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คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวจิัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

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

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome แล้วพิมพ์ URL :http://www.nrms.go.th 

 
รูปที่  1 แสดงหน้าแรกระบบ NRMS 

1.1 การลงช่ือเข้าใช้งานระบบส าหรับนักวิจัย 
1) คลิกที่ “นักวิจัย เข้าสู่ระบบ”เพื่อเข้าใช้งาน 
2) กรอกบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากน้ันคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
 

นักวิจัยคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 
NRMS 

เจ้าหน้าที่คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 
NRMS 

คลิกเพื่อลงทะเบียนนักวิจัย
ใหม่ 

http://www.nrms.go.th/


2 
 

 
 

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ 
 

   

รูปที่  3  หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

 กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัยแต่หากต้องการสมัครเป็นผู้ประสานหน่วยงาน ให้ติดต่อผู้
ประสานหน่วยงานคนเดิมเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ประสานหน่วยงานให้ 

1.2 การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
1) เมื่อคลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ผู้ใช้งานจะต้องระบุรายละเอียดที่ส าคัญตาม Require Field 

(*) พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักวิจัย ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกที่จะแนบไฟล์ในคร้ังแรกที่
ลงทะเบียน สามารถไปเพิ่มเอกสารแนบได้ในหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหลังจากที่เข้าระบบได้แล้ว 

 

คลิกที่ “นักวิจัย เข้าสู่ระบบ”เพื่อเข้าใช้งานระบบ 

1. นักวิจัยกรอกบัญชีผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน 

2. คลิกเข้าสู่ระบบ 
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2) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังน้ี 
2.1) กระทรวง 
2.2) หน่วยงานสังกัดของกระทรวง 
2.3) หน่วยงานของท่าน (กรม/มหาวิทยาลัยของผู้ใช้) 
2.4) คณะ/กอง/สถาบัน ของท่าน (ชื่อหน่วยงานย่อยที่ผู้ใช้สังกัดภายใต้กรม/มหาวิทยาลัย) 

    หากไม่มีหน่วยงานของผู้ใช้ใน dropdown list  ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรือหากไม่มี คณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง ของผู้ใช้ ใน dropdown list ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสาน
หน่วยงานได้ที่เมนู ตรวจสอบบัญชีชื่อในระบบของท่าน  ดังรูปที่ 6) 

2.5) ค าน าหน้านาม 
2.6) ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 
2.7) ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ (*จ ำเป็นต้องกรอกเพรำะระบบจะสร้ำง Account  ในกำรเข้ำใช้

งำนระบบเป็นอีเมลในรูปแบบ name.surname@research.or.th) 
2.8) อีเมลที่ติดต่อของท่าน : เป็นอีเมลที่เป็นปัจจุบันและผู้ใช้ใช้ส าหรับติดต่อและรับข้อมูลจากระบบ NRMS 
2.9) เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ) : ให้กรอกเลขที่บัตร

ประชาชน 13 หลักตามจริง กรณีที่เป็นนักวิจัยต่างชาติ ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานในการเพิ่มข้อมูล
นักวิจัยดังกล่าว โดยเลขบัตรให้กรอกอักษรย่อของประเทศ ตามด้วยหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) 
และกรอกหมายเลข 0 เติมไปจนครบ 13 หลัก 

2.10) สาขาที่เชี่ยวชาญ 
2.11) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
2.12) สถาบันการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา) 
2.13) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
2.14) จังหวัด 
2.15) อ าเภอ/เขต 
2.16) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกในรูปแบบ 08X-XXX-XXXX) 
2.17) เลือกไฟล์ เพื่อท าการแนบไฟล์บัตรประชาชน 
2.18) เช็ค  ยอมรับเงื่อนไข 
2.19) ป้อนอักขระที่ท่านเห็น 
2.20) คลิก ส่งค าขอ 
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รูปที่  4 ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ 

หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบผ่านทางอีเมลที่ใช้ใน
การลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้อัตโนมัติหลังจากลงทะเบียน 
นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้เลย แต่หากหน่วยงานไม่ได้ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบโดยอัตโนมัติ นักวิจัยจะต้อง
ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิ์เข้าระบบ ส าหรับกรณีที่เป็นนักวิจัยอิสระ หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสาน
หน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ NRMS 

 หากไม่แน่ใจว่ามีบัญชีเข้าใช้ระบบแล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบโดยการคลิกที่ตรวจสอบบัญชีช่ือของท่านในระบบ 
 กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ลืมรหัสผ่านเพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ 
 สามารถดูค าถามที่พบบ่อยได้โดยคลิกที่ FAQ: ค าถามท่ีพบบ่อย 

1. ระบุรายละเอียดข้อมูลของ
นักวิจัย 

2. แนบไฟล์ส าเนาบัตรประชาชนของนักวิจัย 

3. เช็ค  ยอมรับ
เงื่อนไข 4. ระบุตัวเลขที่เห็น 

5. คลิก “ส่งค าขอ” 
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รูปที่  5 แสดงเมนูการใช้งานระบบ NRMS 

 
รูปที่  6 หน้าตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ 

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิก “ค้นหา” 

2. ผลการค้นหา 

คลิก “ตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้ของท่านในระบบ” เพื่อท าการตรวจสอบ
บัญชีชื่อผู้ใช้ 
คลิก “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่หน้าช่วยเหลือเพื่อขอรับรหัสผ่าน 
คลิก “FAQ: ค าถามที่พบบ่อย”เพื่อดูค าถามที่พบบ่อย 
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รูปที่  7 หน้าช่วยเหลือกรณีลืมรหัสผ่าน 

 

รูปที่  8 หน้า FAQ: ค าถามที่พบบ่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกลิงค์ค าถามที่ต้องการ 
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1.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏหน้ารายละเอียด

ข้อมูลผู้ใช้ โดยแบ่งเป็น 10 ส่วน ดังน้ี 

 
รูปที่  9 เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 1 หน้าข้อมูลเบื้องต้น กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย การแนบไฟล์รูปภาพโดยคลิกที่      
ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ (ไทย), ชื่อ (อังกฤษ), นามสกุล (ไทย), นามสกุล (อังกฤษ), วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.) เกิด, Passport number หรือ 
หมายเลขบัตรประชาชน, ต าแหน่งบริหาร, ต าแหน่งทางวิชาการ, เอกสารแนบสามารถแนบไฟล์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
โดยคลิกที่  

 
รูปที่  10 หน้าข้อมูลเบื้องต้น 

4. คลิก “บันทึก” 
 

2. คลิกเพื่อแนบไฟล์รูปภาพที่ต้องการ 

3. แก้ไขข้อมูล
เบื้องต้น 

1. คลิก “ข้อมูลเบื้องต้น” 
W 

คลิก “ข้อมูลส่วน
บุคคล” 
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 ส่วนท่ี 2 สังกัดกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวง , หน่วยงานสังกัดกระทรวง, หน่วยงานของท่าน, คณะ/กอง/
สถาบัน 

