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1. การเขาใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)
ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) เพื่อทดสอบการ
นําเขาขอมูลการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยเปดเว็บบราวเซอร Chrome แลวพิมพ
URL : http://www.nrms.go.th/test

1. นักวิจัยคลิกเพื่อเขาสูระบบ NRMS
2. เจาหนาที่คลิกเพื่อเขาสูระบบ NRMS
3. คลิกเพื่อลงทะเบียนนักวิจยั ใหม

รูปที่ 1 แสดงตัวอยางหนาแรกระบบ NRMS
1.1 การเขาใชงานระบบสําหรับนักวิจัย
ผู ใ ช ง านระบบที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ์ ร ะดั บ “นั ก วิ จั ย ” สามารถทํ า การเข า สู ร ะบบได โ ดยคลิ ก ที่
จะปรากฏหนาเขาสูระบบสํ าหรับ นักวิจัย ผูใชท่ีมี Account นักวิจัยในระบบ NRMS
สามารถเขาใชงานดวย Account ของนักวิจัยที่มีอยู กรณีเปนนักวิจัยใหมสามารถลงทะเบียนนักวิจัยได
โดยคลิกที่

เพื่อลงทะเบียนนักวิจัยใหม

3

1. กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน
2. คลิกเขาสูร ะบบ

รูปที่ 2 การลงชื่อเขาใชงานระบบสําหรับนักวิจัย
1.2 การเขาใชงานระบบสําหรับผูประสานหนวยงาน / หัวหนาหนวยงาน
ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “ผูประสานหนวยงาน” หรือ “หัวหนาหนวยงาน” สามารถทํา
การเขาสูระบบไดโดยคลิกที่

จะปรากฏหนาเขาสูระบบสําหรับผูประสานหนวยงาน/

หัวหนาหนวยงาน ผูใชที่มี Account ในระบบ NRMS สามารถเขาใชงานดวย Account ของผูประสาน
หนวยงาน/หัวหนาหนวยงานที่มีอยู

1. กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน
2. คลิกเขาสูร ะบบ

รูปที่ 3 หนาลงชื่อเขาใชระบบ ผูประสานหนวยงาน/หัวหนาหนวยงาน
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2. การกรอกขอมูลขอเสนอการวิจัย
ในการนําเขาขอมูลขอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ สามารถ
ดําเนินการไดโดยคลิกเลือกที่เมนูขอเสนอการวิจัย > ขอเสนอการวิจัยใหม
หมายเหตุ : ในสวนขอเสนอการวิจัยสามารถกรอกขอมูลไดทั้งนักวิจัยและผูประสาน ในสวนอื่นๆ ผู
ประสานหนวยงานจะเปนผูกรอกขอมูล

คลิกเมนูขอเสนอการวิจยั เลือก “ขอเสนอการวิจัยใหม”

รูปที่ 4 แสดงการเขาสูหนาขอเสนอการวิจัยใหม
เมื่อผูใชคลิกที่เมนู “ขอเสนอการวิจัยใหม” เพื่อดําเนินการกรอกขอมูลขอเสนอการวิจัย โดยใน
การเพิ่มขอมูลขอเสนอการวิจัยสําหรับการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ สามารถจัดกลุม
ขอ มู ล ที่ตอ งนํ าเข า 5 กลุม ไดแก ขอ มู ล ทั่ว ไป, บทสรุ ป , คณะผูวิจัย , แผนงาน, เอกสารแนบ และ
ตรวจสอบความถูกตอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แท็บที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
กรอกรายละเอียดขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ขอมูลทุน, ขอมูลโครงการ, ประเภทการวิจัย ,
มาตรฐานการวิจัย, ระยะเวลาการวิจัย, นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ, ยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติรายประเด็น, ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
ยุทธศาสตรประเทศ, นโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล, หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจัย หรือ
Matching found, การเสนอขอเสนอหรือสวนหนึ่งสวนใดของงานวิจัยนี้ตอแหลงทุนอื่น รายละเอียด ดังนี้
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รูปที่ 5 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลทั่วไป
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รายละเอียดการกรอกขอมูล
 ขอมูลทุน

แหลงทุน : เลือกแหลงทุนทีต่ องการยื่นขอทุนวิจัย
ชื่อทุน : เลือกชื่อทุนที่ตองการยื่นขอทุนวิจัย
 ขอมูลโครงการ

