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1. การเขาใชงานระบบบรหิารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 

ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) เพื่อทดสอบการ

นําเขาขอมูลการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยเปดเว็บบราวเซอร Chrome แลวพิมพ 

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

 
รูปที่ 1 แสดงตัวอยางหนาแรกระบบ NRMS 

 

1.1 การเขาใชงานระบบสําหรับนักวจัิย 

ผู ใชงานระบบที่ ได รับสิทธิ์ระดับ “นักวิ จัย” สามารถทําการเขาสูระบบไดโดยคลิกที่  

 จะปรากฏหนาเขาสูระบบสําหรับนักวิจัย ผูใชที่มี Account นักวิจัยในระบบ NRMS 

สามารถเขาใชงานดวย Account ของนักวิจัยที่มีอยู กรณีเปนนักวิจัยใหมสามารถลงทะเบียนนักวิจัยได

โดยคลกิที่  เพื่อลงทะเบยีนนักวิจัยใหม 

 

1. นักวิจัยคลิกเพ่ือเขาสูระบบ NRMS 

3. คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจยัใหม 

2. เจาหนาท่ีคลิกเพ่ือเขาสูระบบ NRMS 

 
 



3 
 

 
รูปที่ 2 การลงช่ือเขาใชงานระบบสําหรับนักวจัิย 

1.2 การเขาใชงานระบบสําหรับผูประสานหนวยงาน / หัวหนาหนวยงาน 

ผูใชงานระบบที่ไดรับสิทธิ์ระดับ “ผูประสานหนวยงาน” หรือ “หัวหนาหนวยงาน” สามารถทํา

การเขาสูระบบไดโดยคลิกที่  จะปรากฏหนาเขาสูระบบสําหรับผูประสานหนวยงาน/

หัวหนาหนวยงาน ผูใชที่มี Account ในระบบ NRMS สามารถเขาใชงานดวย Account ของผูประสาน

หนวยงาน/หัวหนาหนวยงานที่มอียู 

 
รูปที่ 3 หนาลงช่ือเขาใชระบบ ผูประสานหนวยงาน/หัวหนาหนวยงาน 

 

 

 

2. คลิกเขาสูระบบ 

1. กรอก ช่ือผูใช และ รหัสผาน 

2. คลิกเขาสูระบบ 

1. กรอก ช่ือผูใช และ รหัสผาน 
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2. การกรอกขอมูลขอเสนอการวจัิย 

ในการนําเขาขอมูลขอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ สามารถ

ดําเนนิการไดโดยคลกิเลอืกที่เมนูขอเสนอการวจัิย > ขอเสนอการวจัิยใหม  

หมายเหตุ : ในสวนขอเสนอการวิจัยสามารถกรอกขอมูลไดทั้งนักวิจัยและผูประสาน ในสวนอื่นๆ ผู

ประสานหนวยงานจะเปนผูกรอกขอมูล 

 
รูปที่ 4 แสดงการเขาสูหนาขอเสนอการวจัิยใหม 

เมื่อผูใชคลกิที่เมนู “ขอเสนอการวจัิยใหม” เพื่อดําเนนิการกรอกขอมูลขอเสนอการวจัิย โดยใน

การเพิ่มขอมูลขอเสนอการวิจัยสําหรับการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ สามารถจัดกลุม

ขอมูลที่ตองนําเขา 5 กลุม ไดแก ขอมูลทั่วไป, บทสรุป, คณะผูวิจัย, แผนงาน, เอกสารแนบ และ

ตรวจสอบความถูกตอง โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

แท็บท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

 กรอกรายละเอียดขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ขอมูลทุน, ขอมูลโครงการ, ประเภทการวิจัย, 

มาตรฐานการวจัิย, ระยะเวลาการวจัิย, นโยบายและยุทธศาสตรการวจัิยของชาติ, ยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติรายประเด็น, ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

ยุทธศาสตรประเทศ, นโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล, หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจัย หรือ 

Matching found, การเสนอขอเสนอหรอืสวนหนึ่งสวนใดของงานวจัิยนี้ตอแหลงทุนอื่น รายละเอยีด ดังนี้ 

คลิกเมนูขอเสนอการวิจยั เลือก “ขอเสนอการวิจัยใหม” 
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รูปที่ 5 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-ขอมูลทั่วไป 
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รายละเอยีดการกรอกขอมูล 

 ขอมูลทุน 

แหลงทุน : เลอืกแหลงทุนทีต่องการยื่นขอทุนวจัิย 

ชื่อทุน : เลอืกช่ือทุนที่ตองการยื่นขอทุนวจัิย 

 ขอมูลโครงการ 

ประเภทโครงการ : เลอืกประเภทโครงการวจัิยที่ตองการยื่นขอทุนวจัิย โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

- กรณทีี่นักวจัิยตองการยื่นขอทุนวจัิยเปนโครงการเดี่ยว คลกิ “โครงการเดี่ยว” 

- กรณีที่นักวิจัยตองการยื่นขอทุนแบบแผนงานวิจัย นักวิจัยจะตองกรอกขอมูลของ

แผนงานหลักกอนโดยคลิก “แผนงานวิจัย” เมื่อนักวิจัยกรอกขอมูลแผนงานวิจัย

เรยีบรอยแลว นักวจัิยจะไดรับรหัสแผนงานวิจัยเพื่อใชในการกรอกขอมูลโครงการยอย 

ที่อยูภายใตแผนงานวจัิยตอไป 

- กรณีที่นักวิจัยตองการยื่นขอทุนวิจัยเปนโครงการวิจัยยอย คลิก “โครงการยอย” จะ

ปรากฏเมนูยอยใหเลอืก โครงการแผนงานวจัิย 

สถานภาพ : ระบุสถานภาพของโครงการ วาเปนโครงการ “ใหม” หรอื “ตอเนื่อง” 

