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ส่วนที่ 1 ผลผลิตของกองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2565  

ผลผลิต (Outputs) คือ ผลผลิตของกองทุน ววน. ซ่ึงในปีงบประมำณ 2565 มีผลผลิตจ ำนวนทั้งสิ้น 10 
ผลผลิต (ดังแสดงในตำรำง 1) ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรทุนวิจัย ผ่ำนกองทุน
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงกำร และเป็นผลโดยตรงจำกกำร
ด ำเนินโครงกำร โดยแต่ละผลผลิต ประกอบด้วย นิยำมของผลิต หน่วยนับ และหลักฐำน/เอกสำรประกอบ ดัง
แสดงในตำรำง 2  

 
ตาราง 1 ผลผลิตของกองทุน ววน. ปีงบประมำณ 2565  

ล าดับ ผลผลิต ปีงบประมาณ 2565 (10 ผลผลิต) 
1 ก ำลังคน หรือหน่วยงำน ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะ 
2 ต้นฉบับบทควำมวิจัย (Manuscript) 
3 หนังสือ 
4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม่ หรือ นวัตกรรมทำงสังคม 
5 ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
6 เครื่องมือ และโครงสร้ำงพื้นฐำน (Facilities and Infrastructure) 
7 ฐำนข้อมูล ระบบและกลไก หรือ มำตรฐำน 
8 เครือข่ำย 
9 กำรลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  
10 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (Policy Recommendation) และมำตรกำร (Measures) 
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ตาราง 2 นิยำมผลผลิต และหลักฐำน/เอกสำรประกอบ ส ำหรับผลผลิตของกองทุน ววน. ปีงบประมำณ 2565 
ล าดับ ผลผลิต ผลผลิตย่อย หน่วยนับ นิยาม หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

1 ก ำลังคน หรือหนว่ยงำน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะ 

นิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำตรี คน ก ำลังคนหรือหน่วยงำนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำจำกโครงกำร ววน. โดยนบั
เฉพำะคนหรือหนว่ยงำนที่เป็นเปำ้หมำยของโครงกำรนั้น ๆ ซ่ึงอำจเป็นโครงกำรใน
รูปแบบทุนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ หรือกำรด ำเนินกำรในรูปแบบ
อื่นที่ระบุไว้ในโครงกำร 

-ไม่มี- (นักวิจัยมีชือ่ในระบบ NRIIS อยู่แล้ว) 
นิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำโท คน 
นิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำเอก คน 
นักวิจยัหน่วยงำนรัฐ คน 
นักวิจยัภำคเอกชน คน 
ชุมชนท้องถิ่น/ประชำสังคม คน 
นักวิจยัอิสระ (ไม่มีสังกัด) คน - ใบลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมอบรม 

 เด็กและเยำวชน รวมถึง
อำชีวศึกษำ 

คน 

ประชำชนทั่วไป คน 
ผู้สูงอำย ุ คน 
ผู้ด้อยโอกำสและเขำ้ไม่ถึง
ทรัพยำกร 

คน 

แรงงำนภำคกำรเกษตร คน 
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยและ
วิสำหกจิชุมชน 

คน 

ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) 

คน 

ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ ่ คน 
บุคลำกรภำครัฐ คน 

2 ต้นฉบับบทควำมวิจยั 
(Manuscript) 

Proceeding ระดับชำต ิ เร่ือง งำนเขียนทำงวิชำกำร ซึ่งมีกำรก ำหนดประเด็นที่ต้องกำรอธิบำยหรือวิเครำะห์อย่ำง
ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีกำรวิเครำะหป์ระเด็นดังกล่ำวตำมหลกัวิชำกำร โดยมกีำรส ำรวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสำมำรถสรปุผลกำรวิเครำะห์ในประเด็นนั้นได้ มีกำร
แสดงเหตุผลหรือที่มำของประเด็นที่ต้องกำรอธบิำยหรือวิเครำะห์ กระบวนกำร
อธิบำยและวิเครำะห์ และบทสรุป มกีำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ วำรสำรกำรวิจยันั้นอำจจะเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นสื่อ

- ต้นฉบับบทควำมวิจัย  (Manuscript) ที่ยื่น (Submit) 
หรือ  
- Manuscript number 

Proceeding ระดับนำนำชำต ิ เร่ือง 

บทควำมในประเทศ เร่ือง 

บทควำมต่ำงประเทศ เร่ือง 
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อิเล็กทรอนิกส ์
3 หนังสือ บำงบทของหนังสือ (Book 

