้น
ปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อ
บทความที่จะน าเสนอ  

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของ
วารสารวิจัยแล้ว (มี Manuscript Number)  

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถท าได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด ใน

การประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 
2. ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งได้ระบุ

ไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
อาจเกิดข้ึนปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อ
บทความที่จะน าเสนอ  

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของ
วารสารวิจัยแล้ว (มี Manuscript Number)  

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(1) การเพ่ิม ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คลิก “เพ่ิมผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ” ประกอบไปด้วย ผลลิต 

ผลผลิตย่อย จ านวนน าส่ง หน่วยนับ รายละเอียดผลผลิต ปีที่น าส่งผลผลิต และการน าส่ง KR เมื่อ

ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
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รูปภาพที่ 43 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ผลลัพธ์ (Expected Outcomes)  

นิยามของผลลัพธ์ คือ การน าผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์

โดยผู้ใช้ (users) ที่ชัดเจน ส่งผลท าให้ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มี

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการน าผลผลิตจากโครงการมาใช้ รวมถึงการใช้ประโยชน์

จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม 

ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้

ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ 

(1) การเพ่ิม ผลลัพธ์ คลิก “เพ่ิมผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ” ประกอบไปด้วย ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน 

หน่วยนับ รายละเอียดของผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ปีที่น าส่งผลลัพธ์ และการน าส่ง KR  เมื่อระบุ

ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลลัพธ์ 

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลผลลัพธ์ 
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รูปภาพที่ 44 ผลลัพธ์ 

 

 ผลกระทบ (Expected Impacts)  

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลส าเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ 

โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ 

(impact pathway) ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้ ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจะพิจารณารวม

ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน 

(1) การเพ่ิม ผลกระทบ คลิก “เพ่ิมผลกระทบ” ประกอบไปด้วย ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ และ

รายละเอียดผลกระทบ  เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลกระทบ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลผลกระทบ 
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รูปภาพที่ 45 ผลกระทบ 

 

เอกสารแนบ 

ส าหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร แล้วคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปภาพที่ 46 เอกสารแนบ  
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ตรวจสอบความถูกต้อง  

จะแสดงข้อมูลทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกข้อมูลมาทั้งหมด

สามารถคลิกท่ี  เพ่ือดูข้อมูลทั้งหมด 

 
รูปภาพที่ 47 ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปภาพที่ 48 หนา้แสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 

 
รูปภาพที่ 49 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

ส่วนที่ 3 แผนงาน 

 
รูปภาพที่ 50 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการ 
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ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 

 
รูปภาพที่ 51 หน้าแสดงรายละเอียดเอกสารแนบ 

 

สามารถกดพิมพ์ข้อเสนอโครงการโดย คลิกท่ี  

 
รูปภาพที่ 52 พิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการ 
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 หน้าพิมพ์ข้อเสนอโครงการ 

 
รูปภาพที่ 53 หน้าพิมพ์ข้อเสนอโครงการ 
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3.2 โครงการนวัตกรรม 

โครงการนวัตกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ แผนงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
เอกสารแนบ ตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ทุน ประเภทโครงการ ววน. หน่วยงาน ความ

สอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัด

เป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนด้าน ววน. ชื่อโครงการ 

โครงการย่อย ลักษณะโครงการ ค าส าคัญ หน่วยงานเจ้าภาพ และรายละเอียดของคณะผู้วิจัย  

 
รูปภาพที่ 54 ข้อมูลทั่วไป  
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 ทุน/ประเภทโครงการ ววน. /หน่วยงาน 

 
รูปภาพที่ 55 ทุน/ประเภทโครงการ ววน. /หน่วยงาน 

 

 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม 

 
รูปภาพที่ 56 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม 

 

 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

 
รูปภาพที่ 57 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)  

 

 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนด้าน ววน. (ข้อมูลในส่วนนี้ สกสว. จะประสานให้กรอก

ต่อไป) 

 
รูปภาพที่ 58 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนด้าน ววน.  
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 ชื่อโครงการ 

 
รูปภาพที่ 59 ชื่อโครงการ 

 โครงการย่อย 

(1) การเพ่ิม โครงการย่อยคลิก  “เพ่ิมโครงการย่อย” ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการย่อย เมื่อระบุข้อมูล
ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลโครงการย่อย 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลโครงการย่อย 

 
รูปภาพที่ 60 โครงการย่อย 

 ลักษณะโครงการ 

- โครงการใหม่ 

 
รูปภาพที่ 61 โครงการใหม่ 
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- โครงการต่อเนื่อง 