ชื่อโครงการ (ไทย) : ระบุช่ือโครงการที่ตองการเสนอขอทุนวจัิยเปนภาษาไทย 

ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : ระบุช่ือโครงการที่ตองการเสนอขอทุนวจัิยเปนภาษาอังกฤษ 

 ประเภทการวจัิย 

สาขาการวิจัย : ระบุสาขาการวิจัยที่สอดคลองกับขอเสนอที่ยื่นขอ เพียง 1 สาขา ตามสาขา

การวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย 12 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและ

คณิตศาสตร, สาขาวิทยาศาสตรการแพทย, สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช, สาขา

เกษตรศาสตรและชีววทิยา, สาขาวศิวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย, สาขาปรัชญา, สาขา

นิติศาสตร, สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร, สาขาเศรษฐศาสตร, สาขาสังคมวิทยา, 

สาขาการศกึษา และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนเิทศศาสตร 

ประเภทการวจัิย : ระบุประเภทการวจัิย เพยีง 1 ประเภท ประกอบดวย การวจัิยพื้นฐาน, การ

วจัิยประยุกต และการวจัิยและพัฒนา 

ดานการวิจัย : ระบุดานการวิจัย เพียง 1 ดาน ประกอบดวย เกษตร, วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย,ี สุขภาพ และสังคม/มนุษยศาสตร 
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สาขาการวิจัยหลัก OECD : ระบุสาขาการวิจัยหลัก OECD เพียง 1 สาขา ประกอบดวย 

เกษตรศาสตร, มนุษยศาสตร, วิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ, วิทยาศาสตรธรรมชาติ, 

วศิวกรรมและเทคโนโลยี, สังคมศาสตร และอื่นๆ 

สาขาการวจัิยยอย OECD : ระบุสาขาการวจัิยยอย OECD ภายใตสาขาการวิจัยหลัก OECD ที่

เลอืก 

 
รูปที่ 6 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 1) 

 มาตรฐานการวจัิย 

มกีารใชสัตวทดลอง : คลกิเลอืกกรณทีีโ่ครงการวิจัยมีการใชสัตวทดลอง พรอมทัง้ระบุสัตวที่

ใช และใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ และ

จัดทําเอกสารแนบ 

มีการวิจัยในคน : คลิกเลือกกรณีที่โครงการวิจัยมีการทําวิจัยในคน และใหปฏิบัติตาม

จริยธรรมการวิจัยในคน พรอมทั้งจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติให
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ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ

สถาบัน 

ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ : คลิกเลือกกรณีที่โครงการมีการดําเนินการวิจัยดานความ

ปลอดภัยทางชีวภาพและใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม โดยระบุการควบคุมระดับ

ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการ เพียง 1 ประเภท ดังนี้ (พรอมแนบเอกสารที่

เกี่ยวของ) 

- BSL1 คือ งานวิจัยและทดลองที่ไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน 

และสิ่งแวดลอม ใชการควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 

1) 

- BSL2 คือ งานวิ จัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับ ตํ่าตอผูปฏิบัติงานใน

หองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม ควรใชการควบคุมระดับความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ BSL1 หรอื BSL2 (Biosafety Level 2) เปนอยางตํ่า 

- BSL3 คือ งานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน 

และสิ่งแวดลอม หรอืเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรอืการวจัิย

ที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไมเปนที่ทราบแนชัด ควรใชการควบคุมระดับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 หรอื BSL3 (Biosafety Level 3) แลวแตกรณี 

มีการใชหองปฏิบัติการวิจัย : คลิกเลือกกรณีที่โครงการวิจัยมีการใชหองปฏิบัติการวิจัย 

พรอมทัง้ระบุสถานที่ปฏบิัตกิารวจัิย และแนบไฟลเอกสารที่เกี่ยวของ 

มีการใชหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี : คลิกเลือกกรณีที่โครงการวิจัยมีการใช

หองปฏิบัติการที่ เกี่ยวกับสารเคมี พรอมทั้งระบุเลขทะเบียนหองปฏิบัติการ ประเภท

หองปฏบิัตกิารหลัก และประเภทหองปฏบิัตกิารยอย 

 ระยะเวลาการวจัิย 

ระบุระยะเวลาที่ทําการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุจํานวนป และ

เดือนที่ทําการวิจัย แลวระบุวันที่เริ่มตน (ตั้งแตวันที่) ระบบจะทําการคํานวณวันที่สิ้นสุด (ถึงวันที่) 

ใหโดยอัตโนมัต ิระบุจํานวนเดอืนตองวด เลอืกระบุจํานวนเดอืน หรอืไมระบุจํานวนเดอืนตองวด 
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รูปที่ 7 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 2) 

 นโยบายและยุทธศาสตรการวจัิยของชาติ 

ยุทธศาสตร : เลอืกยุทธศาสตร (ปนี้ไมตองระบุ) 

กลยุทธ : เลอืกกลยุทธ (ปนี้ไมตองระบุ) 