Chapter ระดับชำต ิ
เล่ม ข้อมูลงำนวิจยัในรูปแบบหนังสือ ต ำรำ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ทั้ง

ระดับชำติและนำนำชำติ โดยจะต้องผ่ำนกระบวนกำร Peer review และมีเลข 
ISBN 

- หลักฐำน Peer review และมีเลข ISBN 
- ส ำนักพิมพ ์
- จ ำนวนบท; จ ำนวนหน้ำ (นับเฉพำะพมิพ์ครั้งที่ 1 บำงบทของหนังสือ (Book 

Chapter ระดับนำนำชำต ิ
เล่ม 

Monograph ระดับชำติ เล่ม - ส ำเนำหนังสือส่ง monograph ให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
Monograph ระดับนำนำชำต ิ เล่ม 

หนังสือทั้งเล่ม (Whole book) 
ระดับชำต ิ

เล่ม - หลักฐำน Peer review และมีเลข ISBN 
- ส ำนักพิมพ ์
- จ ำนวนเล่ม; จ ำนวนหนำ้ (นับเฉพำะพมิพ์ครั้งที่ 1) หนังสือทั้งเล่ม (Whole book) 

ระดับนำนำชำต ิ
เล่ม 

4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนกำร
ใหม่ หรือ นวัตกรรมทำง
สังคม 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) 
ระดับห้องปฏิบัตกิำร 

ต้นแบบ ผลงำนที่เกิดจำกกำรวิจยัและพัฒนำนวตักรรม ที่ท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
เทคโนโลยีใหม่/กระบวนกำรใหม ่หรือกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/
กระบวนกำรให้ดีขึ้นกว่ำเดิม รวมถึงส่ือสร้ำงสรร สื่อสำรคดีเพื่อกำรเผยแพร่ สือ่
ออนไลน์ แอปพลิเคชัน / Podcast / กจิกรรม / กระบวนกำร เพือ่สร้ำงกำรเรียนรู้ 
กำรมีส่วนร่วม และ/หรอื กำรตระหนักรูต้่ำง ๆ 

- TRL ตอนเริ่มต้น และปิดโครงกำร 
- เอกสำรแสดงระดับ TRL เช่น  
1) ค ำส ำคัญ (แสดงควำมสอดคล้องของค ำส ำคัญกับ ...)  
2) ค ำอธิบำยของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
โดยสังเขป พร้อมแนบรูป และ/หรือแบบ  
3) ควำมสอดคล้องของผลผลิตกับควำมต้องกำรของ
กลุ่ม เป้ำหมำย หรือผู้น ำไปใช้ประโยชน ์

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) 
ระดับภำคสนำม 

ต้นแบบ 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) 
ระดับอุตสำหกรรม 

ต้นแบบ 

เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม ่
ระดับห้องปฏิบัตกิำร 

กระบวนกำร 

เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม ่
ระดับภำคสนำม 

กระบวนกำร 

เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม ่
ระดับอุตสำหกรรม 

กระบวนกำร 

นวัตกรรมทำงสังคม (Social 
innovation) ควำมรู้และ
เทคโนโลยีทำงด้ำนสังคม 

นวัตกรรม - TRL ตอนเริ่มต้น และปิดโครงกำร 
เอกสำรแสดงระดับ SRL เช่น  
1) ค ำส ำคัญ (แสดงควำมสอดคล้องของค ำส ำคัญกับ
ผลผลิต)  
2) ค ำอธิบำยของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
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โดยสังเขป พร้อมแนบรูป และ/หรือแบบ  
3) ควำมสอดคล้องของผลผลิตกับควำมต้องกำรของ
กลุ่ม เป้ำหมำย หรือผู้น ำไปใช้ประโยชน ์

นวัตกรรมทำงสังคม (Social 
Innovation) - หลักสูตร 

หลักสูตร - รำยงำนผลกำรประชุมวิพำกษ์หลกัสูตร 

5 ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรเปิดเผยงำนวิจยัต่อหนว่ยงำน 
(Invention Disclosure) 

เร่ือง ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้ำงสรรค์ของนักวิจัย - หลักฐำนกำรยื่น Invention disclosure 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เร่ือง - เลขจดแจ้ง และ/หรือประกำศโฆษณำ 

สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ (Patent 
for innovation) 

เร่ือง 

สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(Patent for industrial design) 

เร่ือง 

ลิขสิทธิ์ (Copyright) เร่ือง 
เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ 
(Trademark) 

เร่ือง 

ควำมลับทำงกำรค้ำ (Trade 
secret) 

เร่ือง 

ชื่อทำงกำรค้ำ (Trade name) เร่ือง 
กำรขึ้นทะเบียนพันธุพ์ืช หรือสัตว์ 
(Registration) 

พันธุ ์

สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
(Geographical Indication: GI) 

ผลิตภัณฑ์ 

แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout 
design of integrated circuit) 

แบบ 

6 เครื่องมือ และโครงสร้ำง
พื้นฐำน (Facilities and 
Infrastructure) 

เครื่องมือ (Facilities)  เครื่อง เครื่องมือ และโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและกำร
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ที่จัดซื้อ สร้ำงขึ้น หรือพัฒนำตอ่ยอดภำยใต้โครงกำร 

- ใบตรวจรับเครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) 
 

ห้อง - เอกสำรแสดงระดับควำมส ำเร็จของงำน (สร้ำงส ำเร็จ 
ติดต้ังส ำเร็จ ด ำเนินกำรส ำเร็จ เป็นต้น) 

โรงงำนต้นแบบ (Pilot plant) โรงงำน 
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ศูนย์ทดสอบ (Testing center) ศูนย์ - ใบรับรองมำตรฐำนศูนย์ทดสอบ 

7 ฐำนข้อมูล ระบบและ
กลไก หรือ มำตรฐำน 

ระบบและกลไก ระบบ กำรพัฒนำฐำนขอ้มูล และสรำ้งระบบ กลไก หรือมำตรฐำน ที่ตอบสนองกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรมต่ำง ๆ และเอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ ไม่วำ่จะเป็น
กำรพัฒนำก ำลังคน กำรจัดกำรปัญหำทำงสังคม สิ่งแวดล้อม และกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เป็นต้น 
มาตรฐาน หมำยถึง กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำ และ/หรือ ศูนย์ทดสอบต่ำง ๆ เพื่อ
สร้ำงและยกระดับควำมสำมำรถทำงด้ำนคุณภำพ ทั้งในชำติและนำนำชำติ 

- จ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนระบบ 
ฐำนข้อมูล (Database) ฐำนข้อมูล - จ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนระบบฐำนข้อมูล  

- ลิ้งค์หรือเว็บไซต์ของฐำนข้อมูล 
มำตรฐำน (Standards) ระดับชำต ิ มำตรฐำน - หลักฐำนกำรรับรอง (certification) จำกหนว่ยงำน

ระดับชำติ หรือ นำนำชำต ิมำตรฐำน (Standards) ระดับ
นำนำชำต ิ

มำตรฐำน 

8 เครือข่ำย ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร
ระดับประเทศ 

เครือข่ำย เครือข่ำยควำมร่วมมอื (Network) และสมำคม (Consortium) ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรของโครงกำร ทั้งเครือข่ำยในประเทศ 
และเครือข่ำยระดับนำนำชำต ิซ่ึงจะช่วยในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันให้แก่ประเทศ 

- MOU หรือรำยงำนควำมร่วมมือ/เครือข่ำยที่ระบุชือ่
บริษัทหรือผู้ประกอบกำรและประเทศ (รูปถ่ำย) 

ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรใน
ประเทศระดับนำนำชำต ิ

เครือข่ำย 

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ 

เครือข่ำย 

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ระดับนำนำชำต ิ

เครือข่ำย 

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำสังคม
ระดับประเทศ 

เครือข่ำย 

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำสังคม
ระดับนำนำชำต ิ

เครือข่ำย 

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 

เครือข่ำย 

เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมระดับนำนำชำต ิ

เครือข่ำย 

9 กำรลงทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองทุนอื่นในประเทศ รำย ควำมสำมำรถในกำรระดมทุนเงินงบประมำณจำกภำครัฐ และผูป้ระกอบกำร
ภำคเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อกำรลงทุนสนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งในรูปของเงินสด (In cash) และส่วนสนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (In 

kind) 

- หลักฐำนแสดงควำมร่วมมือ (เช่น หนำ้แรกของสัญญำ
ร่วมทุน) ที่ระบุชื่อบริษัท/ชือ่ผู้ประกอบกำร และ
งบประมำณกำรลงทุน 

กองทุนอื่นต่ำงประเทศ รำย 
หน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ
อื่น - ในประเทศ 

รำย 
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หน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ
อื่น - ตำ่งประเทศ 

รำย 

หน่วยงำนภำคเอกชน และภำค
ประชำสังคม - ในประเทศ 

รำย 

หน่วยงำนภำคเอกชน และภำค
ประชำสังคม - ต่ำงประเทศ 

รำย 

10 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
(Policy Recommendation) 

และมำตรกำร (Measures) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย – สมุด
ปกขำว (White paper) 

เร่ือง/
ประเด็น 

ข้อเสนอแนะในระดับนโยบำยและระดบัปฏิบัติ หรอืมำตรกำรจำกงำนวิจยัที่เป็น
ประโยชน์ต่อภำคประชำชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร และแก้ปัญหำของประเทศ เช่น มำตรกำรที่ใช้เพื่อปรับปรุง
กฎหมำย/ระเบยีบ หรอืพัฒนำมำตรกำรและสร้ำงแรงจูงใจให้เอื้อต่อกำรพัฒนำภำค
ประชำชน สังคม หรือเศรษฐกิจ 

- หน้ำแรกของหนังสือปกขำว (รูปถำ่ย) 

มำตรกำร มำตรกำร - ค ำอธิบำยควำมสอดคล้องของมำตรกำรกับผลกำรวจิัย
โดยสังเขป 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการอธิบายผลผลิตในเชิงคุณภาพ 

กำรรำยงำนผลผลิตเพื่อกำรประเมินคุณภำพผลผลิตแบบอ้ำงอิงหลักฐำน (Evidence-based Evaluation)  
ในระบบ NRIIS ของหน่วยงำนผู้ขอรับทุนสนับสนุนงำนวิจัย ในหน้ำ “ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง” จะมีช่องว่ำงส ำหรับให้
นักวิจัยระบุรำยละเอียดของผลผลิตเชิงคุณภาพ (ดังแสดงในรูปที่ 1) ดังนั้น ในส่วนนี้จึงน ำเสนอแนวทำงกำรเขียน
อธิบำย “เชิงคุณภำพ” ในกำรระบุรำยละเอียดของผลผลิตเชิงคุณภำพ ควรประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนกำรเปรียบเทียบระดับของผลผลิตที่น ำส่งกับระดับของผลผลิตที่ระบุในสัญญำ (ตำรำง 3) และส่วนระดับ
ของผลผลิต (ตำรำง 4) 
 

 
รูปที่ 1 หน้ำส ำหรับระบุผลผลิตเชิงคุณภำพ ในหน้ำผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ของระบบ NRIIS 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบระดับของผลผลิตที่น ำส่งกับระดับของผลผลิตที่ระบุในสัญญำ 

ค าอธิบายผลผลิตเชิงคุณภาพ ความหมาย 
คุณภำพของผลผลิตย่อย แย่กว่าที่ระบุ
ในสัญญำ และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ 

เมื่อเปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของ
ผลผลิตที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตต่ ำกว่ำที่
ระบุในสัญญำ และไม่อยู่ในรำยกำรผลผลิตย่อย ของผลผลิตนั้น ๆ 
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ค าอธิบายผลผลิตเชิงคุณภาพ ความหมาย 
คุณภำพของผลผลิตย่อย แย่กว่าที่ระบุ
ในสัญญำ แตอ่ยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

เมื่อเปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของ
ผลผลิตที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตต่ ำกว่ำที่
ระบุในสัญญำ แต่อยู่ในรำยกำรผลผลิตย่อย ของผลผลิตนั้น ๆ 

คุณภำพของผลผลิตย่อย ตรงตามที่
ระบุในสัญญำ 

เมือ่เปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของ
ผลผลิตที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตเท่ำกับที่
ระบุในสัญญำ 

คุณภำพของผลผลิตย่อย ดีกว่าที่ระบุ
ในสัญญำ 

เมื่อเปรียบเทียบ "ระดับของผลผลิตที่น ำส่ง" กับ "ระดับของ
ผลผลิตที่ระบุในสัญญำ" แล้ว พบว่ำ มีระดับของผลผลิตสูงกว่ำที่
ระบุในสัญญำ 

