3. การใช้งานเมนู “Research evaluation” (ระบบประเมินผลงานวิจัย)
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการจนกระทั่งโครงการวิจัยเสร็จสิ้น นักวิจัยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
• รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Output/Outcome/Impact)
• กาหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ
3.1 รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Output/Outcome/Impact)
เป็นการรายงานข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยสามารถรายงาน
ผลการวิจัยเมื่อโครงการอยู่ในสถานะงาน 5 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ (ข้อมูลอยู่ที่นักวิจัย) ขึ้นไป มีวิธีดังนี้
1) คลิกที่เมนู “Research evaluation”
2) คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น”
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”
4) คลิก “ผลการวิจัย” ที่โครงการที่ต้องการกรอกข้อมูล

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”

1. คลิก “Research evaluation”
2. คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น”

4. คลิก “ผลการวิจัย”

รูปที่ 48 หน้าโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

32

5) เมื่ อ คลิ ก ที่ ผ ลงานวิ จั ย จะปรากฏแบบฟอร์ ม การประเมิ น เบื้ อ งต้ น (Output/outcome/Impact)
ประกอบด้วย 12 หัวข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอี ยดข้ อ มูล โครงการ ซึ่ งประกอบไปด้ว ย 1) ข้อ มูล โครงการ 2) คณะผู้ วิจัย 3) งบประมาณ
4) ระยะเวลาการวิจัย 5) หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 6) สถานะโครงการ

รูปที่ 49 หน้าข้อมูลโครงการ
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ส่ ว นที่ 2 Output/outcome/Impact ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 8) ผลผลิ ต ที่ ได้ จ ากการวิ จั ย (Outputs) 9) ผลลั พ ธ์ ที่
เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 10) ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น

รูปที่ 50 แบบฟอร์ม Output/outcome/Impact
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7. ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) : ผลผลิตจริงที่ได้จากการวิจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ องค์ความรู้ใหม่ เครื่องมือทดสอบ
ใหม่ ฯลฯ ส่วนการส่งผลผลิตของงานวิจัยไปขอตีพิมพ์ ขอทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีแผนการในการเผยแพร่งานวิจัยในการ
ประชุม สัมมนา ให้ระบุว่าส่งไปที่ใดและมีแผนการเผยแพร่อย่างไร โดยอาจจะยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ได้รับสิทธิบัตรหรือเผยแพร่
จริง แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ ผลงานตีพิมพ์, ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอ
จดทะเบียน), ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่ ) และกิจกรรมการ
เผยแพร่และได้รับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ

รูปที่ 51 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs)
7.1 ผลงานตีพิมพ์
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย
• ประเภท ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และผลงานตีพิมพ์อื่นๆ
ได้แก่
▪ หนังสือ
▪ บทความในหนังสือ
▪ บทความในการประชุมวิชาการ
▪ วิทยานิพนธ์
▪ ผลงานตีพิมพ์อื่นๆ
• การเผยแพร่ – ชื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท
• ประเทศ – ประเทศที่ตีพิมพ์ผลงาน
• ชื่อผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• รายชื่อผู้ทาผลงาน
• รายชื่อผู้ร่วมทาผลงาน/สนับสนุน
• แหล่งข้อมูล – แหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นผลงาน
• วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
• เอกสารแนบ
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1. คลิก “เพิ่มข้อมูล”

4. คลิก เพื่อแก้ไขข้อมูล

คลิก

เพื่อลบข้อมูล

2. กรอกข้อมูล “ผลงานตีพิมพ์”

3. คลิก “บันทึก”

รูปที่ 52 ผลงานตีพิมพ์
7.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน)
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการประดิษฐ์, ชื่อสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร, หมายเลข, เลขที่คาขอ, ยื่นขอ/จดทะเบียนในนาม, วันที่ยื่นขอจดทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, เอกสารแนบ
4. คลิก เพื่อแก้ไขข้อมูล

คลิก

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล”

เพื่อลบข้อมูล
2. กรอกข้อมูล “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ”

3. คลิก “บันทึก”

รูปที่ 53 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน)
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7.3 ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา(กิจกรรมการเผยแพร่)
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย
• ประเภททรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ได้แก่
▪ ศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปประยุกต์
▪ วรรณกรรม, นาฏกรรม, ดนตรีกรรม
▪ สิ่งบันทึกเสียง, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร์, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
▪ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
• กิจกรรมการเผยแพร่
• วันที่เผยแพร่
• เอกสารแนบ
4. คลิก เพื่อแก้ไขข้อมูล

คลิก

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล”

เพื่อลบข้อมูล
2. กรอกข้อมูล “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ”

3. คลิก “บันทึก”

รูปที่ 54 ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่)
7.4 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (Esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย
• ประเภทกิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ
- การบรรยายในงานสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
- การจัดนิทรรศการหรือการแสดงทั้งในและต่างประเทศ
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ
• กิจกรรมการเผยแพร่
- รางวัลระดับนานาชาติ
- การเป็นนักวิจัยรับเชิญที่ต่างประเทศ
- การเป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
• วันที่เผยแพร่
• เอกสารแนบ
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4. คลิก เพื่อแก้ไขข้อมูล

คลิก

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล”

เพื่อลบข้อมูล
2. กรอกข้อมูล “กิจกรรม
การเผยแพร่ฯ”