แผนวจัิย : เลอืกแผนวจัิย (ปนี้ไมตองระบุ) 

 ยุทธศาสตรการวจัิยของชาติรายประเด็น 

เลอืกยุทธศาสตรการวิจัยของชาตริายประเด็น เพยีง 1 รายการ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตร : เลอืกยุทธศาสตร (ปนี้ไมตองระบุ) 

เปาประสงค : เลอืกเปาประสงค (ปนี้ไมตองระบุ) 

กลยุทธ : เลอืกกลยุทธ (ปนี้ไมตองระบุ) 

 ยุทธศาสตรประเทศ 

เลอืกยุทธศาสตรประเทศที่สอดคลองกับขอเสนอการวจัิย เพยีง 1 รายการ 

 นโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล 
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ระเบียบวาระแหงชาติ : เลือกระเบียบวาระแหงชาติ เปนเปาหมายของการสนับสนุนการวจัิย 

เชน การเปน Food Vallay และเปนครัวของโลก 

โครงการทาทายไทย : เลอืกโครงการทาทายไทย เปนโครงการที่มลีักษณะทั่วไป ดังนี้ 

1) เปนเรื่องใหญที่เปนปญหาในการพัฒนา 

2) เปนเรื่องที่มอีุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแกปญหา 

- ยังขาดความรู 

- ยังขาดเทคโนโลยี 

- ยังขาดกลไกดําเนนิงาน 

3) สามารถตอบการทาทายไดดวยการวจัิยและพัฒนา 

สําหรับประเทศไทย อาจตั้งโครงการทาทายไทย โดยการรวมกันคิดถึงเรื่องใหญที่เปนปญหา

กัน โครงการดานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาผลผลิตที่มีมูลคาสูงขึ้นตอเนื่องจาก

ผลผลติเกษตร การปองกันแกไขปญหาสุขภาพ และโรคที่มาจากโลกาภวิัฒน เปนตน 

นโยบายรัฐบาล : เลอืกนโยบายรัฐบาล 

นโยบายบรหิารราชการ : เลอืกนโยบายบรหิารราชการ  

 
รูปที่ 8 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 3) 
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 หนวยงานรวมลงทุน รวมวจัิย รับจางวจัิย หรอื Matching found 

กรอกขอมูลหนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจัยหรือ Matching found โดยกรอกช่ือ

หนวยงาน/บริษัท ที่อยู เบอรโทรศัพท ชื่อผูประสานงาน เบอรโทรผูประสานงาน เบอรโทรสารผู

ประสานงาน อีเมลผูประสานงาน สามารถเพิ่มรายการหนวยงานรวมลงทุนไดโดยคลกิที่    

และลบขอมูลโดยคลกิที่  

 
รูปที่ 9 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 4) 

 การเสนอขอเสนอหรอืสวนหน่ึงสวนใดของงานวิจัยน้ีตอแหลงทุนอื่น 

กรอกขอมูลการเสนอขอเสนอหรือสวนหนึ่ งของงานวิ จัยนี้จากแหลงทุนอื่น สําหรับ

โครงการวิจัยที่มีการยื่นขอรับทุนเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยตอแหลงทุนอื่น จะตองกรอกช่ือหนวยงาน/

สถาบันที่ยื่น ช่ือโครงการ ระบุความแตกตางจากโครงการนี้ สถานะพิจารณา ถาโครงการไดรับอนุมัติ

แลวใหระบุสดัสวนที่ไดรับ 

 
รูปที่ 10 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-ขอมูลทั่วไป (สวนที่ 5) 

เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลในแท็บแรก (ขอมูลทั่วไป) เรียบรอยแลว คลิก “บันทึก” เพื่อทําการ

บันทึกขอมูล ระบบจะดําเนินการบันทึกขอมูลทั่วไป และจะแสดงขอมูลอีก 5 แท็บ ใหผูใชกรอก ไดแก 

 
 



12 
 

บทสรุป, คณะผูวจัิย, แผนงาน, เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกตอง ทัง้นี้แท็บขอมูลทั่วไปจะเปนสี

สม ซึ่งหมายถงึ มกีารกรอกขอมูลที่จําเปนครบถวนแลว 

แท็บที่ 2 : บทสรุป 

 กรอกขอมูลรายละเอียดบทสรุป ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการ

วิจัย, วัตถุประสงคการวิจัย, ระเบียบวิธีวิจัย, คําสําคัญ, สถานที่ทําวิจัย และการตรวจสอบทรัพยสิน

ทางปญญาหรอืสทิธบิัตรที่เกี่ยวของ รายละเอยีด ดังนี้ 

 
รูปที่ 11 หนาขอเสนอการวจัิยใหม-บทสรุป 
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รายละเอยีดการกรอกขอมูล 

 *ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย (จําเปนตองกรอก) 

ระบุความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการ

วจัิยเรื่องนี้ 

 *วัตถุประสงคการวจัิย(จําเปนตองกรอก) 

ระบุวัตถุประสงคของโครงการวจัิยโดยเช่ือมโยงกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การวจัิย 

 
รูปที่ 12 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 1) 

 *ระเบยีบวธิวีจัิย (จําเปนตองกรอก) 

อธิบายขั้นตอนวิธกีารทําการวิจัย เชน การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง การ

สุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/

เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอของบประมาณ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : ระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับเพียง 1 รายการ ประกอบดวย

ดานวชิาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกจิ/พาณชิย และดานสังคมและชุมชน 