ประเภทโครงการ : เลือกประเภทโครงการวิจัยที่ตองการยื่นขอทุนวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กรณีที่นักวิจัยตองการยื่นขอทุนวิจัยเปนโครงการเดี่ยว คลิก “โครงการเดี่ยว”
- กรณีที่นัก วิจัย ตอ งการยื่น ขอทุน แบบแผนงานวิจัย นัก วิจัย จะตอ งกรอกขอ มู ล ของ
แผนงานหลั ก กอ นโดยคลิก “แผนงานวิจัย ” เมื่อ นัก วิจัย กรอกขอ มูล แผนงานวิจัย
เรียบรอยแลว นักวิจัยจะไดรับรหัสแผนงานวิจัยเพื่อใชในการกรอกขอมูลโครงการยอย
ที่อยูภายใตแผนงานวิจัยตอไป
- กรณีที่นักวิจัยตองการยื่นขอทุนวิจัยเปนโครงการวิจัยยอย คลิก “โครงการยอย” จะ
ปรากฏเมนูยอยใหเลือก โครงการแผนงานวิจัย
สถานภาพ : ระบุสถานภาพของโครงการ วาเปนโครงการ “ใหม” หรือ “ตอเนื่อง”
ชื่อโครงการ (ไทย) : ระบุชื่อโครงการที่ตองการเสนอขอทุนวิจัยเปนภาษาไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : ระบุชื่อโครงการที่ตองการเสนอขอทุนวิจัยเปนภาษาอังกฤษ
 ประเภทการวิจัย

สาขาการวิจัย : ระบุสาขาการวิจัยที่สอดคลองกับขอเสนอที่ยื่นขอ เพียง 1 สาขา ตามสาขา
การวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย 12 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและ
คณิ ต ศาสตร , สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย , สาขาวิ ท ยาศาสตร เ คมี แ ละเภสั ช , สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา, สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย, สาขาปรัชญา, สาขา
นิติศาสตร, สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร, สาขาเศรษฐศาสตร, สาขาสังคมวิทยา,
สาขาการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
ประเภทการวิจัย : ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท ประกอบดวย การวิจัยพื้นฐาน, การ
วิจัยประยุกต และการวิจัยและพัฒนา
ด า นการวิ จั ย : ระบุ ด า นการวิ จั ย เพี ย ง 1 ด า น ประกอบด ว ย เกษตร, วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี, สุขภาพ และสังคม/มนุษยศาสตร
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สาขาการวิ จั ย หลั ก OECD : ระบุ ส าขาการวิ จั ย หลั ก OECD เพี ย ง 1 สาขา ประกอบด ว ย
เกษตรศาสตร, มนุษยศาสตร, วิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ, วิทยาศาสตรธรรมชาติ,
วิศวกรรมและเทคโนโลยี, สังคมศาสตร และอื่นๆ
สาขาการวิจัยยอย OECD : ระบุสาขาการวิจัยยอย OECD ภายใตสาขาการวิจัยหลัก OECD ที่
เลือก

รูปที่ 6 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 1)
 มาตรฐานการวิจัย

มีการใชสัตวทดลอง : คลิกเลือกกรณีทโี่ ครงการวิจัยมีการใชสัตวทดลอง พรอมทั้งระบุสัตวที่
ใช และใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ และ
จัดทําเอกสารแนบ
มี ก ารวิ จั ย ในคน : คลิ ก เลื อ กกรณี ที่ โ ครงการวิ จั ย มี ก ารทํ า วิ จั ย ในคน และให ป ฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมการวิจัยในคน พรอมทั้งจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติให
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ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของ
สถาบัน
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ : คลิกเลือกกรณีที่โครงการมีการดําเนินการวิจัยดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม โดยระบุการควบคุมระดับ
ความปลอดภั ย ทางชีว ภาพในห อ งปฏิบั ติก าร เพีย ง 1 ประเภท ดั งนี้ (พรอ มแนบเอกสารที่
เกี่ยวของ)
- BSL1 คือ งานวิจัยและทดลองที่ไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดลอม ใชการควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level
1)
- BSL2 คื อ งานวิ จั ย และทดลองที่ อ าจมี อั น ตรายในระดั บ ต่ํ า ต อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านใน
ห อ งทดลอง ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล อ ม ควรใช ก ารควบคุ ม ระดั บ ความปลอดภั ย ทาง
ชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2 (Biosafety Level 2) เปนอยางต่ํา
- BSL3 คือ งานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวกับการรักษาผูปว ยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัย
ที่ อ าจมี อั น ตรายในระดั บ ที่ ยั ง ไม เ ป น ที่ ทราบแน ชั ด ควรใช ก ารควบคุ ม ระดั บ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 หรือ BSL3 (Biosafety Level 3) แลวแตกรณี
มีการใชหองปฏิบัติก ารวิจัย : คลิกเลือกกรณีที่โครงการวิจัยมีก ารใชหองปฏิบั ติก ารวิ จัย
พรอมทั้งระบุสถานที่ปฏิบัติการวิจัย และแนบไฟลเอกสารที่เกี่ยวของ
มี ก ารใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ สารเคมี : คลิ ก เลื อ กกรณี ที่ โ ครงการวิ จั ย มี ก ารใช
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ สารเคมี พร อ มทั้ ง ระบุ เ ลขทะเบี ย นห อ งปฏิ บั ติ ก าร ประเภท
หองปฏิบัติการหลัก และประเภทหองปฏิบัติการยอย
 ระยะเวลาการวิจัย

ระบุระยะเวลาที่ทําการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุจํานวนป และ
เดือนที่ทําการวิจัย แลวระบุวันที่เริ่มตน (ตั้งแตวันที่) ระบบจะทําการคํานวณวันที่สิ้นสุด (ถึงวันที่)
ใหโดยอัตโนมัติ ระบุจํานวนเดือนตองวด เลือกระบุจํานวนเดือน หรือไมระบุจํานวนเดือนตองวด
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รูปที่ 7 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 2)
 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ

ยุทธศาสตร : เลือกยุทธศาสตร (ปนี้ไมตองระบุ)
กลยุทธ : เลือกกลยุทธ (ปนี้ไมตองระบุ)
แผนวิจัย : เลือกแผนวิจัย (ปนี้ไมตองระบุ)
 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น

เลือกยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น เพียง 1 รายการ
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ยุทธศาสตร : เลือกยุทธศาสตร (ปนี้ไมตองระบุ)
เปาประสงค : เลือกเปาประสงค (ปนี้ไมตองระบุ)
กลยุทธ : เลือกกลยุทธ (ปนี้ไมตองระบุ)
 ยุทธศาสตรประเทศ

เลือกยุทธศาสตรประเทศที่สอดคลองกับขอเสนอการวิจัย เพียง 1 รายการ
 นโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล
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ระเบียบวาระแหงชาติ : เลือกระเบียบวาระแหงชาติ เปนเปาหมายของการสนับสนุนการวิจัย
เชน การเปน Food Vallay และเปนครัวของโลก
โครงการทาทายไทย : เลือกโครงการทาทายไทย เปนโครงการที่มีลักษณะทั่วไป ดังนี้
1) เปนเรื่องใหญที่เปนปญหาในการพัฒนา
2) เปนเรื่องที่มีอุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแกปญหา
- ยังขาดความรู
- ยังขาดเทคโนโลยี
- ยังขาดกลไกดําเนินงาน
3) สามารถตอบการทาทายไดดวยการวิจัยและพัฒนา
สําหรับประเทศไทย อาจตั้งโครงการทาทายไทย โดยการรวมกันคิดถึงเรื่องใหญที่เปนปญหา
กัน โครงการดานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาผลผลิตที่มีมูลคาสูงขึ้นตอเนื่องจาก
ผลผลิตเกษตร การปองกันแกไขปญหาสุขภาพ และโรคที่มาจากโลกาภิวัฒน เปนตน
นโยบายรัฐบาล : เลือกนโยบายรัฐบาล
นโยบายบริหารราชการ : เลือกนโยบายบริหารราชการ

รูปที่ 8 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 3)

11
 หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจัย หรือ Matching found

กรอกข อ มู ล หน ว ยงานร ว มลงทุ น ร ว มวิ จั ย รั บ จ า งวิ จั ย หรื อ Matching found โดยกรอกชื่ อ
หนว ยงาน/บริษั ท ที่อ ยู เบอรโ ทรศั พ ท ชื่อ ผูป ระสานงาน เบอรโ ทรผูป ระสานงาน เบอรโ ทรสารผู
ประสานงาน อีเมลผูประสานงาน สามารถเพิ่มรายการหนวยงานรวมลงทุนไดโดยคลิกที่
และลบขอมูลโดยคลิกที่

รูปที่ 9 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 4)
 การเสนอขอเสนอหรือสวนหนึ่งสวนใดของงานวิจัยนี้ตอแหลงทุนอื่น

กรอกข อ มู ล การเสนอข อ เสนอหรื อ ส ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย นี้ จ ากแหล ง ทุ น อื่ น สํ า หรั บ
โครงการวิจัยที่มีการยื่นขอรับทุนเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยตอแหลงทุนอื่น จะตองกรอกชื่อหนวยงาน/
สถาบันที่ยื่น ชื่อโครงการ ระบุความแตกตางจากโครงการนี้ สถานะพิจารณา ถาโครงการไดรับอนุมัติ
แลวใหระบุสดั สวนที่ไดรับ

รูปที่ 10 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 5)
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลในแท็บแรก (ขอมูลทั่วไป) เรียบรอยแลว คลิก “บันทึก” เพื่อทําการ
บันทึกขอมูล ระบบจะดําเนินการบันทึกขอมูลทั่วไป และจะแสดงขอมูลอีก 5 แท็บ ใหผูใชกรอก ไดแก
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บทสรุป, คณะผูวิจัย, แผนงาน, เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกตอง ทั้งนี้แท็บขอมูลทั่วไปจะเปนสี
สม ซึ่งหมายถึง มีการกรอกขอมูลที่จําเปนครบถวนแลว
แท็บที่ 2 : บทสรุป
กรอกขอมูลรายละเอียดบทสรุป ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการ
วิจัย, วัตถุประสงคการวิจัย, ระเบียบวิธีวิจัย, คําสําคัญ, สถานที่ทําวิจัย และการตรวจสอบทรัพยสิน
ทางปญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ รายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 11 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป
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รายละเอียดการกรอกขอมูล
 *ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย (จําเปนตองกรอก)

ระบุความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการ
วิจัยเรื่องนี้
 *วัตถุประสงคการวิจัย(จําเปนตองกรอก)

ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยโดยเชื่อมโยงกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การวิจัย

รูปที่ 12 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 1)
 *ระเบียบวิธีวิจัย (จําเปนตองกรอก)

อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย เชน การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง การ
สุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/
เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอของบประมาณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : ระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับเพียง 1 รายการ ประกอบดวย
ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย และดานสังคมและชุมชน
*หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน : ระบุหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
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 *คําสําคัญ (จําเปนตองกรอก)

ระบุคําสําคัญภาษาไทย และคําสําคัญภาษาอังกฤษ ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของ
เรื่องที่ทํ าการวิจัย เพื่อ ประโยชนในการนําไปใชใ นการเลือ กหรือ คน หาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภท
เดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได

รูปที่ 13 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 2)
 *สถานทีท
่ ําวิจัย

ในประเทศ : กรณีระบุสถานที่ทําวิจัย “ในประเทศ” จะปรากฏรายชื่อจังหวัดใหผูใชเลือก
จังหวัดที่ทําการวิจัย สามารถเลือกไดมากกวา 1 จังหวัด
ตางประเทศ : กรณีระบุสถานที่ทําวิจัย “ตางประเทศ” จะปรากฏกลองขอความใหผูใชพิมพ
ชื่อประเทศที่ทําการวิจัย

รูปที่ 14 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 3)
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 *การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ

ระบุการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ โดยเลือกเพียง 1 รายการ

รูปที่ 15 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 4)
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลบทสรุปเรียบรอยแลว คลิก “บันทึก” เพื่อทําการบันทึกขอมูล ระบบ
จะดําเนินการบันทึกขอมูล และแท็บบทสรุปจะเปนสีสม กรณีที่มีการกรอกขอมูลที่จําเปนครบถวนแลว
แท็บที่ 3 : คณะผูวิจัย
กรอกขอมูลรายละเอียดคณะผูวิจัย ประกอบดวย ขอมูลนักวิจัย งานวิจัยที่กําลังทํา และขอมูล
ที่ปรึกษาโครงการ รายละเอียดดังนี้

รูปที่ 16 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย
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 ขอมูลนักวิจัย

คณะผูวิจัย : ระบุชื่อคณะผูวิจัย โดยการกรอกชื่อ – นามสกุล ซึ่งระบบจะดึงเฉพาะชื่อนักวิจัย
ที่ลงทะเบียนในระบบแลวเทานั้น ระบุตําแหนงในโครงการ มีสวนรวมรอยละ และเวลาที่ทําวิจัย และกด
ปุม “เพิ่มนักวิจัย” เพื่อบันทึกขอมูล หรือกดปุม “ยกเลิก” ถาไมตองการบันทึกขอมูล ทั้งนี้ ในการเพิ่ม
นักวิจัยทานตอไปสามารถเพิ่มขอมูลนักวิจัยไดโดยคลิก

ผูวิจัยสามารถลงทะเบียนนักวิจัย

ใหมโดยคลิกที่ “เพิ่มนักวิจัยใหม” เพื่อทําการลงทะเบียนนักวิจัยใหม

รูปที่ 17 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย (สวนที่ 1)
ในการแกไ ข / ลบ ขอ มู ล นั ก วิจัย ผูใ ชส ามารถดํ าเนินการแกไ ขข อ มู ล ไดโ ดยคลิก
ดําเนินการลบขอมูลไดโดยคลิก
1. คลิก
คลิก

เพื่อทําการแกไขขอมูล
เพื่อทําการลบขอมูล

รูปที่ 18 หนาแกไข/ลบ คณะผูวิจัย
1. คลิก
2. คลิก

เพื่อทําการบันทึกขอมูล
เพื่อยกเลิกการแกไข

รูปที่ 19 หนาบันทึกการแกไข คณะผูวิจัย

2. คลิกตกลง
1. คลิก

เพื่อทําการลบขอมูล

รูปที่ 20 หนาการลบขอมูลนักวิจัย

หรื อ
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 งานวิจัยที่กําลังทํา

งานวิจัย ที่กํ าลั งทํ า อยูข องคณะวิ จัย เลือ กชื่อ ของผูวิจั ย และกรอกขอ มูล ชื่อ โครงการที่ อ ยู
ระหวางการดําเนินการ ชื่อแหลงทุน, ความกาวหนาโครงการ (ระบุเปนตัวเลขเทานั้น), วันที่สิ้นสุ ด
โครงการ, ตําแหนงในโครงการ และสัดสวนความรับผิดชอบโครงการ (ระบุเปนตัวเลขเทานั้น) สามารถ
เพิ่มงานวิจัยไดโดยคลิกที่

และบันทึกขอมูลโดยคลิกที่ปุม “บันทึก” หรือคลิก “ยกเลิก”

เพื่อยกเลิกการบันทึกขอมูล

รูปที่ 21 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย (สวนที่ 2)
1. คลิก

เพื่อทําการแกไขขอมล
2. ทําการแกไขขอมูล

3. คลิก “บันทึก”

รูปที่ 22 หนาการแกไขงานวิจัยที่กําลังทํา
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2. คลิกตกลง
1. คลิก