3. คลิก “บันทึก”

รูปที่ 55 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ
8. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย
• กลุ่มเป้ำหมำย – ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้คือใคร หากงานวิจัยอาจมีผู้นาไปใช้หลายทอด ต้องระบุทุก
กลุ่ม เช่น วัคซีนตัวใหม่ ผู้ใช้กลุ่มแรกอาจเป็นโรงพยาบาลตามมหาวิทยาลัย ผู้ใช้กลุ่มถัดไปอาจเป็นหน่วยงานของรัฐที่
ทาหน้าที่ผลิตวัคซีนชนิดนี้ในปริมาณมาก หลังจากนั้นโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนอาจเป็น
ผู้ใช้ลาดับถัดไป โดยมีผู้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัยเป็นลาดับสุดท้าย

รูปที่ 56 กลุ่มเป้าหมาย
• กำรเปลี่ย นแปลงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น – ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายในการนาผลงานวิจัยไปใช้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร กล่าวคือ ให้ระบุว่าคาดว่าจะเกิด “ผลลัพธ์” กับกลุ่มเป้าหมายอย่างไรดังนี้
1) ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome) หมายถึง การนาเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปใช้ ผลลัพธ์นี้
อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จานวนการอนุญาตใช้สิทธิ (licensing) และมูลค่าค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้สิทธิ
(royalty)
2) ผลลั พ ธ์ เชิ งสถาบั น (institutional outcome) หมายถึ ง การน าผลการวิจั ยไปใช้ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
หน่วยงานรัฐ ทั้งหน่วยงานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกาต่างๆ (rule
of the game) ที่ เป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร ผลลั พ ธ์นี้ อาจวัด มาในรูป แบบต่ างๆ เช่น การบั ญ ญั ติห รือ ปรับ ปรุงแก้ ไข
กฎหมายการกาหนดนโยบายหรือแนวทางการดาเนินงานของภาครัฐ การออกมติคณะรัฐมนตรี
3) ผลลั พ ธ์เชิงพฤติกรรม (behavioral outcome) หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบั ติ
(practice) ของธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน หลังจากที่มีการนาผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ ผลลัพธ์นี้อาจวัด
มาในรูปแบบที่มี ความหลากหลายสูงมาก เช่น จานวนธุรกิจที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศหลังจากที่ได้รับข้อมูลจาก
งานวิจัย จานวนประชาชนที่ลดหรือเลิกสูบบุหรี่หลังจากที่ได้รับทราบอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคๆ หนึ่ง จากการสูบ
บุหรี่
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4) ผลลัพธ์เชิงแนวคิด (conceptual outcome) หมายถึง การสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกแนวคิดและกฎ
กติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ
ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจในนโยบายสาธารณะมากขึ้น การถกอภิปรายใน
สังคมต่อประเด็นต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นใหม่
5) การเสริมสร้างความสามารถ (Capacity building) หมายถึง ทักษะหรือขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปอันเป็ นผลจากการนาผลการวิจัยและพัฒ นาไปใช้ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จานวน
ผู้เข้าร่วมการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. คลิก เพื่อแก้ไขข้อมูล

คลิก

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล”

เพื่อลบข้อมูล
2. กรอกข้อมูลรายละเอียด
“การเปลี่ยนแปลง”

3. คลิก “บันทึก”

รูปที่ 57 การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ ให้ระบุปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการ
นาไปใช้และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ พร้อมระบุรายละเอียด

รูปที่ 58 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนาผลงานวิจัยไปใช้
9. ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจหมายถึง
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ในรูปมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic surplus)
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพที่สาคัญ
• ผลกระทบทางสังคมหมายถึง
- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เช่น การกระจายรายได้ อัตราการเจ็บป่วย ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพที่สาคัญ
• ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหมายถึง
- ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมที่แปลงเป็ น มู ล ค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น Preventive/replacement cost
method
- ตัวชี้วัดภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่ป่าไม้ ปริมาณของเสีย
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- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพที่สาคัญ

รูปที่ 59 ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น
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3.2 กาหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ
โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว สามารถกาหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะได้ โดยจะเปิดเผยผ่าน
ช่องทางการสืบค้นของระบบ NRMS, ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. (Digital Research Information Center
:DRIC) และ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) วิธีการมีดังนี้
1) คลิกที่เมนู “Research evaluation”
2) คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น”
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”
4) คลิก “เปิดเผยข้อมูล” ที่โครงการที่ต้องการ
3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”

1. คลิก “Research evaluation”
2. คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น”

4. คลิก “เปิดเผยข้อมูล”

รูปที่ 60 แสดงการคลิกเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลที่จะกาหนดเปิดเผยข้อมูลแบ่งเป็น 12 ส่วน ดังนี้
• ข้อมูลทั่วไป
• ทุนและเลขที่สัญญา
• ยุทธศาสตร์และกลุ่มเรื่อง
• ผู้ร่วมวิจัย
• ความสาคัญและที่มา
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
• วิธีการดาเนินการวิจัย
• ผลสาเร็จ
• พื้นที่ดาเนินการวิจัย
• รายงานความก้าวหน้า
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• แผนวิจัย
• ไฟล์แนบ
โดยสามารถคลิก เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละส่วนได้

รูปที่ 61 หน้าเปิดเผยข้อมูล
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