*หนวยงานที่นําผลการวจัิยไปใชประโยชน : ระบุหนวยงานที่นําผลการวจัิยไปใชประโยชน 
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 *คําสําคัญ (จําเปนตองกรอก) 

ระบุคําสาํคัญภาษาไทย และคําสําคัญภาษาอังกฤษ ที่มคีวามสําคัญตอช่ือเรื่องหรือเนื้อหาของ

เรื่องที่ทําการวิจัย เพื่อประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีช่ือเรื่องประเภท

เดยีวกันกับเรื่องที่ทําการวจัิยได 

 
รูปที่ 13 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 2) 

 *สถานท่ีทําวจัิย 

ในประเทศ : กรณีระบุสถานที่ทําวจัิย “ในประเทศ” จะปรากฏรายช่ือจังหวัดใหผูใชเลอืก

จังหวัดที่ทําการวจัิย สามารถเลอืกไดมากกวา 1 จังหวัด 

ตางประเทศ : กรณีระบุสถานที่ทําวจัิย “ตางประเทศ” จะปรากฏกลองขอความใหผูใชพมิพ

ช่ือประเทศที่ทําการวจัิย 

 

รูปที่ 14 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 3) 
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 *การตรวจสอบทรัพยสนิทางปญญาหรอืสทิธบิัตรท่ีเกี่ยวของ 

ระบกุารตรวจสอบทรัพยสนิทางปญญาหรอืสทิธบิัตรที่เกี่ยวของ โดยเลอืกเพยีง 1 รายการ 

 
รูปที่ 15 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-บทสรุป (สวนที่ 4) 

เมื่อดําเนนิการกรอกขอมูลบทสรุปเรยีบรอยแลว คลกิ “บันทกึ” เพื่อทําการบันทกึขอมูล ระบบ

จะดําเนนิการบันทกึขอมูล และแท็บบทสรุปจะเปนสสีม กรณทีี่มกีารกรอกขอมูลที่จําเปนครบถวนแลว 

แท็บท่ี 3 : คณะผูวจัิย 

 กรอกขอมูลรายละเอียดคณะผูวิจัย ประกอบดวย ขอมูลนักวิจัย งานวิจัยที่กําลังทาํ และขอมูล

ที่ปรกึษาโครงการ รายละเอยีดดังนี้ 

 
 รูปที่ 16 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย 
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 ขอมูลนักวจัิย 

คณะผูวิจัย : ระบุช่ือคณะผูวิจัย โดยการกรอกช่ือ – นามสกุล ซึ่งระบบจะดึงเฉพาะช่ือนักวจัิย

ที่ลงทะเบยีนในระบบแลวเทานั้น ระบุตําแหนงในโครงการ มสีวนรวมรอยละ และเวลาที่ทําวจัิย และกด

ปุม “เพิ่มนักวิจัย” เพื่อบันทึกขอมูล หรือกดปุม “ยกเลิก” ถาไมตองการบันทึกขอมูล ทั้งนี้ ในการเพิ่ม

นักวิจัยทานตอไปสามารถเพิ่มขอมูลนักวิจัยไดโดยคลิก   ผูวิจัยสามารถลงทะเบียนนักวิจัย

ใหมโดยคลกิที่ “เพิ่มนักวจัิยใหม” เพื่อทําการลงทะเบยีนนักวิจัยใหม  

 
 รูปที่ 17 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย (สวนที่ 1) 

ในการแกไข / ลบ ขอมูลนักวิจัย ผูใชสามารถดําเนินการแกไขขอมูลไดโดยคลิก   หรือ

ดําเนนิการลบขอมูลไดโดยคลกิ  

 
รูปที่ 18 หนาแกไข/ลบ คณะผูวจัิย 

 
รูปที่ 19 หนาบันทกึการแกไข คณะผูวจัิย 

 
รูปที่ 20 หนาการลบขอมูลนักวจัิย 

1. คลิก  เพ่ือทําการแกไขขอมูล 

   คลิก   เพ่ือทําการลบขอมูล 

1. คลิก  เพ่ือทําการบันทึกขอมูล 

2. คลิก  เพ่ือยกเลิกการแกไข 

    

1. คลิก   เพ่ือทําการลบขอมูล 

2. คลิกตกลง 
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 งานวจัิยที่กําลังทํา 

งานวิจัยที่กําลังทําอยูของคณะวิจัย เลือกชื่อของผูวิจัย และกรอกขอมูลช่ือโครงการที่อยู

ระหวางการดําเนินการ ช่ือแหลงทุน, ความกาวหนาโครงการ (ระบุเปนตัวเลขเทานั้น), วันที่สิ้นสุด

โครงการ, ตําแหนงในโครงการ และสัดสวนความรับผิดชอบโครงการ (ระบุเปนตัวเลขเทานั้น) สามารถ

เพิ่มงานวิจัยไดโดยคลิกที่       และบันทึกขอมูลโดยคลิกที่ปุม “บันทึก” หรือคลิก “ยกเลิก” 

เพื่อยกเลกิการบันทกึขอมูล 

 
รูปที่ 21 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย (สวนที่ 2) 

 
รูปที่ 22 หนาการแกไขงานวจัิยที่กําลังทํา 

1. คลิก   เพ่ือทําการแกไขขอมล 

2. ทําการแกไขขอมูล 

3. คลิก “บันทึก” 
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รูปที่ 23 หนาการลบงานวจัิยที่กําลังทํา 

 ขอมูลที่ปรกึษาโครงการ 

ขอมูลที่ปรกึษาโครงการ กรอกขอมูล ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทรศัพทมือถอื อเีมล

ของที่ปรึกษาโครงการ สามารถทําการลบขอมูลโดยคลิก  และสามารถเพิ่มที่ปรึกษาไดโดยคลิกที่  

 

 
รูปที่ 24 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-คณะผูวิจัย (สวนที่ 3) 

เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลคณะผูวิจัยเรียบรอยแลว คลิก “บันทึก” เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

ระบบจะดําเนินการบันทึกขอมูล และแท็บคณะผูวิจัยจะเปนสีสม กรณีที่มีการกรอกขอมูลที่จําเปน

ครบถวนแลว 

แท็บท่ี 4 : แผนงาน 

 กรอกขอมูลรายละเอยีดแผนงาน ประกอบดวย แผนการดําเนนิงานวิจัย รายละเอยีดการจัดซื้อ

ครุภัณฑ ผลผลติ ผลลัพธ งบประมาณรวมตลอดโครงการวจัิย และผลสําเร็จ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

1. คลิก   เพ่ือทําการลบขอมูล 

2. คลิกตกลง 
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รูปที่ 25 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน 

 แผนการดําเนินงานวจัิย 

สามารถเพิ่มไดโดย ระบุกิจกรรม กําหนดเดือนที่เริ่มตนและเดอืนที่สิ้นสุด(ตัวเลข) พรอมกรอก

ขอมูลผลที่คาดวาจะสําเร็จ และช่ือผูรับผิดชอบ(ระบบจะดึงรายชื่อนักวิจัยมาจากขอมูลที่ผูใชกรอก
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ขอมูลไวในแท็บคณะผูวจัิย) ในการเลอืกผูรับผิดชอบทําไดโดยคลกิที่ช่ือนักวจัิยที่เลอืกใหเกดิแถบส ีเมื่อ

กรอกขอมูลครบแลว คลกิบันทกึขอมูล ขอมูลที่เพิ่มจะถูกบันทกึลงตารางแผนการดําเนนิงานวจัิย 

 
รูปที่ 26 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 1) 

 รายละเอยีดการจัดซื้อครุภัณฑ 

ระบุช่ือครุภัณฑ สถานะภาพของครุภัณฑในหนวยงาน รายละเอียดครุภัณฑของครุภัณฑที่

ตองการขอสนับสนุน, เหตุผลและความจําเปนตอโครงการ การใชประโยชนเมื่อโครงการสิ้นสุด และ

รายละเอียดของครุภัณฑเดิมที่มีอยู สามารถทําการลบขอมูลโดยคลิก  และสามารถทําการเพิ่ม

ครุภัณฑโดยคลกิ  

 
รูปที่ 27 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 2) 

 ผลผลติ  

ระบุรายละเอียดผลผลิตหลัก ผลผลิตยอย ช่ือผลผลิต งวดที่เสร็จ(ระบุเปนตัวเลข) และจํานวน

(ระบุเปนตัวเลข) สามารถทําการเพิ่มขอมูลผลผลติไดโดยคลกิ   
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รูปที่ 28 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 3) 

 ผลลัพธ 

ระบุผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เวลา และตนทุน สามารถทําการเพิ่มผลลัพธโดยคลกิ  

หมายเหตุ : Dropdown list ของ “ช่ือผลลัพธ” จะนํามาจาก “ช่ือผลผลิต” ที่นักวิจัยไดกรอกไวในสวน

ของตารางผลผลติ 

 
รูปที่ 29 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 4) 

 งบประมาณรวมตลอดโครงการวจัิย 

เปนการนําเขาขอมูลงบประมาณของโครงการวิจัย ประกอบดวย ประเภทงบประมาณ, 

รายละเอียด และ งบประมาณปที่ แลวคลิกบันทึก สามารถทําการเพิ่มงบประมาณรายการตอไปโดย

คลกิ   
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รูปที่ 30 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 5) 

 ผลสําเร็จ 

ระบปุของผลสําเร็จ ประเภทผลสําเร็จ และผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ 

หมายเหตุ : กรณทีี่ 1 ป มีมากกวา 1 ผลสําเร็จ ใหกรอกรายละเอยีดทุกผลสําเร็จในชองรายละเอยีด 

แตตอนเลอืกประเภทผลสําเร็จใหเลอืกประเภทผลสําเร็จสูงสุดที่โครงการระบุมา 

 
รูปที่ 31 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-แผนงาน (สวนที่ 6) 

แท็บท่ี 5 : เอกสารแนบ 

 แนบขอมูลเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาขอเสนอโครงการ ประกอบดวย ไฟล 

Template สําหรับรายละเอียดโครงการ เอกสารแนบเพิ่มเติม และเอกสารขอเสนอการวิจัย (Exported 

Proposal)  

 ไฟล Template สําหรับรายละเอยีดโครงการ 

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  

 เอกสารแนบเพิ่มเตมิ 

เปนการแนบไฟลเอกสารแนบอื่นๆ เพิ่มเติม โดยคลิก เพื่อทําการแนบไฟล ผูใช

ตองระบุประเภทของไฟลที่จะแนบเขาระบบ (ระบบรองรับไฟลขนาดสูงสุดไมเกิน 20 MB) จากนั้นคลิก

 
 เอกสารขอเสนอการวจัิย (Exported Proposal) 