 
รูปที่  11 หน้าข้อมูลสังกัด 

หากนักวิจัยมีการแก้ไขข้อมูลสังกัด นักวิจัยจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีกจนกว่าผู้ประสานหน่วยงานใหม่จะให้สิทธิ์นักวิจัย
เข้าระบบ (กรณีหน่วยงานมีผู้ประสานหน่วยงาน สามารถดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงานได้ที่ หน้าตรวจสอบ
บัญชีชื่อของท่านในระบบ ดังรูปที่ 6) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) เพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ (กรณี
หน่วยงานไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน) 
 ส่วนท่ี 3 ท่ีอยู่กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส าหรับติดต่อ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยโทรศัพท์, โทรสาร , มือถือ, 
อีเมล์ , Facebook, Twitter, Line ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อที่ ต้ัง ถนน, ประเทศ , จังหวัด, อ าเภอ/เขต , ต าบล/แขวง, 
รหัสไปรษณีย์ 

 
รูปที่  12 หน้าข้อมูลที่อยู่ 

3. คลิก “บันทึก”  
 

2. แก้ไขข้อมูล
สังกัด 

1. คลิก “สังกัด” 

3. คลิก “บันทึก”  

2. แก้ไขข้อมูลที่อยู ่1. คลิก “ที่อยู่” 
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ส่วนท่ี 4 ประวัติการท างานกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยช่วงปีที่ท างาน , ต าแหน่ง, หน่วยงาน, ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ 

 
รูปที่  13 หน้าข้อมูลประวัติการท างาน 

 ส่วนท่ี 5 ประวัติการศึกษากรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยปีที่จบ, สถานที่, สถานศึกษา, คณะ, สาขา, วุฒิการศึกษา, หัวข้อ
วิทยานิพนธ์, ลักษณะงานที่รับผิดชอบ, สถานศึกษาต่างประเทศ 

 
รูปที่  14 หน้าข้อมูลประวัติการศึกษา 

5. คลิก “บันทึก” เพื่อ
บันทึกข้อมูลทั้งหน้า 
 

3. กรอกข้อมูลประวัติการท างาน 

1. คลิก “ประวัติการท างาน” 

2. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

4. คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลในตาราง 
 

5. คลิก “บันทึก” เพื่อ
บันทึกข้อมูลทั้งหน้า 
 

3. กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา 

1. คลิก “ประวัติการศึกษา” 

2. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

4. คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลใน
ตาราง 
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สว่นท่ี 6 ความเช่ียวชาญกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญ 

 
รูปที่  15 หน้าข้อมูลความเชี่ยวชาญ 

ส่วนท่ี 7 ผลงานประกอบไปด้วย 4 หัวข้อย่อย ดังน้ี โครงการ ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร และผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 
รูปที่  16 หน้าข้อมูลผลงาน 

2. กรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญ 

1. คลิก “ความเชี่ยวชาญ” 

3. คลิก “บันทึก” 

1. คลิก “ผลงาน” 
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   หัวข้อท่ี 1 โครงการ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปี, ชื่อโครงการ, บทบาทในโครงการ 

 
รูปที่  17 หน้าข้อมูลโครงการ 

   หัวข้อท่ี 2 ผลงานตีพิมพ์ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบทความ, ผู้แต่ง, งานประชุม/วารสาร, ปีที่ตีพิมพ์, ฉบับ
ที่/เล่มที่, หน้าที่ตีพิมพ์ 

 
รูปที่  18 หน้าข้อมูลผลงาน 

   หัวข้อท่ี 3 สิทธิบัตร กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อการประดิษฐ์, หมายเลขการประดิษฐ์, วันที่ได้จัดการประดิษฐ์,      
ผู้ประดิษฐ์ 

 
รูปที่  19 หน้าข้อมูลผลงาน 

 

2. คลิก “กรอกข้อมูล” 

1. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก”  
 

2. กรอกข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์ 

1. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก”  

2. กรอกข้อมูล
สิทธิบัตร 

1. คลิก  เพื่อแก้ไข
ข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบ
ข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก”  
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   หัวข้อท่ี 4 ผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์แล้วกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปี, ชื่อผลงาน, รูปแบบการน าไปใช้, 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่  20 หน้าข้อมูลผลงาน 

ส่วนท่ี 8 รางวัลกรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย วันที่ได้รับรางวัล, รางวัล, ผลงาน, ผู้ให้รางวัล 
 

 
รูปที่  21 หน้าข้อมูลรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. คลิก “กรอกข้อมูล” 

2. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

4. คลิก “บันทึก”  
 

1. คลิก “รางวัล” 

2. กรอกข้อมูลผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์แล้ว 

1. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก”  
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ส่วนท่ี 9 งานวิจัยท่ีก าลังท ากรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, แหล่งทุน, ความก้าวหน้า, วันที่สิ้นสุด, ต าแหน่ง, 
สัดส่วน 

 

 
รูปที่  22 หน้าข้อมูลงานวิจัยที่ก าลังท า 

 ส่วนท่ี 10 ความเป็นส่วนตัว เพื่อก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย ในระบบค้นหาผู้เชี่ยวช าญ 
(expertfinder.nrms.go.th) 

 
รูปที่  23 หน้าความเป็นส่วนตัว 

1. คลิก “งานวิจัยที่ก าลังท า” 

2. คลิก “เพิ่มงานวิจัย” 
 

3. คลิก “กรอกข้อมูล” 

4. คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลใน
ตาราง 
 5. คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหน้า 

 

1. คลิก “ความเป็นส่วนตัว” 2. เลือกขอบเขตที่ต้องการเปิดเผย 

3. คลิก “บันทึก” 
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สามารถคลิกที่ “พิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อพิมพ์ประวัติข้อมูลของตนเอง 

 
  รูปที่  24 หน้าพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

รูปที่  25 หน้าประวัติข้อมูลส่วนบุคคล 

คลิก “พิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล” 
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1.4 การเปล่ียนรหัสผ่าน 
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
1. คลิกที่ชื่อ แล้วเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
รูปที่  26 การเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่านใหม่ และกรอกยืนยัน
รหัสผ่านอีกคร้ังในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากน้ันคลิก แก้ไข เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
รูปที่  27 หน้าแก้ไขรหัสผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
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2. การใช้งานเมนู “Proposal assessment” (ข้อเสนอการวิจัย) 

2.1 รายการข้อเสนอการวิจัย 
หน้ารายการข้อเสนอการวิจัย จะแสดงข้อมูลข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัย โดยจะแสดงรายการข้อเสนอการวิจัยแยก

ตามขั้นตอน ดังน้ี 
 ข้อเสนอการวิจัยที่ยังไม่ได้ส่ง : เป็นรายการข้อเสนอการวิจัยที่นักวิจัยกรอกแต่ยังไม่ ได้ยืนยันการส่ง ใช้เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยก่อนส่ง หรือลบข้อเสนอการวิจัย 
 ข้อเสนอการวิจัยที่ต้องแก้ไข : เป็นรายการข้อเสนอการวิจัยที่นักวิจัยได้ยืนยันการส่งออกไป เมื่อแหล่งทุนพบ

ข้อผิดพลาดของข้อเสนอการวิจัยจึงส่งข้อเสนอการวิจัยกลับให้นักวิจั ยท าการแก้ไขพร้อมรายละเอียดความ
คิดเห็นจากแหล่งทุน 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งไปแล้ว : เป็นรายการข้อเสนอการวิจัยที่ นักวิจัยได้ยืนยันการส่งออกไป ใช้เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของสถานะการท างานของข้อเสนอการวิจัยที่นักวิจัยยืนยันการส่งแล้ว 
 

  
รูปที่  28 รายการข้อเสนอการวิจัย 

คลิก “รายการข้อเสนอการวิจัย” 
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2.2 ข้อเสนอการวิจัยใหม่ 