เพื่อทําการลบขอมูล

รูปที่ 23 หนาการลบงานวิจัยที่กําลังทํา
 ขอมูลที่ปรึกษาโครงการ

ขอมูลที่ปรึกษาโครงการ กรอกขอมูล ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพทมือถือ อีเมล
ของที่ปรึกษาโครงการ สามารถทําการลบขอมูลโดยคลิก

และสามารถเพิ่มที่ปรึกษาไดโดยคลิกที่

รูปที่ 24 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย (สวนที่ 3)
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลคณะผูวิจัยเรียบรอยแลว คลิก “บันทึก” เพื่อทําการบันทึกขอ มูล
ระบบจะดําเนินการบันทึกขอมูล และแท็บคณะผูวิจัยจะเปนสีสม กรณีที่มีการกรอกขอมูลที่จําเปน
ครบถวนแลว
แท็บที่ 4 : แผนงาน
กรอกขอมูลรายละเอียดแผนงาน ประกอบดวย แผนการดําเนินงานวิจัย รายละเอียดการจัดซื้อ
ครุภัณฑ ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย และผลสําเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รูปที่ 25 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน
 แผนการดําเนินงานวิจัย

สามารถเพิ่มไดโดย ระบุกิจกรรม กําหนดเดือนที่เริ่มตนและเดือนที่สิ้นสุด(ตัวเลข) พรอมกรอก
ขอมูลผลที่คาดวาจะสําเร็จ และชื่อผูรับผิดชอบ(ระบบจะดึงรายชื่อนักวิจัยมาจากขอมูลที่ผูใชกรอก

20

ขอมูลไวในแท็บคณะผูวิจัย) ในการเลือกผูรับผิดชอบทําไดโดยคลิกที่ชื่อนักวิจัยที่เลือกใหเกิดแถบสี เมื่อ
กรอกขอมูลครบแลว คลิกบันทึกขอมูล ขอมูลที่เพิ่มจะถูกบันทึกลงตารางแผนการดําเนินงานวิจัย

รูปที่ 26 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 1)
 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

ระบุชื่อครุภัณฑ สถานะภาพของครุ ภัณ ฑในหนว ยงาน รายละเอียดครุภัณฑของครุ ภั ณ ฑที่
ตองการขอสนับสนุน, เหตุผลและความจําเปนตอโครงการ การใชประโยชนเมื่อโครงการสิ้นสุด และ
รายละเอียดของครุภัณฑเดิมที่มีอยู สามารถทําการลบขอมูลโดยคลิก

และสามารถทําการเพิ่ม

ครุภัณฑโดยคลิก

รูปที่ 27 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 2)
 ผลผลิต

ระบุรายละเอียดผลผลิตหลัก ผลผลิตยอย ชื่อผลผลิต งวดที่เสร็จ(ระบุเปนตัวเลข) และจํานวน
(ระบุเปนตัวเลข) สามารถทําการเพิ่มขอมูลผลผลิตไดโดยคลิก
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รูปที่ 28 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 3)
 ผลลัพธ

ระบุผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เวลา และตนทุน สามารถทําการเพิ่มผลลัพธโดยคลิก
หมายเหตุ : Dropdown list ของ “ชื่อผลลัพธ” จะนํามาจาก “ชื่อผลผลิต” ที่นักวิจัยไดกรอกไวในสวน
ของตารางผลผลิต

รูปที่ 29 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 4)
 งบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย

เป น การนํ า เข า ข อ มู ล งบประมาณของโครงการวิ จั ย ประกอบด ว ย ประเภทงบประมาณ,
รายละเอียด และ งบประมาณปที่ แลวคลิกบันทึก สามารถทําการเพิ่มงบประมาณรายการตอไปโดย
คลิก
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รูปที่ 30 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 5)
 ผลสําเร็จ

ระบุปของผลสําเร็จ ประเภทผลสําเร็จ และผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ
หมายเหตุ : กรณีที่ 1 ป มีมากกวา 1 ผลสําเร็จ ใหกรอกรายละเอียดทุกผลสําเร็จในชองรายละเอียด
แตตอนเลือกประเภทผลสําเร็จใหเลือกประเภทผลสําเร็จสูงสุดที่โครงการระบุมา

รูปที่ 31 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 6)
แท็บที่ 5 : เอกสารแนบ
แนบข อ มู ล เอกสารแนบเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาข อ เสนอโครงการ ประกอบด ว ย ไฟล
Template สําหรับรายละเอียดโครงการ เอกสารแนบเพิ่มเติม และเอกสารขอเสนอการวิจัย (Exported
Proposal)
 ไฟล Template สําหรับรายละเอียดโครงการ

เปนการดาวนโหลด Template เพื่อไปกรอกขอมูลเพิ่มเติม เมื่อกรอกเอกสารรายละเอียดใน
ไฟล Template เรียบรอย ใหนําเอกสารไปใหผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัยลงนาม
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แลวให Scan เอกสารกลับเปน PDF File เพื่อ Upload ขึ้นระบบ โดย PDF File ที่ใชในการ Upload ขึ้น
ระบบตองไมใสรหัสผานในการเปด File
 เอกสารแนบเพิ่มเติม

