
การใชงาน NRPM เบื้องตน สําหรับผูประสานหนวยงาน 

 การเขาใชงานระบบบรหิารงานวิจยัแหงชาติ (NRPM) ทานสามารถเขาไปที่ URL http://nrpm.nrct.go.th  

 คลิกที่ “ลงชื่อเขาใชระบบ” ดังรูปที่ 1 
 

  

คลิกท่ี “ลงชื่อเขาใชระบบ” 

 

รูปที่ 1  การเชาใชงานระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM) 

 ทําการ Login ดวยรหัสของผูประสานหนวยงาน (รหัสของผูประสานหนวยงาน จะไดมาจาก วช. จึง
จะสามารถเขาใชงานได) ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 หนา Login เพื่อเขาสูระบบ NRPM 

 

 



 

เมนูหลัก (ผูประสานหนวยงาน) ประกอบดวย 
 

 
 

รูปที่ 3 เมนูหลัก (ผูประสานหนวยงาน) 

1. หนาหลัก  

2. ขอมูลสวนตัว   

3. เว็บบอรด   

4. หนวยงานของทาน   

 หนวยงานยอย   

 คนหา/แกไขผูใชงาน   

 เพิ่มผูใชงาน  

  ผูใชในหนวยงาน   

  ใหสิทธิ์นักวิจยั   

5. ทุนวิจัย*   

6. โครงการวิจัย*   

7. ขอเสนอโครงการวิจัย-Pre 

   ขอเสนอโครงการใหม 

   สงขอเสนอโครงการตอเนื่องจากปที่แลว 

   ประเมินขอเสนอ 

   เรียงขอเสนอโครงการ 

 2 
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   แบบ ว-6 

8. โครงการที่ดําเนินการ-On* 

   โครงการที่กําลังดําเนินการ 

   นําเขาขอมูลโครงการ 

   จัดกลุมโครงการ 

9. โครงการที่เสร็จสิ้น-Post* 

   โครงการที่เสร็จสิ้น-Post 

   นําเขาขอมูลโครงการ 

   ประเมินโครงการ 

   ประเมินโครงการในภาพรวม 

   กําหนดการเผยแพรขอมูล 

10. เคร่ืองมือชวยเหลือ 

   เปลี่ยนชุดโครงการ – โครงการยอย Pre 

   เปลี่ยนชุดโครงการ – โครงการยอย On* 

   เปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ Pre 

   เปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ On* 

   จัดการสถานะงาน Pre 

  จัดการสถานะงาน On* 

  Recycle Bin* 

11. ระบบรายงาน 

   ขอเสนอโครงการทั้งหมด  คนหาขอเสนอการวิจยั 

   รายงานอื่น ๆ  คนหาโครงการวิจัย 

   ว-6 / บช-3  คนหาโครงการวิจัยที่เสร็จสิน้แลว 

   รายงานภาพรวม  คนหาขอมูลนกัวิจยั 

   ผลการประเมิน 

   นําออกขอมูล XML 

   
หมายเหตุ : * หมายถึง การติดตามผลระหวางดําเนินการวิจัย (on-going monitoring) และการประเมินผลหลังสิ้นสุด

การวิจัย (ex-post evaluation) ซึ่งไดจัดทําเปนคูมือใหดาวนโหลดทาง http://nrpm.nrct.go.th  

http://nrpm.nrct.go.th/


 

หนาหลัก  

 หนาหลัก ประกอบดวย ขอเสนอโครงการงบประมาณแผนดิน – NRPM-Pre audit, โครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ - Ongoing Monitoring, การบริหารขอมูลในระบบ NRPM, ระบบงานของ 
NRPM-Pre audit และงานทีอ่ยูในขั้นตอน ดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 หนาหลัก (ผูประสานหนวยงาน) 
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ขอมูลสวนตัว 

 ขอมูลสวนตัว ประกอบดวย 2 สวนหลัก ๆ คือ  
1. ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวยรายละเอียดขอมูลอางอิงของทานในระบบ และสามารถเปลี่ยนรหัสผาน

และรูปภาพได (ไมสามารถเปลี่ยนเลขหมายบัตรประจําตวัประชาชนได) ดังรูปที่ 5 
 

  
รูปที่ 5 ขอมูลอางองิของทาน 

2. แกไขขอมูลสวนตัว ประกอบดวยรายละเอียดขอมูลสวนตัวของผูประสานหนวยงาน และสามารถ
แกไขได โดยคลิกที่ปุม “แกไข” เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกทีปุ่ม “บันทึก” (ดังรูปที่ 6) 
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รูปที่ 6 ขอมูลสวนตัวของทาน 
 



 