เปนการสงออกขอเสนอการวจัิยฉบับสมบูรณที่เปนการรวมขอมูลที่ผูใชกรอกในระบบแท็บที่ 1- 

4 รวมกับขอมูลในไฟล Template สําหรับรายละเอยีดโครงการ และเอกสารแนบเพิ่มเตมิ 

 
รูปที่ 32 หนาขอเสนอการวิจัยใหม-เอกสารแนบ 

แท็บท่ี 6 : ตรวจสอบความถูกตอง 

 เปนการแสดงรายละเอียดขอมูลทั้งหมดที่ไดบันไวตั้งแตแตหัวขอที่ 1-5 และมีปุมแสดงสถานะ

ความครบถวนของขอมูลวาแตละหัวขอไดกรอกรายครบถวนแลวหรอืไม ถากรอกขอมูลไมครบถวนปุม 

“ยืนยันการสง” จะไมสามารถคลิกได ผูใชจะตองดําเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เปนฟลดบังคับ (*) 

ใหครบถวนกอน ถากรอกขอมูลครบถวนสมบูรณแลวก็จะสามารถคลิกปุม ยืนยันการสง เพื่อสง

ขอเสนอการวจัิย ไปในขัน้ตอนตอไปได 
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รูปที่ 33 หนาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขอเสนอการวจัิย 

3. งบประมาณที่เกี่ยวของกับการวจัิย 

ผูประสานหนวยงานสามารถเพิ่มขอมูลงบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจัยไดโดยไปที่เมนู

จัดการงานวิจัย > งบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจัย จะปรากฏหนาสรุปขอมูลโครงการ ผูใชสามารถ

เพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวของกับการวิจัยไดโดยคลิกที่  เพื่อเพิ่ม

ขอมูลโครงการ 

 
รูปที่ 34 หนาหลักงบประมาณที่เกี่ยวของกับการวจัิย 

หลังจากคลิกที่ “เพิ่มโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย” ระบบจะแสดงหนาจอให

ผูใชกรอกรายละเอยีดขอมูลโครงการ/งานวจัิยที่เกี่ยวของกับการวจัิย ดังนี้ 

 

 

1. คลิกเมนูจดัการงานวิจัย > งบประมาณท่ีเก่ียวของกับการวิจยั 

2. คลิกเพ่ิมโครงการ/งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
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รูปที่ 35 หนาแสดงกรอกรายละเอยีดขอมูลโครงการ/งานวจัิยที่เกี่ยวของกับการวจัิย 
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สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

 กระทรวง : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัต ิผูใชไมตองกรอก 

 หนวยงานสังกัดกระทรวง : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก 

 หนวยงาน : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัต ิผูใชไมตองกรอก 

 คณะ/สถาบัน/สํานัก : ระบคุณะ/สถาบัน/สํานัก 

 รหัสโครงการ : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัต ิผูใชไมตองกรอก 

 แหลงทุน : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัต ิผูใชไมตองกรอก 

 ชื่อทุน : ระบบแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ ผูใชไมตองกรอก 

 ชื่อโครงการ / งาน : ระบุช่ือโครงการ/งาน 

 ชื่อผูรับผดิชอบโครงการ : ระบช่ืุอผูรับผิดชอบโครงการ 

 โทรศัพท(ที่ตดิตอไดสะดวก) : ระบโุทรศัพท(ที่ตดิตอไดสะดวก) 

 e-mail : ระบุ e-mail 

 ลักษณะของโครงการ : เลือกลักษณะของโครงการ ประกอบดวย โครงการปเดียว และ

โครงการตอเนื่อง (โปรดระบุปงบประมาณ ปที่เริ่มตน - ปที่สิ้นสุด) 

 หลักการและเหตุผล : ระบุหลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค : ระบวุัตถุประสงคของโครงการวจัิยโดยเช่ือมโยงกับหลักการและเหตุผล 

 เปาหมาย/ผลผลติ : ระบุเปาหมาย/ผลผลติ 

 ตัวชี้วัด : ระบุตัวช้ีวัด 

 วิธีการดําเนินงาน : อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย เชน การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ 

ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุ

สถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอขอ

งบประมาณ 

 ขอบเขตการดําเนินงาน : ระบุขอบเขตการดําเนนิงาน 

 แผนงาน : เลอืกแผนงาน เพยีง 1 แผนงาน ประกอบดวย 

• แผนงานเรงรัด (การวิจัยเชิงปฎิบัติ) ประกอบดวย เชิงพาณิชย, เชิงสังคม 

ชุมชน, สิ่งแวดลอม ทรัพยากร, และนโยบาย 

• แผนงานสงเสรมิ การวจัิยและพัฒนา 
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 ประโยชนที่คาดจะไดรับ : ระบุประโยชนที่คาดวาจะได 

สวนท่ี 2 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 

ผูใชสามารถกรอกแผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ โดยกรอกขอมูลกจิกรรม และกําหนด

เดอืนที่ทํากจิกรรม ถาตองการเพิ่มขอมูลกจิกรรมใหคลกิ  แลวระบุงบประมาณรวม 

 
รูปที่ 36 หนากรอกขอมูลแผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ 

หลังจากกรอกขอมูลครบทั้ง 2 สวนแลว คลิกบันทึก เพื่อทําการบันทึกการนําเขาขอมูล

โครงการ/งานวจัิยที่เกี่ยวของกับการวจัิย 

ทั้งนี้ ผูใชสามารถดูขอมูลรายละเอียดโครงการที่นําเขาไปแลวไดโดยคลิก “ช่ือโครงการ/งาน” 