หน้าข้อเสนอการวิจัยใหม่ ส าหรับนักวิจัยต้องการเสนอข้อเสนอการวิจัยในปีงบประมาณที่เปิดรับเป็นปีแรก ซึ่งจะ
แบ่งประเภทข้อเสนอการวิจัยเป็น 3 ประเภท คือ แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัย และโครงการวิจัย ย่อย
ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย โดยนักวิจัยสามารถเลือกสร้างข้อเสนอการวิจัยตามความต้องการได้ เมื่อคลิกเลือก
เมนูข้อเสนอการวิจัยใหม่ จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดในการกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย 

 

 
รูปที่  29 รายการข้อเสนอการวิจัย 

ข้ันตอนในการด าเนินการ มีดังต่อไปนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

 ข้อมูลทุน 
1) แหล่งทุน : เลือกแหล่งทุนที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัย 
2) ชื่อทุน : เลือกชื่อทุนที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัย 

 ข้อมูลโครงการ 
1) ประเภทโครงการ : เลือกประเภทโครงการวิจัยที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) กรณีที่นักวิจัยต้องการยื่นขอทุนวิจัยเป็นแผนงานวิจัย ให้คลิก “แผนงานวิจัย” เพื่อสร้าง
แผนงานวิจัย 

(2) กรณีที่นักวิจัยต้องการยื่นขอทุนวิจัยเป็นโครงการเด่ียว ให้คลิก “โครงการเด่ียว” เพื่อสร้าง
โครงการวิจัย 

(3) กรณีที่ นักวิจัย ต้องการยื่นขอทุนวิจัยเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัย ให้คลิก “โครงการย่อย” และเลือกความสอดคล้องกับแผนงานวิจัยว่า
โครงการวิจัยย่อยน้ีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยใด ซึ่งผู้อ านวยการแผน
งานวิจัยต้องกรอกรายละเอียดแผนงานวิจัยให้เรียบร้อยแล้วท าการยืนยันการส่งข้อมูลก่อน 
เพื่อให้มีรายการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยมาให้เลือก (หากแผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัยไม่ยืนยันการส่งจะไม่มีรายการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยมาให้เลือก) 

2) สถานภาพ : สถานภาพข้อเสนอการวิจัยในกรณีที่เป็นข้อเสนอการวิจัยใหม่ สถานภาพข้อเสนอการ
วิจัยจะถูกระบุเป็น “ใหม่” โดยอัตโนมัติ 

3) ชื่อเรื่อง (ไทย) : ระบุชื่อข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย 

คลิก “ข้อเสนอการวิจัยใหม่” 
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4) ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) : ระบุชื่อข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
 ประเภทการวิจัย 

1) สาขาวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับสาขาวิชาการ เพียง 1 สาขา ซึ่งสาขาวิชาการของสภาวิ จัย
แห่งชาติ มีทั้งหมด 12 สาขา คือ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 

2) ประเภทการวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท ซึ่งประเภทการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนา 

3) ด้านการวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับด้านการวิจัย เพียง 1 ด้าน ซึ่งด้านการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ และด้านสังคม/มนุษยศาสตร์ 

4) สาขาการวิจัยหลัก OECD : ระบุความสอดคล้องกับสาขาการวิจัยหลัก OECD เพียง 1 สาขา 
ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และอื่นๆ 

5) สาขาการวิจัยย่อย OECD : ระบุความสอดคล้องกับสาขาการวิจัยย่อย OECD ภายใต้สาขาการวิจัย
หลัก OECD เพียง 1 ด้าน 

 มาตรฐานการวิจัย 
1) มีการใช้สัตว์ทดลอง : คลิกเลือกในกรณีที่ข้อเสนอการวิจัยมีการใช้สัตว์ทดลอง พร้อมทั้งระบุสัตว์ที่

ใช้ โดยนักวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
2) มีการวิจัยในมนุษย์ : คลิกเลือกในกรณีที่ข้อเสนอการวิจัยมีการท าวิจัยในมนุษย์ โดยนักวิจัยต้อง

ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อเลือกมีการท าวิจัยในมนุษย์ จะมีตัวเลือกดังน้ี 
 “ไม่มีหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” รายละเอียดที่ให้ระบุ มีดังน้ี 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Research Ethics Committee: REC) คือ 
ให้ระบุชื่อสถาบันที่พิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

 หมายเลขโครงการวิจัยจากสถาบัน (Research Protocol Number) คือ ให้ระบุ
หมายเลขโครงการวิจัยที่ออกโดย REC ที่พิจารณารับรองฯ 1 หมายเลข ต่อ 1 โครงการ  

 วันที่ยื่นโครงการ คือ ให้ระบุวันที่ผู้วิจัยยื่นโครงการให้ REC พิจารณาฯ โดยเรียงตาม
วัน เดือน ปี พ.ศ. (dd/mm/yyyy)  

  “มีหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Certificate of Approval: COA / Certificate 
of Exempt: COE)” รายละเอียดที่ให้ระบุ มีดังน้ี 
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Research Ethics Committee: REC) คือ 

ให้ระบุชื่อสถาบันที่พิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 หมายเลขหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คือ ให้ระบุหมายเลข/เลขที่หนังสือ

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ออกโดย REC ที่พิจารณารับรองฯ 1 หมายเลข ต่อ 
1 โครงการ 

 วันที่อนุมัติ คือ ให้ระบุวันที่อนุมัติหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 วันที่หมดอายุ คือ ให้ระบุวันที่หมดอายุของหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

3) มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพันธุวิศวกรรม : คลิกเลือกในกรณีที่ข้อเสนอการวิจัยมีการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม โดยนักวิจัยต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือ
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พันธุวิศวกรรม โดยมีการแบ่งงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ตามระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งนักวิจัยต้องระบุระดับความเสี่ยงเพียง 1 ประเภท ดังน้ี 

(1) BSL 1 : Biosafety  Level 1 เป็นการวิจัยและทดลองที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

(2) BSL 2 : Biosafety Level 2 เป็นการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับต่ าต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

(3) BSL 3 : Biosafety Level 3 เป็นการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย โดยการดัดแปลง
พันธุกรรม และงานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

4) มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี : คลิกเลือกในกรณีข้อเสนอการวิจัยมีการด าเนินการวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยนักวิจัยต้องปฏิบัติตามแนวทาง การด าเนินงานเพื่อจัดการ
ความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และด าเนินการกรอกเลขทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ ซึ ่ง เป ็นเลขที ่ได้มาจากการสมัครสมาชิกเข ้าใช ้ระบบ ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) โดยระบบ ESPReL จะก าหนดเลขทะเบียนให้ 1 เลขทะเบียนต่อ 1 
ห้องปฏิบัติการ   

เมื่อระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการและคลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงข้อมูลห้องปฏิบติัการที่อยู่ในระบบ ESPReL 
ดังน้ี สถานที่ปฏิบัติการวิจัย ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก และประเภทห้องปฏิบัติการย่อย จากน้ันคลิก “บันทึก” 

 
รูปที่  30 แสดงหัวข้อมาตรฐานการวิจัย ในแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย 
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 ระยะเวลา : ระบุระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย โดยระบุจ านวนปี และเดือนที่ท าการวิจัย ระบบจะท าการ
ค านวณ วันที่เร่ิมต้น และวันที่สิ้นสุดของการวิจัยให้โดยอัตโนมัติ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ต้องระบุ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น : ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

