คาอธิบาย ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
ผลผลิต (Output)
ประเภทของผลผลิตและคาจากัดความ (Type of Outputs and Definition)
1. นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นทันที
เมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดาเนินโครงการ
2. ประเภทของผลผลิต ประกอบด้วย 10 ผลผลิต ตามตารางดังนี้
ประเภทของผลผลิต
คาจากัดความ
(Type of Outputs)
(Definition)
1. กาลังคน หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
2. ต้นฉบับบทความวิจัย
(Manuscript)

3. หนังสือ

4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนการ
ใหม่ หรือนวัตกรรมทาง
สังคม

กาลังคนหรือหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการวิจยั โดยนับเฉพาะคนหรือ
หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายของโครงการนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ หรือการดาเนินการในรูปแบบอื่นที่ระบุไว้ในโครงการ
งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ มีการแสดงเหตุผลหรือที่มาของ
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายและวิเคราะห์และบทสรุป มีการ
อ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ วารสารการวิจัยนั้นอาจจะเผยแพร่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. Proceeding ระดับชาติ
2. Proceeding ระดับนานาชาติ
3. บทความในประเทศ
4. บทความต่างประเทศ
ข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตารา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจะต้องผ่านกระบวนการ Peer review ประกอบด้วย
1. บางบทของหนังสือ (Book Chapter)
2. หนังสือทั้งเล่ม (Whole book)
3. เอกสาร/หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างครบถ้วน (Monograph)
ผลงานที่เกิดจากการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ที่ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่/
กระบวนการใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการให้ดีขึ้นกว่าเดิม
รวมถึงสื่อสร้างสรรค์ สื่อสารคดีเพือ่ การเผยแพร่ สื่อออนไลน์ แอปพลิเคชัน / Podcast /
กิจกรรม / กระบวนการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ/หรือ การตระหนักรูต้ ่าง ๆ
1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ต้นแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับการทดสอบก่อน
สั่งผลิตจริง ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมด้วย
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับ
อุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หมายถึง กรรมวิธี ขั้นตอน หรือเทคนิค ที่พัฒนาขึ้นจาก
กระบวนการวิจยั พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้ ความคิดใหม่ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสูค่ วาม
เท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น
หลักสูตรอบรมปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนานักวิจัย, หลักสูตรพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพใหม่ในรูปแบบ
Reskill หรือ Upskill, หลักสูตรการเรียนการสอน, หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการ
ผลิตครู เป็นต้น

ประเภทของผลผลิต
(Type of Outputs)
5. ทรัพย์สินทางปัญญา

คาจากัดความ
(Definition)
ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของนักวิจัย ได้แก่ อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า
ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชหรือสัตว์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แบบผังภูมิของวงจร
เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม ที่จดั ซื้อ สร้างขึ้น หรือพัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการ

6. เครื่องมือ และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก การพัฒนาฐานข้อมูล และสร้างระบบ กลไก หรือมาตรฐาน ที่ตอบสนองการพัฒนา
หรือ มาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
กาลังคน การจัดการปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป็นต้น
- ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนหรือเครื่องมือ การปฏิบัติงานทีม่ ีการกาหนดอย่างชัดเจน
ในการดาเนินการ เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้
ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
องค์ประกอบของระบบและกลไก ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต กลุ่มคนที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตและการพัฒนากาลังคน, ระบบส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม,ระบบส่งเสริมการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุน
ประชาชนทั่วไป, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุน
กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส รวมถึงกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่
- ฐานข้อมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ที่มีโครงสร้างสม่าเสมอ หรือชุดของ
สารสนเทศใด ๆ ที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือสามารถประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
- มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินค้า และ/หรือ ศูนย์ทดสอบต่างๆ เพื่อสร้างและ
ยกระดับความสามารถทางด้านคุณภาพ ทั้งในชาติและนานาชาติ
8. เครือข่าย
เครือข่ายความร่วมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่เกิดจากการดาเนินการของโครงการ ทั้งเครือข่ายในประเทศ และเครือข่ายระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะช่วยในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ได้แก่
1. เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ
2. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม
4. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
9. การลงทุนวิจัยและ
ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งใน
นวัตกรรม
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในรูปของเงินสด
(In cash) และส่วนสนับสนุนอื่นทีไ่ ม่ใช่เงินสด (In kind)
10. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
(Policy
ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการ และ
Recommendation) และ แก้ปัญหาของประเทศ เช่น มาตรการที่ใช้เพื่อปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนา
มาตรการ (Measures)
มาตรการและสร้างแรงจูงใจให้เอือ้ ต่อการพัฒนาภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นิยามของผลลัพธ์ คือ การนาผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (users)
ที่ชัดเจน ส่งผลทาให้ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนาผลผลิตจากโครงการมาใช้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้ง
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสั งคม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของ
โครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ
2. นิยามการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน มีดังนี้
2.1 ด้านนโยบาย การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
กาหนดนโยบาย แผน แนวปฏิบัติ ระเบียบ มาตรการ กฎหมาย หรือใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งสามารถ
แสดงหลักฐานได้ชัดเจน
ขยายความ : (1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง องค์ความรู้ บทสังเคราะห์เชิงนโยบาย
หรือประสบการณ์ ที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยและนวัตกรรม
(2) นโยบายในนิยาม ครอบคลุมถึง นโยบายระดับหน่วยงาน ระดับท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ทั้งที่ดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาสังคม
2.2 ด้านเศรษฐกิจ การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ขยายความ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ผลงานเชิง
สร้างสรรค์ หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่
2.3 ด้านสังคม การนาผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการปรับระบบคิด พฤติกรรม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติจริง ซึ่งนาไปสู่การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคน ชุมชน
ท้องถิ่น สังคมและสิ่งแวดล้อม
ขยายความ : ผลงานวิจั ยและนวัตกรรม หมายถึง องค์ความรู้ เทคโนโลยี บทสังเคราะห์หรือ
ประสบการณ์ จากงานวิจัยและนวัตกรรม หรือการบริการวิชาการ
2.4 ด้านวิชาการ การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ ทั้งการวิจัย การเรียน
การสอน เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ โดยสามารถแสดงหลักฐานได้ชัดเจน
ขยายความ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ผลงานเชิง
สร้างสรรค์ แบบจาลองและฐานข้อมูลงานวิจัย การใช้ประโยชน์สามารถเกิดขึ้นในหลายระดับ เช่น ผลงานวิจัยถูก
นาไปอ้างอิงหรือต่อยอด การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ ระดับชาติ
หนังสือ ตารา บทเรียน สารานุกรม รวมถึงการจัดแสดงผลงานในรูปแบบอื่นๆ การนาเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ

ผลกระทบ (Impact)
1. นิ ย ามของผลกระทบ คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผลลั พ ธ์ (outcome) ในวงกว้ า งทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือผลสาเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่าน
กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (impact pathway)
ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น
2. คานิยามของผลกระทบในแต่ละด้าน มีดังนี้
2.1 ด้านเศรษฐกิจ การนาผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการ ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ
ลงทุนใหม่ เกิดการจ้างงานเพิ่ม หรือลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนาไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่
ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายที่นาไปสู่มาตรการที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งนี้ควรแสดงให้เห็นถึงมูลค่าผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึน้ จากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม (Return on Investment : ROI)
2.2 ด้านสังคม การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การเสริมพลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ หรือผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้หากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้น
จากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนาไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงการผลักดันไปสู่
นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดั งกล่าวได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้หากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิง
มูลค่า (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี

