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2. การใช้งานเมนู “Ongoing & monitoring” (ระบบดาเนินการและติดตามงานวิจัย)
เมื่อนักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัย จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน และหน่วยงานส่งให้
วช.จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. จะประเมินข้อเสนอการวิจัย เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว วช. จะประกาศผลการพิจารณา
หลังจากนั้นผู้ประสานหน่วยงานของนักวิจัย จะถ่ายโอนข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเข้าสู่ระบบ Ongoing &
monitoring พร้อ มทั้ ง กรอกจ านวนงบประมาณที่ ได้รับ จัด สรรรายโครงการ และจะส่ งโครงการให้ นั กวิจัย รายงาน
แผนการดาเนินงาน รายงานความก้าวหน้า และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จากนั้นผู้ประสานหน่วยงานจะเป็นผู้ปิดโครงการ
ซึ่งเป็นการระบุสถานะงานโครงการว่าโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
2.1 โครงการที่กาลังดาเนินการ
หน้ าโครงการที่ ก าลั งด าเนิ น การ จะแสดงรายการโครงการทั้ งหมดของนั กวิจั ยใน ระบบ Ongoing & monitoring
โดยเมื่อเลือกปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของโครงการ ระบบจะแสดงรายการโครงการ แบ่งตามขั้นตอน ดังนี้
 โครงการที่ ยังไม่ ได้ ส่ง : เป็ น รายการโครงการที่ นักวิจัยกรอกแต่ยังไม่ได้ยืน ยันการส่ ง ใช้เพื่ อปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการก่อนส่ง หรือลบโครงการ
**กรณี นักวิจัยมีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้กรอกข้อเสนอการวิจัยตามใน
หัวข้อที่ 2 “ข้อเสนอการวิจัย ” นักวิจัยสามารถกรอกข้อมูลโครงการเข้าในระบบ Ongoing & monitoring ได้
โดยดูในหัวข้อ 5. การใช้งานเมนู “ทุนวิจัย” ซึ่งจะเรียกโครงการลักษณะนี้ว่า “โครงการที่เข้าใหม่” โดยนักวิจัย
จะต้องประสานกับผู้ประสานหน่วยงานก่อนที่จะนาเข้าโครงการที่เข้าใหม่ในระบบ Ongoing & monitoring
 โครงการที่ ต้ อ งแก้ ไข : เป็ น รายการโครงการที่ นัก วิจัยได้ยืน ยั น การส่ งออกไป เมื่อผู้ ป ระสานหน่ วยงานพบ
ข้อผิดพลาดของโครงการจึงส่งโครงการกลับให้นักวิจัยทาการแก้ไขพร้อมรายละเอียดความคิดเห็นจากผู้ประสาน
หน่วยงาน โครงการในขั้นตอนนี้นักวิจัยสามารถแก้ไขรายละเอียดโครงการได้ แต่ไม่สามารถลบโครงการออกจาก
ระบบได้
**หากนั กวิจัยต้องการแก้ไขรายละเอียดโครงการ แต่โครงการไม่ได้อยู่ในขั้นตอน โครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือ
โครงการที่ต้องแก้ไข นักวิจัยสามารถติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอให้ส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข
 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ : นักวิจัยจะสามารถรายงานแผนการดาเนินงานวิจัย รายงานความก้าวหน้า
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือแจ้งยกเลิกโครงการได้ โดยเมื่อนักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับ
สมบูรณ์แล้ว โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน
 โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน : นักวิจัยสามารถรายงานแผนการดาเนินงานวิจัย หรือแจ้ง
ยกเลิ กโครงการได้ แต่ ไม่ ส ามารถรายงานความก้าวหน้ าครั้งต่อ ไป หรือ ส่ งรายงานฉบั บ สมบู รณ์ ได้ จนกว่า
ผู้ประสานหน่วยงานจะตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และมีการ
ส่งให้นักวิจัยดาเนินการต่อไป โครงการจึงจะกลับมาอยู่ในขั้นตอนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
 โครงการที่ร อการยืน ยัน การยกเลิก : โครงการที่นั กวิจัยแจ้งยกเลิ ก จะแสดงรายการโครงการในขั้นตอนนี้
โดยโครงการจะยังไม่สามารถยกเลิกได้จนกว่าผู้ประสานหน่วยงานจะเป็นผู้ยืนยันการยกเลิก โดยเมื่อผู้ประสาน
หน่วยงานยืนยันการยกเลิกโครงการแล้ว โครงการจะอยู่ในขั้นตอนโครงการที่สิ้นสุดการดาเนินการแล้ว
 โครงการที่สิ้น สุดการดาเนิน การแล้ว : โครงการที่ผู้ประสานหน่วยงานปิดโครงการเมื่อโครงการดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว หรือยืนยันการยกเลิกโครงการ จะปรากฏโครงการในขั้นตอนนี้
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คลิกเลือก แหล่งทุน และปีงบประมาณ
คลิก “โครงการที่กาลังดาเนินการ”