เพียง 1 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่

ต้องระบุ 
 ยุทธศาสตร์ประเทศ : ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์

ประเทศประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth Competitiveness)  การลดความเหลี่อมล้ า (Inclusive Growth)  
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และการสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Internal Process) 

 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล : โดยเลือกระบุความสอดคล้องนโยบาย/เป้าหมายของรั ฐบาล เพียง 1 
รายการ จากรายการ ดังน้ี  

1) ระเบียบวาระแห่งชาติ : เป็นเป้าหมายของการสนับสนุนการวิจัย เช่น การเป็น Food Valley หรือ
เป็นครัวของโลก ฯลฯ 

2) โครงการท้าทายไทย : เป็นข้อเสนอการวิจัยที่มีลักษณะ ดังน้ี  
(1) เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยที่เป็นปัญหาในการพัฒนา  
(2) เป็นเร่ืองที่ยังมีอุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแก้ปัญหา เช่น ขาด

ความรู้ ขาดเทคโนโลยี หรือขาดกลไกการด าเนินงาน 
(3) สามารถตอบโจทย์ประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนา  

3) นโยบายรัฐบาล : ระบุความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพียง 1 นโยบาย 
 หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund : (ถ้ามี) กรณีข้อเสนอการวิจัยมีหน่วยงาน

ร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund ให้ท าการเพิ่มหน่วยงานร่วมลงทุนและระบุ

รายละเอียดให้ครบถ้วน หากต้องการลบข้อมูลให้คลิก “ ” 
 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจัยน้ีต่อแหล่งทุนอื่น : (ถ้ามี) กรณีข้อเสนอการวิจัยมีการ

น าเสนอข้อเสนอหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของงานวิจัยน้ีต่อแหล่งทุนอื่นให้คลิกเลือก “ม”ี และระบุรายละเอียด
ให้ครบถ้วน หากต้องการลบข้อมูลให้คลิก “ไม่มี” 

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพื่อท าการบันทึก 
ระบบจะท าการบันทึกรายละเอียด และจะแสดงข้อมูลอีก 6 ขั้นตอน ให้นักวิจัยกรอก ได้แก่ รายละเอียดโครงการ คณะผู้วิจัย 
แผนงาน เอกสารแนบ สร้างข้อเสนอการวิจัย และตรวจสอบความถูกต้อง 
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รูปที่  31 ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ขั้นตอนที่ 1 “ข้อมูลทั่วไป” 
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ข้ันตอนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการ 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย : ระบุความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย โดยแสดง

ให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยในเรื่องน้ี 
 วัตถุประสงค์การวิจัย : ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสอดคล้องกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท า

การวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย : ระบุขอบเขตการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัย : ระบุวิธีการด าเนินการวิจัย โดยอธิบายขั้นตอนการท าวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การ

ก าหนดพื้นที่ศึกษา ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ  
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย : ระบุว่าแผนงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มากน้อยเพียงใดในเชิงปริมาณ 
พร้อมแสดงผลกระทบด้วย (กรอกเฉพาะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) 

 กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย : ระบุวิธีการด าเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท าการวิจัยทั้ง
ในระดับแผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนถึง
การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จของแผนงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  
(กรอกเฉพาะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เพียง 1 ด้าน ดังน้ี ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม และด้าน
สังคมและชุมชน กรณีน าไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเลือกระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเพียง 1 กลุ่ม 

 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ระบุหน่วยงานที่น าผลการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วไปใช้ประโยชน์ 
 ค าส าคัญ : ระบุค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีความส าคัญต่อเน้ือหาของเรื่องที่ท าวิจัย  
 สถานที่ท าการวิจัย : ระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของสถานที่น้ันๆ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 จังหวัด หรือ 1 
ประเทศ 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง : ระบุการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง เพียง 1 รายการ  

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก” ระบบจะท า
การบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  32 ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 “รายละเอียดโครงการ” 
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ข้ันตอนท่ี 3 : คณะผู้วิจัย 
 คณะผู้วิจัย : ในรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยต้องระบุคณะผู้วิจัยให้ครบทุกคน ซึ่งวิธีการเพิ่มข้อมูลนักวิจัย

สามารถท าได้โดย 
1) คลิก “เพิ่มข้อมูลนักวิจัย” 
2) ระบุชื่อหรือนามสกุลของนักวิจัยในข้อเสนอการวิจัย แล้วคลิก “ค้นหา” ระบบจะค้นหารายชื่อ

นักวิจัยที่ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS หากไม่พบข้อมูลแสดงว่านักวิจัยท่านน้ันยังไม่ไ ด้
ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิก “เพิ่มนักวิจัยใหม่” เพื่อท า
การลงทะเบียนนักวิจัย 

3) ระบุต าแหน่งนักวิจัยในโครงการ ซึ่งต าแหน่งในโครงการประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้วางแผน และผู้ รับผิดชอบ(โครงการ) 
เป็นต้น 

4) ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยในโครงการ (ระบุเป็นร้อยละ) 
5) ระบุเวลาที่ท าวิจัย โดยระบุระยะเวลาท าการวิจัยเป็นจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
6) คลิก “บันทึก” เพื่อเพิ่มข้อมูลนักวิจัยเข้าสู่รายละเอียดคณะผู้วิจัย 

  
รูปที่  33 ขั้นตอนที่ 3 : คณะผู้วิจัย 

 การแก้ไข/ลบ ข้อมูลนักวิจัย ผู้ใช้สามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิก “ ”  แก้ไขรายละเอียดและคลิก “บันทึก” 
เพื่อบันทึกรายละเอียดที่ท าการแก้ไข หากต้องการลบข้อมูล คลิก “ ” 

ขั้นตอนที่ 3 “คณะผู้วิจัย” 
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ข้ันตอนท่ี 4 : แผนงาน 
 แผนการด าเนินการวิจัย นักวิจัยต้องระบุแผนการด าเนินการวิจัยให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

1) คลิก “เพิ่มแผนการด าเนินการวิจัย” 
2) กิจกรรม : ระบุรายละเอียดกิจกรรมในการด าเนินการ 
3) ปีงบประมาณ : ระบุปีงบประมาณของกิจกรรม 
4) เดือนที่เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาเดือนที่ท ากิจกรรม โดยคลิก “” ลงในเดือนที่ด าเนินกิจกรรม 
5) ผู้รับผิดชอบ : ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรม อาจมีมากกว่า 1 คน ได้ 
6) คลิก “บันทึก” 

 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ถ้ามี)  
1) คลิก “เพิ่มครุภัณฑ์” 
2) ชื่อครุภัณฑ์ : ระบุชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ 
3) สถานภาพของครุภัณฑ์ในหน่วยงาน : ระบุสถานภาพครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อในหน่วยงานว่ามีหรือไม่ 
4) เหตุผลและความจ าเป็นต่อโครงการ : ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการซื้อครุภัณฑ์เพื่อท าการวิจัย 
5) การใช้ประโยชน์เมื่อโครงการสิ้นสุด : ระบุการน าครุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
6) รายละเอียดของเดิม : ระบุรายละเอียดของครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ 
7) คลิก “บันทึก” 