เปนการแนบไฟลเอกสารแนบอื่นๆ เพิ่มเติม โดยคลิก

เพื่อทําการแนบไฟล ผูใช

ตองระบุประเภทของไฟลที่จะแนบเขาระบบ (ระบบรองรับไฟลขนาดสูงสุดไมเกิน 20 MB) จากนั้นคลิก
 เอกสารขอเสนอการวิจัย (Exported Proposal)

เปนการสงออกขอเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณที่เปนการรวมขอมูลที่ผูใชกรอกในระบบแท็บที่ 14 รวมกับขอมูลในไฟล Template สําหรับรายละเอียดโครงการ และเอกสารแนบเพิ่มเติม

รูปที่ 32 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-เอกสารแนบ
แท็บที่ 6 : ตรวจสอบความถูกตอง
เปนการแสดงรายละเอียดขอมูลทั้งหมดที่ไดบันไวตั้งแตแตหัวขอที่ 1-5 และมีปุมแสดงสถานะ
ความครบถวนของขอมูลวาแตละหัวขอไดกรอกรายครบถวนแลวหรือไม ถากรอกขอมูลไมครบถวนปุม
“ยืนยันการสง” จะไมสามารถคลิกได ผูใชจะตองดําเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เปนฟลดบังคับ (*)
ใหค รบถว นกอ น ถากรอกขอ มู ล ครบถว นสมบู รณแล ว ก็จ ะสามารถคลิก ปุม ยืน ยัน การสง เพื่อ สง
ขอเสนอการวิจัย ไปในขั้นตอนตอไปได
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รูปที่ 33 หนาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขอเสนอการวิจัย
3. งบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ผูป ระสานหนว ยงานสามารถเพิ่ม ขอ มูล งบประมาณที่เ กี่ย วขอ งกับ การวิ จัย ไดโ ดยไปที่ เ มนู
จัดการงานวิจัย > งบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจัย จะปรากฏหนาสรุปขอมูลโครงการ ผูใชสามารถ
เพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวขอ งกับการวิจัยไดโ ดยคลิกที่

เพื่อเพิ่ม

ขอมูลโครงการ

2. คลิกเพิ่มโครงการ/งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการวิจัย

1. คลิกเมนูจดั การงานวิจัย > งบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจยั

รูปที่ 34 หนาหลักงบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจัย
หลังจากคลิกที่ “เพิ่มโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย” ระบบจะแสดงหนาจอให
ผูใชกรอกรายละเอียดขอมูลโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย ดังนี้
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รูปที่ 35 หนาแสดงกรอกรายละเอียดขอมูลโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
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สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
 กระทรวง : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก
 หนวยงานสังกัดกระทรวง : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก
 หนวยงาน : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก
 คณะ/สถาบัน/สํานัก : ระบุคณะ/สถาบัน/สํานัก
 รหัสโครงการ : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก
 แหลงทุน : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก
 ชื่อทุน : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก
 ชื่อโครงการ / งาน : ระบุชื่อโครงการ/งาน
 ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ : ระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
 โทรศัพท(ที่ติดตอไดสะดวก) : ระบุโทรศัพท(ที่ติดตอไดสะดวก)
 e-mail : ระบุ e-mail
 ลั ก ษณะของโครงการ : เลื อ กลั ก ษณะของโครงการ ประกอบด ว ย โครงการป เ ดี ย ว และ

โครงการตอเนื่อง (โปรดระบุปงบประมาณ ปที่เริ่มตน - ปที่สิ้นสุด)
 หลักการและเหตุผล : ระบุหลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค : ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยโดยเชื่อมโยงกับหลักการและเหตุผล
 เปาหมาย/ผลผลิต : ระบุเปาหมาย/ผลผลิต
 ตัวชี้วัด : ระบุตัวชี้วัด
 วิธีการดําเนินงาน : อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย เชน การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่

ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุ
สถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอขอ
งบประมาณ
 ขอบเขตการดําเนินงาน : ระบุขอบเขตการดําเนินงาน
 แผนงาน : เลือกแผนงาน เพียง 1 แผนงาน ประกอบดวย

• แผนงานเรง รั ด (การวิจัย เชิงปฎิบั ติ) ประกอบดว ย เชิงพาณิชย, เชิงสั ง คม
ชุมชน, สิ่งแวดลอม ทรัพยากร, และนโยบาย
• แผนงานสงเสริม การวิจัยและพัฒนา
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 ประโยชนที่คาดจะไดรับ : ระบุประโยชนที่คาดวาจะได

สวนที่ 2 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
ผูใชสามารถกรอกแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ โดยกรอกขอมูลกิจกรรม และกําหนด
เดือนที่ทํากิจกรรม ถาตองการเพิ่มขอมูลกิจกรรมใหคลิก