 
รูปภาพที่ 62 โครงการต่อเนื่อง 

 ค าส าคัญ (ก าหนดไม่เกิน 5 ค า) 

 
รูปภาพที่ 63 ค าส าคัญ 

 หน่วยงานเจ้าภาพ 

 
รูปภาพที่ 64 หน่วยงานเจ้าภาพ 
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 รายละเอียดของคณะผู้วิจัย    

- โครงการวิจัย (เลือกคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย)   

 
รูปภาพที่ 65 โครงการวิจัย (เลือกคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย) 

 

- โครงการ/งาน (ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 
รูปภาพที่ 66 โครงการ/งาน (ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ)  
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ข้อมูลโครงการ 

ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) กรอบการวิจัย แนวคิด ทฤษฎี 

และสมมติฐานงานวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ 

 
รูปภาพที่ 67 ข้อมูลโครงการ  
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 หลักการและเหตุผล (*จ าเป็นต้องกรอก) 

 
รูปภาพที่ 68 หลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) (*จ าเป็นต้องกรอก) 

 
รูปภาพที่ 69 วัตถุประสงค์ 

 กรอบการวิจัย 

 
รูปภาพที่ 70 กรอบการวิจัย  
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 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

 
รูปภาพที่ 71 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 
รูปภาพที่ 72 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รูปภาพที่ 73 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ 

 
รูปภาพที่ 74 เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ 

 

แผนงาน 
 แผนงาน ประกอบด้วย  วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ พ้ืนที่

ได้รับประโยชน์ งบประมาณของโครงการ หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือ

ด าเนินการ) แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ และด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
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รูปภาพที่ 75 แผนงาน  
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 วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน 
แสดงแผนการด าเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลที่ใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ 

(1) การเพ่ิม วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน คลิก “เพ่ิมแผนการด าเนินงาน” ประกอบไป
ด้วย กิจกรรม ปีงบประมาณ เดือนที่คาดจะด าเนินการ และร้อยละกิจกรรมในปีงบประมาณ เมื่อ
ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลวิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน   

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลวิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน   

 
รูปภาพที่ 76 วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน 

 

 พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ  
โปรดระบุสถานที่ท าวิจัยจ าแนกโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลระบบ และเพ่ิมเติมเฉพาะ เช่น ชุมชน 
หมู่บ้าน  
(1) การเพ่ิม พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการคลิก  “เพ่ิมพ้ืนที่” ประกอบไปด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด 

และชื่อสถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ   

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ   
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รูปภาพที่ 77 พ้ืนที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการคลิก 
 

 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์   
(1) การเพ่ิม พ้ืนที่ได้รับประโยชน์  คลิก “เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์”  ประกอบไปด้วย ประเภท ภาค    

ชื่อจังหวัด และชื่อสถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์   

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์   

 

รูปภาพที่ 78 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์  
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 งบประมาณของโครงการ 
 แสดงรายละเอียดประมาณการงบตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการการต่อเนื่อง
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

(1) การเพ่ิม งบประมาณของโครงการ คลิก “เพ่ิมงบประมาณรวมตลอดโครงการ” ประกอบไปด้วย
ประเภทงบประมาณ รายละเอียด และงบประมาณปี 2565  เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลงบประมาณของโครงการ 

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลงบประมาณของโครงการ 

 

รูปภาพที่ 79 งบประมาณของโครงการ  
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 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ 
(1) การเพ่ิม รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ คลิก “เพ่ิมรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์” ประกอบไปด้วย 

ชื่อครุภัณฑ์ สถานภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน  รายละเอียดครุภัณฑ์ รายชื่อครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย(ถ้ามี) เหตุผลและความจ าเป็นต่อโครงการ และการใช้ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์เมื่อโครงการสิ้นสุด เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 

รูปภาพที่ 80 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์  
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 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

(1) การเพ่ิม หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ คลิก  “เพ่ิม

หน่วยงานร่วมด าเนินการ” ประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ปี แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วม

ลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) และการร่วมลงทุนในรูปแบบอ่ืน (in-kind) เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน

แล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือ

ด าเนินการ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

 
รูปภาพที่ 81 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 
รูปภาพที่ 82 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ  
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 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ในกรณีมีการจดทะเบียนหรือยื่นค าขออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า 

ความลับทางการค้า ขอให้มีการแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

(1) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คลิก“เพ่ิมด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบไปด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา 