ในการแก้ไข/ลบ รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ผู้ใช้สามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิก “ ”  แก้ไข
รายละเอียดและคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกรายละเอียดที่ท าการแก้ไข หากต้องการลบข้อมูล คลิก “ ”  

ผลผลิต (มีให้ระบุเฉพาะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) 
1) คลิก “เพิ่มผลผลิต” 
2) หมวดผลผลิตหลัก : ระบุลักษณะของผลผลิตหลักที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานหลักของแผน

งานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ตามหัวข้อที่ระบุไว้ ดังน้ี 
1.1  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ทั้ง SME และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) 
1.2  การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
1.3  การผลิตบุคลากร 
1.4  การพัฒนาความสามารถบุคลากรร่วมวิจัย 
1.5  การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
1.6  การเสนอผลงานในการประชุม 
1.7  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.8  ต้นแบบกระบวนการ 
1.9  ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี 
1.10บทความในวารสารวิชาการ 
1.11สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์เคร่ืองหมายการค้า 
1.12หนังสือ/ต าราวิชาการ 
1.13หลักสูตรการฝึกอบรม 
1.14หลักสูตรการสอน 
1.15เอกสารทางวิชาการหรือการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
1.16 การใช้ประโยชน์เชิงสังคม/ชุมชน 

 



26 
 

2) หมวดผลผลิตย่อย : ระบุรายละเอียดหมวดผลผลิตย่อยที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของแผน
งานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ดังน้ี 
หมวดผลผลิตหลัก เอกสารทางวิชาการหรือการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
 2.1  องค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการ 
 2.2  การน าเสนอในเวทีระดับประเทศ/ต่างประเทศ 
 2.3  การตีพิมพ์เผยแพร่วารสารในประเทศ/ต่างประเทศ 
 2.4  การน าองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาต่อยอด 

 หมวดผลผลิตหลัก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2.5  ได้นโยบายน าไปใช้ในการก าหนด/ขับเคลื่อน นโยบายระดับหน่วยงาน  ระดับพื้นที่  ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ 
  2.6  ได้นโยบายน าไปใช้ในการก าหนดเป็นมาตรการ/กฎเกณฑ์/กฎหมาย  

หมวดผลผลิตหลัก การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ทั้ง SME และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) 
 2.7  ผลวิจัยในระดับ Lab scale 
 2.8  นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ทดลองในลักษณะ pilot project 
 2.9  นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์มีการทดลองตลาดเฉพาะกลุ่ม 
 2.10นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์มีการผลิตในลักษณะ mass product 
 2.11นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์น าไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
หมวดผลผลิตหลัก การใช้ประโยชน์เชิงสังคม/ชุมชน 

2.12ผลงานใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาองค์กร/ชุมชน 
2.13 ผลงานท าให้เกิดรายได้และพึ่งพาตนเองแก่ชุมชน 
2.14 ผลงานใช้ประโยชน์จัดการในพื้นที่ 
2.15ผลงานใช้ในการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ/สร้างความสุข 

2) ชื่อผลผลิต : ระบุชื่อผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
3) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจ านวนของผลผลิต 
4) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบุมาตรฐานของผลผลิต 
5) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระบุความเร็วในการส่งมอบผลผลิต 
6) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ระบุต้นทุนของผลผลิต  
7) คลิก “บันทึก” 

 ผลลัพธ์ (มีให้ระบุเฉพาะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) 
1) ชื่อผลผลิต : ระบบจะดึงชื่อผลผลิตที่มีการกรอกจากหัวข้อผลผลิต 
2) ผลลัพธ์ : ระบุผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเน่ืองจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหรือผู้ใช้ 
3) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิต 
4) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบุผลประโยชน์ คุณค่า คุณประโยชน์ที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย 
5) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระบุเวลาที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 
6) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ระบุค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากเดิม 
7) คลิก “บันทึก” 

 งบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย 
1) คลิก “เพิ่มงบประมาณ” 
2) ประเภทงบประมาณ : ให้ระบุประเภทงบประมาณ โดยประเภทงบประมาณแบ่งออกเป็น 3 หมวด 

ดังน้ี 
 หมวดที่ 1 งบบุคลากร  
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 หมวดที่ 2 งบด าเนินการ 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 
- งบบริหารแผนงานวิจัย (มีให้ระบุเฉพาะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) 

 หมวดที่ 3 งบลงทุน 
3) รายละเอียด : ระบุรายละเอียดงบประมาณ เช่น ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาโท จ านวน 1 คน 

เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นต้น  
4) งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ : ระบุงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยแต่ละปีงบประมาณ 
5) คลิก “บันทึก” 

หมายเหตุ การระบุงบประมาณในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยจะสามารถระบุได้เพียงงบบริหารแผนงาน 
และค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเท่าน้ัน ส าหรับงบประมาณในหมวดอื่นระบบจะท าการค านวณจาก
โครงการวิจัยย่อยให้โดยอัตโนมัติ 

 ผลส าเร็จ 
1) ปี : ระบุปีงบประมาณของผลส าเร็จ 
2) ประเภทของผลส าเร็จ : ระบุประเภทของผลส าเร็จ โดยประเภทของผลส าเร็จจ าแนกเป็น 3 ประเภท 

ดังน้ี 
 ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 

- ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป 

- ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
- ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 

 ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 
- เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
- เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหน่ึงกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
- เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 

 ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 
- เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
- ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์น้ีจะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
- ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง 

ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
3) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ : ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ 
4) คลิก “เพิ่มผลส าเร็จ” 
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รูปที่  34 ขั้นตอนที่ 4 : แผนงาน 

ขั้นตอนที่ 4 “แผนงาน” 
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ข้ันตอนท่ี 5 : เอกสารแนบ 
   1. เอกสารแนบใบรับรองตามมาตรฐานการวิจัยที่มีระบุไว้ในข้อมูลทั่วไป 

 ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และคลิก “เพิ่มไฟล์” 
 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยในมนุษย์ : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และคลิก “เพิ่ม

ไฟล์” 
 ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และ

คลิก “เพิ่มไฟล์” 
 รายงานผลสถานภาพห้องปฏิบัติการ (ESPReL) : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และคลิก “เพิ่มไฟล์” 
หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบต่างๆ จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการเลือกความสอดคล้องกับมาตรฐานการวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

2. เอกสารแนบเพิ่มเติมส าหรับแนบเอกสารข้อเสนอโครงการและเอกสารที่ต้องการจะแนบเพิ่มเติม 
คลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ เลือกประเภทเอกสาร และคลิก “เพิ่มไฟล์” โดยประเภทของเอกสารมี ดังน้ี 
- หนังสืออนุมัติจากสถานที่ศึกษาส าหรับผู้ขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา 
- เอกสารการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- เอกสารยืนยันความร่วมมือระหว่างบริษัทและอุตสาหกรรม 
- เอกสารอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย 
- เอกสารอ้างอิงการวิจัยตามระบบสากล 
- เอกสารข้อเสนอโครงการ 
- เอกสารข้อก าหนด (TOR) 
- เอกสารอื่นๆ 
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รูปที่  35 ขั้นตอนที่ 5 : เอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 “เอกสารแนบ” 
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ข้ันตอนท่ี 6 : ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ต้ังแต่ขั้นตอนที่ 1-5 และมีปุ่มแสดงรายละเอียดแสดงสถานะความ
ครบถ้วนของข้อมูล ว่าได้ระบุรายละเอียดไว้ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถ คลิก “ยืนยันการส่ง” เพื่อ
ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยได้   