ขั้นตอน โครงการที่ยังไม่ได้ส่ง

ขั้นตอน โครงการที่ต้องแก้ไข
ขั้นตอน โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

ขั้นตอน โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสาน
หน่วยงาน

ขั้นตอน โครงการที่รอการยืนยันการยกเลิก
ขั้นตอน โครงการที่สิ้นสุดการดาเนินการแล้ว

รูปที่ 29 แสดงหน้าโครงการที่กาลังดาเนินการ
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2.2 การลบโครงการ และแก้ไขรายละเอียดโครงการ
โครงการที่นักวิจัยสามารถลบ จะต้องอยู่ในขั้นตอนโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง ส่วนโครงการที่สามารถแก้ไขรายละเอียด
โครงการได้ จะต้องอยู่ในขั้นตอนโครงการที่ยังไม่ได้ส่งหรือโครงการที่ต้องแก้ไข หากต้องการแก้ไขให้คลิก เพื่อแก้ไข
ข้อมูล หรือคลิก เพื่อลบข้อมูล

รูปที่ 30 แสดงการแก้ไขและการลบโครงการ
หากโครงการมีการถูกลบออกจากหน้ าโครงการที่กาลังดาเนินการ โครงการจะถูกส่งมายังหน้า “Recycle bin”
นักวิจัยสามารถลบโครงการออกจากระบบถาวร หรือกู้คืนโครงการได้โดย คลิกเลือกหน้าโครงการ จากนั้นคลิก “ลบโครงการ”
หรือ “กู้คืนโครงการ”

รูปที่ 31 แสดงหน้า Recycle bin
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2.3 การรายงานข้อมูลโครงการเข้าระบบ Ongoing & monitoring
เมื่ อ นั ก วิ จั ย ด าเนิ น การโครงการแล้ ว สามารถรายงานข้ อ มู ล การด าเนิ น งานตามแผนกิ จ กรรม การรายงาน
ความก้าวหน้า ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ บันทึกบทคัดย่อ รวมทั้งการแจ้งยกเลิก โครงการได้ โดยเลือกเมนูโครงการที่
กาลังดาเนินการ และคลิก ดาเนินการ หน้าโครงการที่ต้องการรายงานข้อมูล

รูปที่ 32 แสดงการดาเนินการ เพื่อเข้าสู่หน้าผลการดาเนินการวิจัย

รูปที่ 33 แสดงหน้าผลการดาเนินงานวิจัย
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2.3.1 การรายงานแผนการดาเนินงานวิจัย
โครงการที่ นั ก วิจั ย สามารถรายงานแผนการดาเนิน งานวิจัย จะต้องอยู่ในขั้น ตอนโครงการที่ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ หรือโครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน โดยมีวิธีการดังนี้
1) คลิก ดาเนินการ หน้าโครงการ จะเข้าสู่หน้าผลการดาเนินการวิจัย
2) ในหัวข้อแผนการดาเนินงานวิจัย ระบบจะแสดงแผนการดาเนินงานวิจัยที่นักวิจัยได้กรอกตั้งแต่ตอน
เสนอขอ โดยนักวิจัยจะสามารถแก้ไข โดยการคลิก หรือคลิก
เพื่อลบข้อมูล เมื่อคลิกแก้ไข
สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
• รายละเอียดกิจกรรม
• เดือนที่คาดว่าจะดาเนินการ
• เดือนที่ดาเนินการจริง
• สัดส่วนของงานต่อโครงการ
• ความสาเร็จต่อกิจกรรม
• ผู้รับผิดชอบ
3) แก้ไขแล้วคลิก “บันทึก” หรือ หากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิก “ยกเลิก”
4) หากต้องการเพิ่มแผนการดาเนินงานวิจัย ให้คลิก