สถานะ เลขที่ ออกให้เมื่อวันที่ และเรื่อง เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 
รูปภาพที่ 83 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
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ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ตัวอย่างการน าส่ง (KR) เช่น 
KR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ จ านวนบทควา มวิจัยที่ ได้รับการตี พิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับและนานาชาติ (Top-tier Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพ่ิมขึ้นไม่ต ากว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี  

ดังนั้นผลผลิตที่เป็น ผลงานตีพิมพ์ (ระดับชาติ/นานาชาติ) เป็นการน าส่ง KR โดยตรง แต่ผลผลิตที่เป็น 
การพัฒนา ก าลังคน, หนังสือ, การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเป็นการน าส่ง KR โดยอ้อม เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 84 ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ  
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 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

ผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งได้ระบุไว้ในกิจกรรมของ
โครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญา อาจเกิดขึ้น
ปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อ
บทความที่จะน าเสนอ  

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของ
วารสารวิจัยแล้ว (มี Manuscript Number)  

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถท าได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด 

ในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 
2. ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งได้

ระบุไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา อาจเกิดขึ้นปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยัน
การจะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อ
บทความที่จะน าเสนอ  

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของ
วารสารวิจัยแล้ว (มี Manuscript Number)  

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
(1) การเพ่ิม ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คลิก “เพ่ิมผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ” ประกอบไปด้วย ผลลิต 

ผลผลิตย่อย จ านวนน าส่ง หน่วยนับ รายละเอียดผลผลิต ปีที่น าส่งผลผลิต และการน าส่ง KR เมื่อ
ระบขุ้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

(3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
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รูปภาพที่ 85 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 ผลลัพธ์ (Expected Outcomes)  

นิยามของผลลัพธ์ คือ การน าผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์

โดยผู้ใช้ (users) ที่ชัดเจน ส่งผลท าให้ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มี

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการน าผลผลิตจากโครงการมาใช้ รวมถึงการใช้ประโยชน์

จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม 

ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้

ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมนีัยยะส าคัญ 

(1) การเพ่ิม ผลลัพธ์ คลิก “เพ่ิมผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ” ประกอบไปด้วย ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน 

หน่วยนับ รายละเอียดของผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ปีที่น าส่งผลลัพธ์ และการน าส่งKR  เมื่อระบุ

ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลลัพธ์ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลผลลัพธ์ 
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รูปภาพที่ 86 ผลลัพธ์ 

 

 ผลกระทบ 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลส าเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่าน

กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ ( impact 

pathway) ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบ

ในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน 

(1) การเพ่ิม ผลกระทบ คลิก “เพ่ิมผลกระทบ” ประกอบไปด้วย ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ และ
รายละเอียดผลกระทบ  เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลกระทบ 

(3) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลผลกระทบ 
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รูปภาพที่ 87 ผลกระทบ 

 
เอกสารแนบ  

ส าหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร แล้วคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปภาพที่ 88 เอกสารแนบ  
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ตรวจสอบความถูกต้อง  
จะแสดงข้อมูลทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกข้อมูลมาทั้งหมด

สามารถคลิกที่  เพ่ือดูข้อมูลทั้งหมด 

 
รูปภาพที่ 89 ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปภาพที่ 90 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 

 
รูปภาพที่ 91 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการ 

 
ส่วนที่ 3 แผนงาน 

  
รูปภาพที่ 92 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลแผนงาน 
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ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 

 
รูปภาพที่ 93 หน้าแสดงรายละเอียดเอกสารแนบ 

 

สามารถกดพิมพ์ข้อเสนอโครงการโดย คลิกท่ี  

 
รูปภาพที่ 94 พิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการ 
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 หน้าพิมพ์ข้อเสนอโครงการ 

 
รูปภาพที่ 95 หน้าพิมพ์ข้อเสนอโครงการ 
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4. ข้อเสนอโครงการ 

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลโครงการ และส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) คลิกท่ี ข้อเสนอโครงการ 

 
รูปภาพที่ 96 ข้อเสนอโครงการ 

 
2) ค้นหาประเภทโครงการที่ต้องการ 

3) คลิกท่ี เพ่ือแก้ไขโครงการ 

 
รูปภาพที่ 97 การแก้ไขข้อเสนอโครงการ  
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4) ถ้าผู้ประสานหน่วยงานต้องการ ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข เลือกโครงการที่ต้องการส่ง  

5) ปรับสถานะ ถ้าต้องการเลือกส่งให้นักวิจัยแก้ไขจะมีให้ระบุวันที่ส่งกลับเพิ่ม 

 
รูปภาพที่ 98 การส่งสถานะ 