 
รูปที่  36 ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้อง 
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3. การใช้งานเมนู “Ongoing & monitoring” 

เมื่อนักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัย จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของแหล่งทุน เมื่อแหล่งทุนประเมิน
ข้อเสนอการวิจัย และประกาศผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว แหล่งทุนจะถ่ายโอนข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเข้าสู่ระบบ Ongoing & monitoring  พร้อมทั้งกรอกจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายโครงการ        
และจะส่งโครงการให้นักวิจัยรายงานข้อมูลตามงวดงาน เมื่อนักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว แหล่งทุนจะปิดโครงการ 
ซึ่งเป็นการระบุสถานะงานโครงการว่าโครงการวิจัยเสร็จสิ้น 
3.1 โครงการท่ีก าลังด าเนินการ 

หน้าโครงการที่ก าลังด าเนินการ จะแสดงรายการโครงการทั้งหมดของนักวิจัยใน ระบบ Ongoing & monitoring     
โดยเมื่อเลือกปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของโครงการ ระบบจะแสดงรายการโครงการ แบ่งตามขั้นตอน ดังน้ี 
 โครงการท่ียังไม่ได้ส่ง : เป็นรายการโครงการที่ นักวิจัยกรอกแต่ยังไม่ได้ยืนยันการส่ง ใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียดโครงการก่อนส่ง หรือลบโครงการ 
**กรณี นักวิจัยมีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้กรอกข้อเสนอการวิจัยตามใน
หัวข้อที่ 2 “ข้อเสนอการวิจัย” นักวิจัยสามารถกรอกข้อมูลโครงการเข้าในระบบ Ongoing & monitoring ได้ 
โดยดูในหัวข้อ 3.3 ทุนวิจัย ซึ่งจะเรียกโครงการลักษณะน้ีว่า “โครงการที่เข้าใหม่” โดยนักวิจัยจะต้องประสานกับ
แหล่งทุนก่อนที่จะน าเข้าโครงการที่เข้าใหม่ในระบบ Ongoing & monitoring 

 โครงการท่ีต้องแก้ไข : เป็นรายการโครงการที่นักวิจัยได้ยืนยันการส่งออกไป เมื่อแหล่งทุนพบข้อผิดพลาดของ
โครงการจึงส่งโครงการกลับให้นักวิจัยท าการแก้ไขพร้อมรายละเอียดความคิดเห็นจากแหล่งทุน โครงการใน
ขั้นตอนน้ีนักวิจัยสามารถแก้ไขรายละเอียดโครงการได้ แต่ไม่สามารถลบโครงการออกจากระบบได้ 
**หากนักวิจัยต้องการแก้ไขรายละเอียดโครงการ แต่โครงการไม่ได้อยู่ในขั้นตอน โครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือ
โครงการที่ต้องแก้ไข นักวิจัยสามารถติดต่อแหล่งทุน เพื่อขอให้ส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข 

 โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ : นักวิจัยจะสามารถรายงานข้อมูลตามงวดเงิน รายงานความก้าวหน้า          
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้  

 โครงการท่ีสิ้นสุดการด าเนินการแล้ว : โครงการที่แหล่งทุนปิดโครงการเมื่อโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
หรือยกเลิกโครงการ จะปรากฏโครงการในขั้นตอนน้ี 
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รูปที่  37 แสดงหน้าโครงการที่ก าลังด าเนินการ 

คลิก “โครงการที่ก าลังด าเนินการ” 
คลิกเลือก แหล่งทุน และปีงบประมาณ 

ขั้นตอน โครงการที่ยังไม่ได้ส่ง 

ขั้นตอน โครงการที่ต้องแก้ไข 

ขั้นตอน โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ขั้นตอน โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสาน
หน่วยงาน 

ขั้นตอน โครงการที่รอการยืนยันการยกเลิก 

ขั้นตอน โครงการที่สิ้นสุดการด าเนินการแล้ว 
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3.2 การลบโครงการ แก้ไขรายละเอียดโครงการ และรายงานข้อมูลเข้าระบบ Ongoing & monitoring  
3.2.1 การลบโครงการ และแก้ไขรายละเอียดโครงการ 

โครงการที่นักวิจัยสามารถลบ จะต้องอยู่ในขั้นตอนโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง ส่วนโครงการที่สามารถแก้ไข
รายละเอียดโครงการได้ จะต้องอยู่ในขั้นตอนโครงการที่ยังไม่ได้ส่งหรือโครงการที่ต้องแก้ไข หากต้องการ
แก้ไขให้คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือคลิก    เพื่อลบข้อมูล 

 

 
รูปที่  38 แสดงปุ่มแก้ไขและปุ่มลบโครงการ 

3.2.2 การรายงานข้อมูลตามงวดงาน 
โครงการที่นักวิจัยสามารถรายงานข้อมูลตามงวดงาน จะต้องอยู่ในขั้นตอนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
โดยมีวิธีการดังน้ี 
1) คลิก ด าเนินการ หน้าโครงการ จะเข้าสู่หน้าด าเนินการโครงการ 

 
รูปที่  39 แสดงปุ่มด าเนินการ 

 
2) หน้าด าเนินการโครงการ จะปรากฏหัวข้อ ดังน้ี  
 ข้อมูลโครงการ แสดงรายละเอียดของโครงการ 
 เอกสารสัญญา แสดงรายละเอียดของสัญญาโครงการ และงวดงาน 
 รายงานความก้าวหน้า แสดงรายละเอียดงานที่นักวิจัยจะต้องรายงานข้อมูลตามงวดงาน  

ประกอบด้วย วันที่รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ  และไฟล์แนบ โดยเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้คลิก ส่งรายงาน 
จากน้ันแหล่งทุนจะบันทึกรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการตามงวดงาน ดังน้ี วันที่เห็นชอบ 



35 
 

ความเห็น (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) วันที่ประชุม/ส่งหนังสือเวียน ความเห็นคณะกรรมการ วันที่
อนุมัติเบิกเงิน วันที่จ่ายเงิน และไฟล์ใบเบิกเงินจากคลัง 

 ประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงการ แสดงประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงการน้ันๆ  

 

รูปที่  40 แสดงหน้าข้อมูลโครงการ 
 

 
รูปที่  41 แสดงหน้าเอกสารสัญญา 
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รูปที่  42 แสดงหน้ารายงานความก้าวหน้า 

บันทึกข้อมูล รายงานความก้าวหน้า 

คลิก “ส่งรายงาน” 
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รูปที่  43 แสดงหน้าประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงการ 

 

3.3 Recycle bin 
หากโครงการมีการถูกลบออกจากหน้าโครงการที่ก าลังด าเนินการ โครงการจะถูกส่งมายังหน้า “Recycle bin” 
นักวิจัยสามารถลบโครงการออกจากระบบถาวร หรือกู้คืนโครงการได้โดย คลิกเลือกหน้าโครงการ จากน้ันคลิก “ลบ
โครงการ” หรือ “กู้คืนโครงการ” 

 

 

รูปที่  44 แสดงหน้า Recycle bin

คลิก “Recycle bin” 
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4. การใช้งานเมนู “Research evaluation” 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการจนกระทั่งโครงการวิจัยเสร็จสิ้น นักวิจัยสามารถด าเนินการได้ดังน้ี 
 รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Output/Outcome/Impact)  
 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ 