 
ตาราง 4 ระดับของผลผลิต 

ผลผลิต ผลผลิตย่อย ระดับของผลผลิต 
(1) ก ำลังคน หรือ
หน่วยงำน ท่ีได้รับกำร
พัฒนำทักษะ 

นิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำตรี -ไมต่รง 
- ตรง นิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำโท 

นิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำเอก 
นักวิจัยหน่วยงำนรัฐ 
นักวิจัยภำคเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่น/ประชำสังคม 
นักวิจัยอิสระ (ไม่มีสังกัด) 
เด็กและเยำวชน รวมถึงอำชีวศึกษำ 
ประชำชนท่ัวไป 
ผู้สูงอำยุ 
ผู้ด้อยโอกำสและเข้ำไม่ถึงทรัพยำกร 
แรงงำนภำคกำรเกษตร 
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยและวิสำหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ 
บุคลำกรภำครัฐ 

(2) ต้นฉบับบทควำม
วิจัย (Manuscript) 

Proceeding ระดับชำติ - ไม่มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับชำติ 
- ไม่มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับนำนำชำติ 
- ไม่มี Manuscript number ของบทควำมระดับชำติ 
- ไม่มี Manuscript number ของบทควำมระดับนำนำชำติ 
- มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับชำติ 

Proceeding ระดับนำนำชำติ 
บทควำมในประเทศ 
บทควำมต่ำงประเทศ 



9 
 

ผลผลิต ผลผลิตย่อย ระดับของผลผลิต 
- มี Manuscript number ของ Proceeding ระดับนำนำชำติ 
- มี Manuscript number ของบทควำม ระดับชำติ 
- มี Manuscript number ของบทควำม ระดับนำนำชำติ 
- TCI 3 
- TCI 2 
- TCI 1 
- Quartile 4 
- Quartile 3 
- Quartile 2 
- Quartile 1 

(3) หนังสือ บำงบทของหนังสือ (Book Chapter ระดับชำติ - บำงบทของหนังสือ 
- Monograph 
- หนังสือทั้งเล่ม 

บำงบทของหนังสือ (Book Chapter ระดับ
นำนำชำติ 
Monograph ระดับชำติ 
Monograph ระดับนำนำชำติ 
หนังสือทั้งเล่ม (Whole book) ระดับชำติ 
หนังสือทั้งเล่ม (Whole book) ระดับนำนำชำติ 

(4) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนกำรใหม่ หรือ 
นวัตกรรมทำงสังคม 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับห้องปฏิบัติกำร - TRL 1 
- TRL 2 
- TRL 3 
- TRL 4 
- TRL 5 
- TRL 6 
- TRL 7 
- TRL 8 
- TRL 9 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับภำคสนำม 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับอุตสำหกรรม 
เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม่ ระดับห้องปฏิบัติกำร 
เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม่ ระดับภำคสนำม 
เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม่ ระดับอุตสำหกรรม 

นวัตกรรมทำงสังคม (Social innovation) 
ควำมรู้และเทคโนโลยีทำงด้ำนสังคม 

- SRL 1 
- SRL 2 
- SRL 3 
- SRL 4 
- SRL 5 
- SRL 6 
- SRL 7 
- SRL 8 
- SRL 9 

นวัตกรรมทำงสังคม (Social Innovation) - - ผ่ำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรโดยบุคลำกรภำยใน 
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ผลผลิต ผลผลิตย่อย ระดับของผลผลิต 
หลักสูตร - ผ่ำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรโดยบุคลำกรภำยนอก 

(5) ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

กำรเปิดเผยงำนวิจัยต่อหน่วยงำน (Invention 
Disclosure) 

- ไม่มีกำรยื่น Invention disclosure 
- มีกำรยื่น Invention disclosure 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) - มีเลขจดแจ้ง 
- มีใบประกำศ สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ (Patent for innovation) 

สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Patent for 
industrial design) 
ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ (Trademark) 
ควำมลับทำงกำรค้ำ (Trade secret) 
ชื่อทำงกำรค้ำ (Trade name) 
กำรขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือสัตว์ (Registration) 
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical 
Indication: GI) 
แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout design of 
integrated circuit) 

(6) เครื่องมือ และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
(Facilities and 
Infrastructure) 

เครื่องมือ (Facilities)  - ซ้ือ 
- ซ้ือและพัฒนำต่อยอด 
- สร้ำงขึ้น 
- สร้ำงขึ้นและพัฒนำต่อยอด 