นัน้ๆ ระบบก็จะแสดงขอมูลตามโครงการที่เลอืก 

 
รูปที่ 37 หนาแสดงการเลอืกช่ือโครงการ/งาน 

คลิก “ช่ือโครงการ/งาน”ท่ีตองการ

ดูรายละเอียด 
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รูปที่ 38 หนาแสดงรายละเอียดโครงการ/งาน 

ผูใชสามารถคนหาขอมูลของโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยพิมพคณะ/สํานัก/

สถาบันที่ตองการในกลองขอความ แลวคลกิ   

 
รูปที่ 39 หนาแสดงการคนหาขอมูล 

 

2.คลิก “คนหา”  1.พิมพช่ือ “คณะ/สํานัก/สถาบัน” 

ท่ีตองการคนหา 
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ผูใชสามารถแกไขขอมูลของโครงการ/งานวจัิยทีเ่กีย่วของกบัการวจัิยไดโดยเลอืกขอมูลที่

ตองการ แลวคลกิ  เพื่อแกไขขอมูล  

 
รูปที่ 40 หนาแสดงการแกไขขอมูล 

 
รูปที่ 41 หนาแสดงการแกไขขอมูล 

เลือกขอมูลท่ีตองการแกไข แลว

คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

แกไขขอมูลท่ีตองการ 
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แกไขขอมูลกิจกรรม และกําหนดเดือนที่ทํากิจกรรม ถาตองการเพิ่มขอมูลกิจกรรมใหคลิก 

  หรือตองการลบกิจกรรม ใหคลิก  ที่กิจกรรมนั้น ๆ, งบประมาณรวม เมื่อกรอกขอมูลที่

แกไขเรียบรอยแลวใหคลิก ”บันทึก” เพื่อทําการบันทึกขอมูลที่ทําการแกไข หากตองการยกเลกิใหคลกิ 

“ยกเลกิ” 

 
รูปที่ 42 หนาแสดงหนาแกไขขอมูลกจิกรรม 

ผูใชสามารถลบขอมูลของโครงการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยเลือกขอมูลที่ตองการ

แลวคลกิ  เพื่อลบขอมูล จากนัน้ยนืยันการลบขอมูล คลกิ ”ตกลง” 

 
รูปที่ 43 หนาแสดงการลบขอมูลโครงการ 

 

 

 

1.คลิก  เพ่ือลบขอมูลท่ี

ตองการ 

2.คลิก”ตกลง” เพ่ือยืนยันการ

ลบขอมูล 
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4. แบบ ว-6 

ภายหลังจากที่หนวยงานไดดําเนนิการประเมนิ และจัดลําดับขอเสนอการวิจัยเรยีบรอยแลว ใน

การสงขอเสนอการวจัิยของหนวยงานภาครัฐ (ว-6) จะตองบันทกึขอมูลเพื่อจัดสงให วช. ดวย 

 

 
รูปที่ 44 หนาแบบ ว-6 

วธิกีารใชงาน 

1. ใหไปที่เมนูหลัก ขอเสนอการวจัิย เลอืก แบบ ว-6 จะปรากฏหนาตางรายการแบบ ว-6 

2. คลกิ กรอก/แกไขภาพรวมงานวิจัยของหนวยงาน ตามปงบประมาณนัน้ๆ ซึ่งจะปรากฏหนาตางแบบ

สรุปแผนความตองการภาพรวมงานวจัิยของหนวยงานภาครัฐ (ว-6) 

หนวยงานตองกรอก 4 ขัน้ตอน ไดแก 

 สรุปภาพรวมทัว่ไปที่เกี่ยวของกับงานวจัิย 

 งบประมาณที่เสนอขอตามแผนภูมบิูรณาการ 

 ขอมูลดานศักยภาพและประสทิธภิาพของหนวยงาน  

 ภาพรวมผลสําเร็จระดับกรมหรอืเทยีบเทา 

 

1. คลิก “แบบ ว6” 

3. คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

   คลิก  เพ่ือลบขอมูล 

   คลิก เพ่ือพิมพงาน 

 

 

2. คลิกเพ่ือกรอกภาพรวมงานวิจัยของหนวยงาน 
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รูปที่ 45 หนารายการกรอกสรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวจัิย 
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การกรอกสรุปภาพรวมท่ัวไปที่เกี่ยวของกับงานวจัิย 

ในขั้นตอนการกรอกภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้ หนวยงานจะตองกรอกรายละเอียดทั่วไป 

ซึ่งประกอบดวย 6 หัวขอ ดังนี้ 

 วิสัยทัศนของหนวยงานนี้ ใหกรอกขอมูลสรุปภาพรวมของกิจกรรมการดําเนินการวิจัย

ภายในหนวยงานที่ผานมาในชองสรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวจัิย 

 พันธกจิของหนวยงาน ใหกรอกพันธกจิหลักของหนวยงาน 

 ยุทธศาสตรการวจัิยของหนวยงาน ใหกรอกบทสรุปยุทธศาสตรการวจัิยของหนวยงาน 

 ภาพรวมงานวจัิยที่สําคัญในอดตีของหนวยงาน (ยอนหลัง 5 ป) 

 งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) 