4.1 รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินเบ้ืองต้น (Output/Outcome/Impact)  
      เป็นการรายงานข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยสามารถรายงาน

ผลการวิจัยเมื่อโครงการอยู่ในสถานะงาน 5 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลอยู่ที่นักวิจัย) ขึ้นไป มีวิธีดังน้ี 
1) คลิกที่เมนู “Research evaluation”  
2) คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
4) คลิก “ผลการวิจัย”  ที่โครงการที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 

 

รูปที่  45 รายการโครงการวิจัยที่การด าเนินการเสร็จสิ้น 

 
 
 
 

 

1. คลิก “Research evaluation” 

2. คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

4. คลิก “ผลการวิจัย” 
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5) เมื่อคลิกที่ผลงานวิ จัย  จะปรากฏแบบฟอร์มการประเมิน เบื้องต้น (Output/outcome/Impact) 
ประกอบด้วยค าถามหลัก 12 ค าถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดข้อมูลโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลโครงการ 2) คณะผู้วิจัย 3) งบประมาณ 4) 
ระยะเวลาการวิจัย 5) หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 6) สถานะโครงการ  

 
รูปที่  46 หน้าข้อมูลโครงการ 
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  ส่วนท่ี 2 Output/outcome/Impact ซึ่งประกอบไปด้วย 7) มูลเหตุจูงใจในการศึกษาและโจทย์วิจัย (motivation), 
8) ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) 9) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 10) ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
รูปที่  47 แบบฟอร์ม Output/outcome/Impact 
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7. มูลเหตุจูงใจในการศึกษาและโจทย์วิจัย (Motivation) : ให้ระบุมูลเหตุนอกเหนือจากการด าเนินการวิจัยตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติแล้ว เหตุผลที่เป็นแรงจูงใจให้ด าเนินการวิจัยโครงการน้ัน ๆ 

 

 

รูปที่  48 มูลเหตุจูงใจในการศึกษาและโจทย์วิจัย (Motivation) 

8. ผลผลิตท่ีได้จากการวิจัย (Outputs) : ผลผลิตจริงที่ได้จากการวิจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ องค์ความรู้ใหม่ เคร่ืองมือทดสอบ
ใหม่ ฯลฯ ส่วนการส่งผลผลิตของงานวิจัยไปขอตีพิมพ์ ขอทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีแผนการในการเผยแพร่งานวิจัยในการ
ประชุม สัมมนา ให้ระบุว่าส่งไปที่ใดและมีแผนการเผยแพร่อย่างไร โดยอาจจะยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ได้รับสิทธิบัตรหรือเผยแพร่
จริง แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังน้ี ผลงานตีพิมพ์, ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอ
จดทะเบียน), ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่) และกิจกรรมการ
เผยแพร่และรับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 
 

  

รูปที่  49 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) 
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8.1 ผลงานตีพิมพ์ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  
ประเภท ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และผลงานตีพิมพ์อื่นๆ ได้แก่ 

 หนังสือ 
- บทความในหนังสือ 
- บทความในการประชุมวิชาการ 
- วิทยานิพนธ์ 
- ผลงานตีพิมพ์อื่นๆ 

 การเผยแพร่ – ชื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท 
 ประเทศ – ประเทศที่ตีพิมพ์ผลงาน 
 ชื่อผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 รายชื่อผู้ท าผลงาน 
 รายชื่อผู้ร่วมท าผลงาน/สนับสนุน 
 แหล่งข้อมูล – แหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นผลงาน 
 วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 บทคัดย่อ 

 

รูปที่  50 ผลงานตีพิมพ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ผลงานตีพิมพ์” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 
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8.2 ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน)   

กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร , สิทธิบัตรการประดิษฐ์, ชื่อสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร, หมายเลข, เลขที่ค าขอ, ยื่นขอ/จดทะเบียนในนาม, วันที่ยื่นขอจดทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, เอกสารแนบ 

 
รูปที่  51 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน)  

8.3 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา(กิจกรรมการเผยแพร่) กรอกข้อมูลซึ่งประกอบ
ไปด้วย  

 ประเภททรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ได้แก่ 
- ศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปประยุกต์ 
- วรรณกรรม, นาฏกรรม, ดนตรีกรรม  
- สิ่งบันทึกเสียง, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร์, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
- ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

 กิจกรรมการเผยแพร่ 
 วันที่เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

 
รูปที่  52 ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่) 

 
 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล 
“ทรัพย์สินทางปัญญา
ฯ” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆฯ” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 
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8.4 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (Esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  
 ประเภทกิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ  

- การบรรยายในงานสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
- การจัดนิทรรศการหรือการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ 

 กิจกรรมการเผยแพร่ 
- รางวัลระดับนานาชาติ 
- การเป็นนักวิจัยรับเชิญที่ต่างประเทศ 
- การเป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 วันที่เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

 
รูปที่  53 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 

 

9. ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  
กลุ่มเป้ำหมำย – ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้คือใคร หากงานวิจัยอาจมีผู้น าไปใช้หลายทอด ต้องระบุทุกกลุ่ม 
เช่น วัคซีนตัวใหม่ ผู้ใช้กลุ่มแรกอาจเป็นโรงพยาบาลตามมหาวิทยาลัย ผู้ใช้กลุ่มถัดไปอาจเป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ผลิต
วัคซีนชนิดน้ีในปริมาณมาก หลังจากน้ันโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนอาจเป็นผู้ใช้ล าดับถัดไป โดยมี
ผู้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัยเป็นล าดับสุดท้าย 

 
รูปที่  54 กลุ่มเป้าหมาย 

2. กรอกข้อมูล “กิจกรรม
การเผยแพร่ฯ” 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 
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กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น – ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายในการน าผลงานวิจัยไปใช้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
กล่าวคือ ให้ระบุว่าคาดว่าจะเกิด “ผลลัพธ์” กับกลุ่มเป้าหมายอย่างไรดังน้ี 
1) ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome) หมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปใช้ ผลลัพธ์น้ีอาจวัดมาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนการอนุญาตใช้สิทธิ (licensing) และมูลค่าค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้สิทธิ (royalty) 
2) ผลลัพธ์เชิงสถาบัน (institutional outcome) หมายถึง การน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ทั้ง
หน่วยงานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกาต่างๆ (rule of the game) ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ผลลัพธ์น้ีอาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การบัญญัติหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการก าหนดนโยบายหรือแนว
ทางการด าเนินงานของภาครัฐ การออกมติคณะรัฐมนตรี 
3) ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (behavioral outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติ (practice) ของ
ธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน หลังจากที่มีการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ ผลลัพธ์น้ีอาจวัดมาในรูปแบบที่มี
หลากหลายสูงมาก เช่น จ านวนธุรกิจที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากงานวิจัย จ านวนประชาชนที่ลด
หรือเลิกสูบบุหร่ีหลังจากที่ได้รับทราบอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคๆ หน่ึง จากการสูบบุหร่ี 
4) ผลลัพธ์เชิงแนวคิด (conceptual outcome) หมายถึง การสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกแนวคิดและกฎกติกาที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ผลลัพธ์น้ีอาจวัดมาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจในนโยบายสาธารณะมากขึ้น การถกอภิปรายในสังคมต่อประเด็นต่างๆ ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นใหม่ 
5) การเสริมสร้างความสามารถ (Capacity building) หมายถึง ทักษะหรือขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง
ไปอันเป็นผลจากการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ผลลัพธ์น้ีอาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
รูปที่  55 การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