แลวระบุงบประมาณรวม

รูปที่ 36 หนากรอกขอมูลแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
หลั ง จากกรอกข อ มู ล ครบทั้ ง 2 ส ว นแล ว คลิ ก บั น ทึ ก เพื่ อ ทํ า การบั น ทึ ก การนํ า เข า ข อ มู ล
โครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ทั้งนี้ ผูใชสามารถดูขอมูลรายละเอียดโครงการที่นําเขาไปแลวไดโดยคลิก “ชื่อโครงการ/งาน”
นั้นๆ ระบบก็จะแสดงขอมูลตามโครงการที่เลือก

คลิก “ชื่อโครงการ/งาน”ที่ตองการ
ดูรายละเอียด

รูปที่ 37 หนาแสดงการเลือกชื่อโครงการ/งาน
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รูปที่ 38 หนาแสดงรายละเอียดโครงการ/งาน
ผูใชสามารถคนหาขอมูลของโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยพิมพคณะ/สํานัก/
สถาบันที่ตองการในกลองขอความ แลวคลิก

2.คลิก “คนหา”

1.พิมพชื่อ “คณะ/สํานัก/สถาบัน”
ที่ตองการคนหา

รูปที่ 39 หนาแสดงการคนหาขอมูล
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ผูใชสามารถแกไขขอมูลของโครงการ/งานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับการวิจัยไดโดยเลือกขอมูลที่
ตองการ แลวคลิก

เพื่อแกไขขอมูล

เลือกขอมูลทีต่ องการแกไข แลว
คลิก เพื่อแกไขขอมูล

รูปที่ 40 หนาแสดงการแกไขขอมูล

แกไขขอมูลที่ตองการ

รูปที่ 41 หนาแสดงการแกไขขอมูล
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แกไขขอมูลกิจกรรม และกําหนดเดือนที่ทํากิจกรรม ถาตองการเพิ่มขอมูลกิจกรรมใหค ลิก
หรือตองการลบกิจกรรม ใหคลิก

ที่กิจกรรมนั้น ๆ, งบประมาณรวม เมื่อกรอกขอมูลที่

แกไขเรียบรอยแลวใหคลิก ”บันทึก” เพื่อทําการบันทึกขอมูลที่ทําการแกไข หากตองการยกเลิกใหคลิก
“ยกเลิก”

รูปที่ 42 หนาแสดงหนาแกไขขอมูลกิจกรรม
ผูใชสามารถลบขอมูลของโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยเลือกขอมูลที่ตองการ
แลวคลิก

เพื่อลบขอมูล จากนั้นยืนยันการลบขอมูล คลิก ”ตกลง”

2.คลิก”ตกลง” เพื่อยืนยันการ
ลบขอมูล

1.คลิก เพื่อลบขอมูลที่
ตองการ

รูปที่ 43 หนาแสดงการลบขอมูลโครงการ
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4. แบบ ว-6
ภายหลังจากที่หนวยงานไดดําเนินการประเมิน และจัดลําดับขอเสนอการวิจัยเรียบรอยแลว ใน
การสงขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (ว-6) จะตองบันทึกขอมูลเพื่อจัดสงให วช. ดวย
2. คลิกเพื่อกรอกภาพรวมงานวิจัยของหนวยงาน

3. คลิก เพื่อแกไขขอมูล
คลิก เพื่อลบขอมูล
คลิก เพือ่ พิมพงาน
1. คลิก “แบบ ว6”

รูปที่ 44 หนาแบบ ว-6
วิธีการใชงาน
1. ใหไปที่เมนูหลัก ขอเสนอการวิจัย เลือก แบบ ว-6 จะปรากฏหนาตางรายการแบบ ว-6
2. คลิก กรอก/แกไขภาพรวมงานวิจัยของหนวยงาน ตามปงบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะปรากฏหนาตางแบบ
สรุปแผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (ว-6)
หนวยงานตองกรอก 4 ขั้นตอน ไดแก
 สรุปภาพรวมทัว่ ไปที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
 งบประมาณที่เสนอขอตามแผนภูมิบูรณาการ
 ขอมูลดานศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน
 ภาพรวมผลสําเร็จระดับกรมหรือเทียบเทา
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รูปที่ 45 หนารายการกรอกสรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
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การกรอกสรุปภาพรวมทั่วไปที่เกีย่ วของกับงานวิจัย
ในขั้นตอนการกรอกภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้ หนวยงานจะตองกรอกรายละเอียดทั่วไป
ซึ่งประกอบดวย 6 หัวขอ ดังนี้
 วิสัยทัศนของหนวยงานนี้ ใหกรอกขอมูลสรุปภาพรวมของกิจกรรมการดํ าเนินการวิ จัย
ภายในหนวยงานที่ผานมาในชองสรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
 พันธกิจของหนวยงาน ใหกรอกพันธกิจหลักของหนวยงาน
 ยุทธศาสตรการวิจัยของหนวยงาน ใหกรอกบทสรุปยุทธศาสตรการวิจัยของหนวยงาน
 ภาพรวมงานวิจัยที่สําคัญในอดีตของหนวยงาน (ยอนหลัง 5 ป)
 งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป)
 จํานวนขอเสนอโครงการ และงบประมาณที่เสนอขอประจําปงบประมาณ