รูปที่ 34 แสดงหน้าแผนการดาเนินงานวิจัย
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2.3.2 การรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการที่นักวิจัยสามารถรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจะต้องอยู่ในขั้นตอนโครงการที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีวิธีการดังนี้
1) คลิก ดาเนินการ หน้าโครงการ จะเข้าสู่หน้าผลการดาเนินการวิจัย
2) ในหัวข้อรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้คลิก
3) นักวิจัยจะต้องกรอกข้อมูล ดังหัวข้อต่อไปนี้
• รายงานครั้งที่
• ประเภท (รายงานความก้าวหน้า, รายงานฉบับสมบูรณ์)
• งบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิ้น (งบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิ้น ตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงการรายงานครั้งนี้)
• ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงการ
รายงานครั้งนี้)
• วันที่รายงาน
• สรุปผลการดาเนินงาน (เป็นไปตามแผนงาน, ช้ากว่าแผนงาน, เร็วกว่าแผนงาน)
• ผลการปฏิบัติงาน
• ปัญหาและอุปสรรค
• คาแนะนาและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
• ไฟล์แนบ
4) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก
เมื่อนักวิจัยบันทึกรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน
นักวิจัยจะไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ จนกว่าผู้ประสานหน่วยงานจะตรวจสอบ
การรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และมีการส่งให้นักวิจัยดาเนินการต่อไป โครงการจึงจะ
กลับมาอยู่ในขั้นตอนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

รูปที่ 35 หน้ารายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์
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2.3.3 การจัดการไฟล์เอกสารแนบ
นักวิจัยสามารถเปลี่ยนประเภทไฟล์ที่แนบในระบบ และเลือกเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร หรือบทความทางวิชาการ โดยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น ไฟล์ที่ถูกเลือกให้เปิดเผยรายงานสู่สาธารณะ
จะถูกส่งไปเผยแพร่ที่ห้องสมุดดิจิทัลของ วช. และช่องทางอื่นๆ วิธีการจัดการไฟล์เอกสารแนบ มีดังนี้
1) คลิก เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อลบไฟล์ (เฉพาะไฟล์ที่ผู้ประสานหน่วยงานไม่ได้ล็อกการแก้ไข/ลบไฟล์)
2) หากต้องการแนบไฟล์ใหม่ให้คลิกตรงไฟล์แนบ เพื่อเลือกไฟล์ใหม่
3) เลือกประเภทไฟล์
4) เลือกการเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ
5) คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไข หรือคลิก “ยกเลิก” หากไม่ต้องการบันทึกการแก้ไข

รูปที่ 36 แสดงหน้าจัดการไฟล์เอกสารแนบ
2.3.4 บันทึกบทคัดย่อ
นักวิจัยสามารถบันทึกบทคัดย่อได้ โดยแยกเป็นบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากนั้นจึง
บันทึกข้อมูล
หมายเหตุ หากไม่มีการบันทึกบทคัดย่อจะไม่สามารถปิดโครงการได้

รูปที่ 37 แสดงหน้าบันทึกบทคัดย่อ
2.3.5 การแจ้งยกเลิกโครงการ
นั กวิจั ย สามารถแจ้ งยกเลิ กโครงการ เมื่อโครงการอยู่ในขั้นตอนโครงการที่ อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือ
โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน โดยมีวิธีการดังนี้
1) คลิก ดาเนินการ หน้าโครงการ จะเข้าสู่หน้าผลการดาเนินการวิจัย
2) คลิก แจ้งยกเลิกโครงการ และระบุเหตุผลที่ต้องการขอยกเลิกโครงการและคลิกบันทึก
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โครงการที่นักวิจัยแจ้งยกเลิก โครงการจะยังไม่สามารถยกเลิกได้จนกว่าผู้ประสานหน่วยงานจะเป็นผู้ยืนยัน
การยกเลิ ก โดยเมื่ อผู้ ป ระสานหน่ ว ยงานยื น ยั น การยกเลิ ก โครงการแล้ ว โครงการจะอยู่ในขั้น ตอนโครงการที่ สิ้ นสุ ดการ
ดาเนินการแล้ว

รูปที่ 38 แสดงหน้าแจ้งยกเลิกโครงการ
2.3.6 ข้อแตกต่างจากข้อเสนอการวิจัย
สาหรับ การระบุ รายละเอีย ดที่ได้แกไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ ประเมิน โดยการคลิ กแก้ไขข้อมูล
จากนั้นระบุรายละเอียดและคลิกบันทึกข้อมูล ซึ่งหากเป็นโครงการต่อเนื่อง ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนาไปแสดงใน
รายงานความก้าวหน้าของข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องในปีถัดไป

รูปที่ 39 แสดงการระบุรายละเอียดที่ได้แกไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
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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
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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
39

- 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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