ห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) พิจารณา ระดับการสร้างส าเร็จ: 
- สร้ำงส ำเร็จ 
- ติดต้ังเครื่องมือพร้อมส ำหรับใช้งำน 
- ใช้งำนและมีผลกำรด ำเนินงำนแล้ว 
- ยื่นขอรับรอง ISO/IEC 17025: 2005 

โรงงำนต้นแบบ (Pilot plant) 
ศูนย์ทดสอบ (Testing center) 

(7) ฐำนข้อมูล ระบบ
และกลไก หรือ 
มำตรฐำน 

ระบบและกลไก - พัฒนำฐำนข้อมูล 
- พัฒนำระบบและกลไก 
- พัฒนำฐำนข้อมูล พร้อมระบบและกลไก 

ฐำนข้อมูล (Database) 
มำตรฐำน (Standards) ระดับชำติ 
มำตรฐำน (Standards) ระดับนำนำชำติ 

(8) เครือข่ำย ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรระดับประเทศ - มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
- มีกิจกรรมภำยใต้ควำมร่วมมือเกิดขึ้นในระยะเวลำโครงกำร 
 

ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรในประเทศระดับ
นำนำชำติ 
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับประเทศ 
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับนำนำชำติ 
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำสังคมระดับประเทศ 
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ผลผลิต ผลผลิตย่อย ระดับของผลผลิต 
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำสังคมระดับนำนำชำติ 
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมระดับ
นำนำชำติ 

(9) กำรลงทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองทุนอื่นในประเทศ - สัดส่วนเอกชนหรือรัฐร่วมทุน <50% ของงบประมำณกำรลงทุนจริง 
- สัดส่วนเอกชนหรือรัฐร่วมทุน 50% ของงบประมำณกำรลงทุนจริง 
- สัดส่วนเอกชนหรือรัฐร่วมทุน >50% ของงบประมำณกำรลงทุนจริง 
 

กองทุนอื่นต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจอื่น - ในประเทศ 
หน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจอื่น - 
ต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนภำคเอกชน และภำคประชำสังคม - ใน
ประเทศ 
หน่วยงำนภำคเอกชน และภำคประชำสังคม - 
ต่ำงประเทศ 

(10) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำย (Policy 
Recommendation) 
และมำตรกำร 
(Measures) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย – สมุดปกขำว (White 
paper) 

- มีข้อเสนอแนะ/มำตรกำร แต่ยังไม่ถูกน ำไป ใช้ประโยชน์ 
- มีหนังสือยืนยันกำรน ำไปใช้ประโยชน์  
- ข้อเสนอแนะ/มำตรกำรถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย/ปฏิบัติ มำตรกำร 
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน (Evidence-based 
Evaluation) ในระบบ NRIIS 

ในส่วนนี้ แสดงขั้นตอนกำรรำยงำนผลผลิตเพ่ือกำรประเมินคุณภำพผลผลิตแบบอ้ำงอิงหลักฐำน 
(Evidence-based Evaluation) ในระบบ NRIIS ของหน่วยงำนผู้ขอรับทุนสนับสนุนงำนวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
หลัก คือ กำรเข้ำใช้งำนระบบ และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน “ผลิตที่เกิดขึ้นจริง” 

3.1 การเข้าใช้งานระบบ 
1) นักวิจัย สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (National 

Research and Innovation Information system: NRIIS) โ ด ย เปิ ด เ ว็ บบ ร ำ ว เ ซ อร์  Google Chrome/ 
Firefox/Microsoft Edge แล้วพิมพ์ https://nriis.go.th  

2) คลิก เข้ำสู่ระบบ หรือคลิกเมนู กำรใช้งำนระบบ เลือกเมนูย่อย เข้ำสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้ำเข้ำสู่ระบบ 

 
3) ที่หน้ำเข้ำสู่ระบบ เลือกสถำนะผู้ใช้งำนนักวิจัย/ผู้เสนอขอรับทุน/ผู้เสนอขอรับรำงวัล ระบุบัญชี

ผู้ใช้และรหัสผ่ำนของนักวิจัย จำกนั้นคลิก เข้ำสู่ระบบ 

https://nriis.go.th/
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รูปที่ 3 หน้ำลงชื่อเข้ำใช้งำน 