 จํานวนขอเสนอโครงการ และงบประมาณที่เสนอขอประจําปงบประมาณ 

 
รูปที่ 46 หนาขอมูลพื้นฐาน 
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 โดยใหทําตามลําดับ ดังนี้ คลกิ เลอืกปงบประมาณ แลวกรอกบทสรุปภาพรวมงานวจัิยในป

นั้นๆ ลงในชองวางใตตารางกรอบงบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปที่ผานมา 

(ยอนหลัง 5 ป) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอยแล ใหคลิก    ขอมูลดังกลาวจะ

ไปปรากฏในตารางภาพรวมงานวิจัย ทั้งนี้ หากตองการแกไขขอมูล ใหคลิก   ก็จะ

สามารถเขาไปแกไขรายละเอียดในชองวางได ถาตองการบันทึกเมื่อกรอกขอมูลเสร็จให

คลกิ   หากตองการลบขอมูลใหคลกิ    

 
รูปที่ 47 หนารายการกรอกปงบประมาณและภาพรวมงานวิจัย 

 

 
รูปที่ 48 หนาการแกไขภาพรวมงานวจัิยที่สําคัญ 

 กรอกงบประมาณที่หนวยงานได รับจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) โดยกรอก

งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) ในชองวางจําแนกตาม

ปงบประมาณ โดยใหทําตามลําดับ ดังนี้ คลิก เลือกปงบประมาณ แลวกรอกจํานวน 

1. คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

   คลิก  เพ่ือลบขอมูล 
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ในแตละปงบประมาณ แลวคลิก    ขอมูลดังกลาวจะ

ไปปรากฏในตารางกรอบงบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) 

ทัง้นี้ หากตองการแกไขขอมูล ใหคลกิ   ก็จะสามารถเขาไปแกไขรายละเอยีดในชองวาง

ได ถาตองการบันทึกเมื่อกรอกขอมูลเสร็จใหคลิก     และหากตองการลบขอมูล 

ใหคลกิ  

 
รูปที่ 49 หนารายการกรอกงบประมาณในแบบ ว-6 

 จํานวนขอเสนอโครงการ และงบประมาณที่เสนอขอประจําปงบประมาณ โดยกรอกจํานวน

ขอเสนอโครงการ และจํานวนงบประมาณที่ไดเสนอขอในปงบประมาณในชองวาง 

 
รูปที่ 50 หนารายการกรอกจํานวนขอเสนอโครงการและงบประมาณในแบบ ว-6 

การกรอกขอมูลงบประมาณที่เสนอขอตามแผนภูมิบูรณาการ 

ในขัน้นี้ผูประสานงานตองกรอก 

 กรอกขอมูลผลผลติ 

 กรอกงบประมาณ 

 เลอืกกจิกรรม ตาม Dropdown list 

 กรอกงบประมาณของกจิกรรม สามารถทําการลบโดยคลกิ    

1. คลิก  เพ่ือแกไขขอมูล 

   คลิก  เพ่ือลบขอมูล 
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รูปที่ 51 หนารายการกรอกงบประมาณที่เสนอขอตามแบบแผนบูรณาการในแบบ ว-6 

หากตองการแกไขขอมูล ใหคลกิ ก็จะสามารถเขาไปแกไขรายละเอยีดได และหากตองการลบ

ขอมูลใหคลกิ  หากตองการลบรายละเอยีดขอมูลภายในใหคลกิ  เพื่อลบขอมูลในบรรทัดนัน้ๆ 

และคลกิ  เพื่อบันทกึขอมูล 

 
รูปที่ 52 หนารายการกรอกงบประมาณที่เสนอขอตามแบบแผนบูรณาการในแบบ ว-6 

การกรอกขอมูลดานศักยภาพและประสทิธภิาพของหนวยงาน 

ในขัน้นี้ผูประสานหนวยงานตองกรอก 

 ขอมูลดานศักยภาพและประสทิธภิาพของหนวยงาน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของความตองการ 

 กระบวนการหรือวิธีการในการจัดการงบประมาณใหนักวิจัย ตามผลสําเร็จที่ไดระบุไวใน

ภาพรวมผลสําเร็จ 
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 แนวทางหรอืเกณฑการพจิารณาขอเสนอการวิจัยที่ใชสําหรับจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอ

การวจัิยของหนวยงาน 

 
รูปที่ 53 หนารายการกรอกขอมูลดานศักยภาพและประสทิธภิาพของหนวยงานในแบบ ว-6 

การกรอกภาพรวมและผลสําเร็จระดับกรมหรอืเทยีบเทา 

 ในขัน้ตอนนี้ เจาหนาที่หนวยงานตองกรอกภาพรวมผลสําเร็จระดับกรมหรือเทยีบเทา โดยให

กรอกในชองวางที่ใหกรอก เมื่อกรอกรายละเอยีดเสร็จแลวใหคลกิ “บันทกึ”  

 
รูปที่ 54 หนารายการกรอกภาพรวมและผลสําเร็จระดับกรมหรอืเทยีบเทาในแบบ ว-6 
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5. รายงาน บช.3 

ผูใชสามารถดูรายงานบูรณาการไดโดยไปทีข่อเสนอการวจัิย > คลกิที่ รายงาน บช.3 จะปรากฏ

หนาหลักรายงาน บช.3 ที่มกีารปรับเพิ่มรายงานบูรณาการ  

 
รูปที่ 55 หนารายงาน บช.3 

 

 

 
 