สัดส่วนของกลุ่มเป้ำหมำย – สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ ณ ช่วงเวลาต่างๆ (expected 
adoption profile) น่าจะเป็นอย่างไร โดยให้ระบุเป็นกราฟแสดงระดับการน าเอาผลงานไปใช้ในช่วงเวลาต่างๆ (adoption 
profile) ดังตัวอย่างในภาพ ช่วงแรกเป็นช่วงท าวิจัยก็ยังไม่มีการน าไปใช้ (λR) ต่อมาเมื่อเริ่มมีการเผยแพร่ อัตราการน าไปใช้ก็
เริ่มสูงขึ้น (λA) จนถึงอัตราการน าไปใช้สูงสุดที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะคงอยู่ที่ระดับน้ันช่วงระยะเวลาหน่ึง (λM) ภายหลัง
เทคโนโลยีน้ีอาจจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีอื่นท าให้อัตราการน าไปใช้ลดลง (λD)  

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด 
“การเปลี่ยนแปลง” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 
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รูปที่  56 สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย 

10. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ในรูปมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic surplus) 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย  
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพที่ส าคัญ 

 ผลกระทบทางสังคม หมายถึง 
- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เช่น การกระจายรายได้ อัตราการเจ็บป่วย ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  
- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพที่ส าคัญ 

 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่แปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น Preventive/replacement 

cost method  
- ตัวชี้วัดภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่ป่าไม้ ปริมาณของเสีย  
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพที่ส าคัญ 

 
รูปที่  57 ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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4.2 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ 

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว สามารถก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะได้ โดยจะเปิดเผยผ่าน
ช่องทางการสืบค้นของระบบ NRMS, ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. (Digital Research Information Center 
:DRIC) และ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) วิธีการมีดังน้ี 

1) คลิกที่เมนู “Research evaluation”  
2) คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
4) คลิก “เปิดเผยข้อมูล”  ที่โครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่  58 แสดงการคลิกเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลที่จะก าหนดเปิดเผยข้อมูลแบ่งเป็น 11 ส่วน ดังน้ี 
 ทุนและเลขที่สัญญา 
 ยุทธศาสตร์และกลุ่มเรื่อง 
 ผู้ร่วมวิจัย 
 ความส าคัญและที่มา 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผลส าเร็จ 
 พื้นที่ด าเนินการวิจัย 
 รายงานความก้าวหน้า 
 แผนวิจัย 
 ไฟล์แนบ 

โดยสามารถคลิก  เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละส่วนได้ 

1. คลิก “Research evaluation” 

2. คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

4. คลิก “เปิดเผยข้อมูล” 
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รูปที่  59 หน้าเปิดเผยข้อมูล 
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5. การใช้งานเมนู “ทุนวิจัย” 

นักวิจัยสามารถดูทุนวิจัยที่ก าลังเปิดรับข้อเสนอการวิจัยได้ที่เมนู “ทุนวิจัย” โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
1) เลือกเมนู “ทุนวิจัย”   
2) เมื่อปรากฏหน้าทุนวิจัยขึ้นมา กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3) คลิกที่ชื่อทุนเพื่อดูรายละเอียดของทุน 
4) คลิก “ยื่นข้อเสนอฯ” หน้าทุนที่ต้องการ 

 
 

 
รูปที่  60 แสดงเมนู “ทุนวิจัย” 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก “ทุนวิจัย” 

2. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

4. คลิกยื่นข้อเสนอฯทุนที่ต้องการ 

3. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ของทุน 
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6. การใช้งานเมนูเว็บบอร์ด 

 ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าไปที่หัวข้อที่มีผู้ต้ังกระทู้ไว้ เพื่ออ่านรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อน้ันๆ และสามารถต้ัง
กระทู้ใหม่ได้ 

6.1 การค้นหากระทู้ 
1) สามารถก าหนดขอบเขตของการค้นหากระทู้ที่ต้องการโดยเลือกกลุ่มหัวข้อเร่ือง,กระทรวง, สังกัดกระทรวง, 

หน่วยงานและระหว่างวันที่ เพื่อท าการค้นหากระทู้ 
2) ระบบจะแสดงหัวข้อกระทู้ตามที่เลือกขอบเขตในการค้นหาโดยจะแสดงชื่อหัวข้อ, รายละเอียดเบื้องต้นของผู้ ต้ั ง

กระทู้/ผู้ตอบกระทู้ล่าสุด และแสดงจ านวนผู้ตอบกระทู้/อ่านกระทู้  สามารถเลือกอ่านกระทู้ที่สนใจโดยคลิกที่ชื่อ
หัวข้อกระทู้น้ันๆ 

3) เมื่อท าการคลิกเข้าไปที่หัวข้อกระทู้แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทสนทนาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้อ่านกระทู้
สามารถที่จะตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยพิมพ์ข้อความในช่อง “ตอบกระทู้”และสามารถแนบไฟล์
รูปภาพ (.bmp, .gif, .png, .jpg, .jpeg) แล้วคลิก  

 

 
รูปที่  61 หน้าเว็บบอร์ด 

เมนูเว็บบอร์ด 

คลิกชื่อหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด 
คลิก “ต้ังกระทู้” เพื่อสร้างกระทู้
ใหม่ 

ก าหนดขอบเขตของ
การค้นหากระทู้ 
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รูปที่  62 การตอบกระทู้ 

6.2 การตั้งกระทู้ใหม่ 

1) การต้ังกระทู้ใหม่ คลิก  
2) เมื่อปรากฏหน้าตั้งกระทู้ใหม่ ให้เลือกกลุ่มหัวข้อเรื่องจาก dropdown list ซึ่งมีกลุ่มหัวข้อเรื่องให้เลือก ดังน้ี   

˗ เรื่องทั่วไป 
˗ ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ/ปัญหา/ข้อผิดพลาดของระบบ 
˗ เกี่ยวกับการน าเข้า/แก้ไขข้อมูลโครงการ 
˗ เกี่ยวกับข้อมูลนักวิจัย 
˗ โครงการทุนมุ่งเป้า/ทุน วช.   
˗ โครงการทุน สกอ.  

3) ต้ังชื่อเรื่องและกรอกรายละเอียด แล้วคลิก “ต้ังกระทู้” 
 

1.กรอกข้อความ 

2.แนบไฟล์รูปภาพ (ถ้าต้องการ)  

3.คลิก “ส่งข้อความ” 
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รูปที่  63 หน้าการต้ังกระทู้ใหม่ 

1. เลือกกลุ่มหัวข้อ
เรื่อง 

4. คลิก “ต้ังกระทู้” 

2. กรอกชื่อเรื่อง 

3. กรอกรายละเอียด 
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7. การใช้งานเมนู FAQ 

   ผู้ใช้ระบบสามารถดูค าถามที่ถูกพบบ่อยพร้อมค าตอบ/วิธีการแก้ไขในหัวข้อน้ันๆ ได้ที่เมนู “FAQ” 
1) เลือกเมนูFAQ 
2) คลิกหัวข้อค าถามที่ต้องการ จากน้ันจะปรากฏค าตอบอยู่ใต้หัวข้อค าถาม  

 

 
รูปที่  64 หน้า FAQ 

1. คลิก FAQ 

2. คลิกหัวข้อค าถามที่ต้องการ 