 
3.2 การรายงานผลการด าเนินงาน “ผลิตที่เกิดขึ้นจริง” 

1) เมื่อเข้ำสู่หน้ำแรกของระบบ มีแถบเมนูที่ฝั่งซ้ำยของระบบ ให้คลิกที่เมนู “โครงการที่ได้รับ
จัดสรร”   

 
รูปที่ 4 หนำ้เมนู 
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2) ในหน้ำโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนค้นหำโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงกำร 
หรือ ปีงบประมำณ จำกนั้นให้คลิก “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำโครงกำรที่ได้รับจัดสรรในปี 2565 และ 2) ส่วนแสดงข้อมูล
โครงกำร ซึ่งเป็นข้อมูลจำกกำรค้นหำในส่วนที่ 1 ให้คลิก “รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน” เพ่ือเข้ำสู่หน้ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

 
รูปที่ 5 หน้ำค้นหำโครงกำร และแสดงข้อมูลโครงกำร 

 
3) ในหน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ให้เลือกแถบ “ผลกำรด ำเนินงำน”  

 
รูปที่ 6 หน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 



15 
 

4) ในหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ให้เลื่อนหน้ำต่ำงลงมำเพ่ือหำหัวข้อ “ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง” จำกนั้นให้
คลิกปุ่มสีเขียวที่อยู่มุมขวำมือ “เพ่ิมผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง”    

 
รูปที่ 7 หน้ำส ำหรับกรอกข้อมูลผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง 

 
ข้อมูลที่ต้องกรอกในส่วนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 — ข้อมูลผลผลิตตามที่ระบุในค ารับรอง ให้เลือกกรอกเฉพำะผลผลิตที่ระบุไว้ในค ำรับรอง 
แต่ละผลผลิตประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ผลผลิต โดยเลือกผลผลิตจำกตัวเลือกในระบบ 

 ผลผลิตย่อย โดยเลือกผลผลิตย่อยจำกตัวเลือกในระบบ 

 น้ ำหนักผลผลิตย่อย โดยเลือกน้ ำหนักผลผลิตย่อยจำกตัวเลือกในระบบ (นักวิจัยสำมำรถดู
น้ ำหนักผลผลิตย่อย หรือระดับของผลผลิตทั้ง 10 ผลผลิต ได้จำกตำรำง 4) 

 จ ำนวนน ำส่ง โดยระบุ “ตัวเลข” ลงในระบบ 

 หน่วยนับ โดยระบบจะข้ึนหน่วยนับให้อัตโนมัติตำมผลผลิตย่อยท่ีนักวิจัยเลือกไว้ 

 รำยละเอียดผลผลิต โดยระบ ุ“รำยละเอียดผลผลิต” ลงในระบบ 

1 

2 

3 
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ส่วนที่ 2 — ข้อมูลผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง ให้ระบุเฉพำะผลผลิตที่ท ำได้จริง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ปีที่น ำส่งผลผลิต โดยระบุ “ตัวเลข ปี พ.ศ.” ลงในระบบ 

 % ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน โดยระบุเป็น “ตัวเลข” ลงในระบบ 

 จ ำนวนผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง โดยระบุเป็น “ตัวเลข” ลงในระบบ 

 เชิงคุณภำพ โดยระบุรำยละเอียด “เชิงคุณภำพ” ลงในระบบ (นักวิจัยสำมำรถดูแนวทำงกำร
เขียนอธิบำยเชิงคุณภำพได้จำกตำรำง 3 และ 4) 

ส่วนที่ 3 — ไฟล์แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ ให้แนบไฟล์เอกสำร/หลักฐำนประกอบของผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจริง สำมำรถดปูระเภทเอกสำรของแต่ละผลผลิตได้จำกตำรำง 2  

เมื่อระบุข้อมูลและแนบไฟล์ครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก  จะปรำกฏผลกำรกรอกข้อมูลดังรูปที่ 8 
โดยสำมำรถคลิก เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรำยกำร หำกต้องกำรเพ่ิมผลผลิตอ่ืน ๆ ให้คลิก ปุ่มสีเขียวที่
อยู่มุมขวำมือ “เพ่ิมผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง” (รูปที่ 9)    

 
รูปที่ 8 หน้ำผลกำรบันทึกผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง  

 

 
รูปที่ 9 หน้ำผลกำรบันทึกผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จ ำนวน 3 ผลผลิต 