รูปที่ 46 หนาขอมูลพื้นฐาน
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 โดยใหทําตามลําดับ ดังนี้ คลิก เลือกปงบประมาณ แลวกรอกบทสรุปภาพรวมงานวิจัยในป
นั้ น ๆ ลงในช อ งว า งใต ต ารางกรอบงบประมาณที่ ห น ว ยงานได รั บ จั ด สรรป ที่ ผ า นมา
(ยอนหลัง 5 ป) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอยแล ใหคลิก

ขอมูลดังกลาวจะ

ไปปรากฏในตารางภาพรวมงานวิจัย ทั้งนี้ หากตอ งการแกไ ขขอ มู ล ใหค ลิก

ก็ จ ะ

สามารถเขาไปแกไขรายละเอียดในชองวางได ถาตองการบันทึกเมื่อกรอกขอมูลเสร็ จให
คลิก

หากตองการลบขอมูลใหคลิก

รูปที่ 47 หนารายการกรอกปงบประมาณและภาพรวมงานวิจัย

1. คลิก เพื่อแกไขขอมูล
คลิก เพื่อลบขอมูล

รูปที่ 48 หนาการแกไขภาพรวมงานวิจัยที่สําคัญ
 กรอกงบประมาณที่ ห น ว ยงานได รั บ จั ด สรรป ที่ ผ า นมา (ย อ นหลั ง 5 ป ) โดยกรอก
งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) ในชองวางจําแนกตาม
ป ง บประมาณ โดยให ทํ า ตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ คลิ ก เลื อ กป ง บประมาณ แล ว กรอกจํ านวน
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในแตละปงบประมาณ แลวคลิก

ขอมูลดังกลาวจะ

ไปปรากฏในตารางกรอบงบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป)
ทั้งนี้ หากตองการแกไขขอมูล ใหคลิก

ก็จะสามารถเขาไปแกไขรายละเอียดในชองวาง

ได ถาตองการบันทึกเมื่อกรอกขอมูลเสร็จใหคลิก

และหากตองการลบขอมูล

ใหคลิก

1. คลิก เพื่อแกไขขอมูล
คลิก เพื่อลบขอมูล

รูปที่ 49 หนารายการกรอกงบประมาณในแบบ ว-6
 จํานวนขอเสนอโครงการ และงบประมาณที่เสนอขอประจําปงบประมาณ โดยกรอกจํานวน
ขอเสนอโครงการ และจํานวนงบประมาณที่ไดเสนอขอในปงบประมาณในชองวาง

รูปที่ 50 หนารายการกรอกจํานวนขอเสนอโครงการและงบประมาณในแบบ ว-6
การกรอกขอมูลงบประมาณที่เสนอขอตามแผนภูมิบูรณาการ
ในขั้นนี้ผูประสานงานตองกรอก
 กรอกขอมูลผลผลิต
 กรอกงบประมาณ
 เลือกกิจกรรม ตาม Dropdown list
 กรอกงบประมาณของกิจกรรม สามารถทําการลบโดยคลิก
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รูปที่ 51 หนารายการกรอกงบประมาณที่เสนอขอตามแบบแผนบูรณาการในแบบ ว-6
หากตองการแกไขขอมูล ใหคลิก
ขอมูลใหคลิก
และคลิก

ก็จะสามารถเขาไปแกไขรายละเอียดได และหากตองการลบ

หากตองการลบรายละเอียดขอมูลภายในใหคลิก

เพื่อลบขอมูลในบรรทัดนั้นๆ

เพื่อบันทึกขอมูล

รูปที่ 52 หนารายการกรอกงบประมาณที่เสนอขอตามแบบแผนบูรณาการในแบบ ว-6
การกรอกขอมูลดานศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน
ในขั้นนี้ผูประสานหนวยงานตองกรอก
 ขอมูลดานศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของความตองการ
 กระบวนการหรือ วิธีก ารในการจัด การงบประมาณใหนัก วิ จัย ตามผลสําเร็จที่ไ ดร ะบุ ไ ว ใ น
ภาพรวมผลสําเร็จ
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 แนวทางหรือเกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจัยที่ใชสําหรับจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอ
การวิจัยของหนวยงาน

รูปที่ 53 หนารายการกรอกขอมูลดานศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงานในแบบ ว-6
การกรอกภาพรวมและผลสําเร็จระดับกรมหรือเทียบเทา
ในขั้นตอนนี้ เจาหนาที่หนวยงานตองกรอกภาพรวมผลสําเร็จระดับกรมหรือเทียบเทา โดยให
กรอกในชองวางที่ใหกรอก เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแลวใหคลิก “บันทึก”

รูปที่ 54 หนารายการกรอกภาพรวมและผลสําเร็จระดับกรมหรือเทียบเทาในแบบ ว-6
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5. รายงาน บช.3
ผูใชสามารถดูรายงานบูรณาการไดโดยไปทีข่ อเสนอการวิจัย > คลิกที่ รายงาน บช.3 จะปรากฏ
หนาหลักรายงาน บช.3 ที่มีการปรับเพิ่มรายงานบูรณาการ

รูปที่ 55 หนารายงาน บช.3