เว็บบอรด 

 เว็บบอรด : เปนเว็บบอรดเพื่อใหผูประสานหนวยงานสามารถแจงปญหาหรือสอบถามการใชงานใน
ระบบได โดยคลิกที่ “ตั้งกระทูใหม” จากนั้นทานจะไปยงัหนากระทูใหม ใหกรอกหวัขอและรายละเอียด 
แลวเลือกกลุมเรื่องของหัวขอ แลวคลิกที่ปุม “ตั้งกระทู” (หากทานตองการอานกระทูใด ใหคลิกที่
หัวขอกระทูนัน้) ดังรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7  เว็บบอรด NRPM 
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หนวยงานของทาน 

 หนวยงานของทาน ประกอบดวย 5 สวนหลัก ๆ คือ หนวยงานยอย, คนหา/แกไขผูใชงาน, เพิม่ผูใชงาน, 
ผูใชในหนวยงาน และใหสิทธิ์นักวิจยั (ดังรูปที่ 8) ซ่ึงในสวนของหนวยงานของทานนัน้ ทานสามารถ
เขาไปดูรายละเอียดขอมูลหนวยงานของทานได (ดังรูปที่ 9) 

 

  
 

รูปที่ 8 หนวยงานของทาน 

• โดยคลิกที่ “หนวยงานของทาน” จะเขามาในหนารายละเอียดของขอมลูหนวยงาน และสามารถ
แกไขรายละเอยีดขอมูลหนวยงานได โดยคลิกที่ “ ” เมือ่แกไขเสร็จเรยีบรอยแลวใหคลิกที่ “ ”  
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รูปที่ 9 ขอมูลหนวยงาน 
 



 

1. หนวยงานยอย ประกอบดวย 2 สวน คือ  
1.1 หนวยงานยอยระดับ คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง ทานสามารถทําการเพิ่มหรือแกไข

หนวยงานยอยระดับ คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง ไดโดยวิธีการ ดังนี้  

• หากตองการเพิ่มใหดําเนินการโดย 
o กรอกชื่อ คณะ/ สถาบัน/ กอง 
o กรอกชื่อ (ยนืยัน) 
o กรอกชื่อ ภาษาอังกฤษ 
จากนั้นคลิกทีปุ่ม “เพิ่ม” เมื่อเพิ่มเขาไปแลวจะมีรายการหนวยงานยอยเพิ่มขึ้นมา 

• หากตองการแกไขใหคลิกที ่ “ ” หนารายการหนวยงานยอยที่ตองการ เมื่อแกไขเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหคลิกที่ “ ” ดังรูปที่ 10 

 

 

เพิ่มหนวยงานยอย 
ระดับคณะฯ 

แกไขหนวยงานยอย 

 

รูปที่ 10 การเพิ่มหนวยงานยอยระดับ คณะ/สถาบัน/สํานกั/กอง 

1.2 หนวยงานยอยภายใต คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง ทานสามารถเพิ่มรายการหนวยงานยอย
ภายใต คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง (หากไมมีไมตองดําเนินการในสวนนี)้ ไดโดย 

• เลือกตนสังกัดจาก dropdown list (เลือกคณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง) 

• กรอกชื่อ  

• กรอกชื่อหนวยยอย (ยืนยนั) 

• กรอกชื่อหนวยยอย ภาษาอังกฤษ 
จากนั้นคลิกทีปุ่ม “เพิ่ม” จะมีรายการหนวยงานยอยภายใตฯ เพิ่มขึ้นมา ดังรูปที่ 11 
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รูปที่ 11 การเพิ่มหนวยงานยอยภายใตคณะ/สถาบัน/สํานกั/กอง 

2. คนหา/แกไขผูใชงาน : ใชสําหรับคนหาและแกไขขอมูลนักวิจยั (คนหาไดเฉพาะหนวยงานของทาน
เทานั้น) โดยเลือกประเภทในการคนหา (ช่ือ, เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน และ ID) หรือ
เลือกหนวยงานยอยจาก dropdown list จากนั้นคลิกที่ปุม “คนหา” จะปรากฏรายชื่อนักวิจัยตาม
เงื่อนไขในการคนหา ดังรูปที่ 12 
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เพิ่มหนวยงานยอย 
ภายใตคณะฯ 

 

รูปที่ 12 คนหา/แกไขขอมูลนักวิจยั 

• หากทานตองการดูรายละเอยีดทั้งหมดของนักวจิัย สามารถทําไดโดยคลิกที่ “ดูรายละเอียด” 
ดังรูปที่ 13 (หากตองการแกไขใหคลิกที่ปุม “Edit” และเมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกที่
ปุม “Update”) 



 

  

คลิกท่ี “ดูรายละเอียด” 

 

รูปที่ 13 ดูรายละเอยีดขอมูลของนักวิจยั 

3. เพิ่มผูใชงาน : เปนการเพิ่มผูใชงานในระดบัตาง ๆ ดวยตนเอง เชน นักวิจัย, เจาหนาที่ระดับคณะ/
สถาบัน/สํานัก/กอง, ผูประสานหนวยงาน และหวัหนาฝาย/กอง  

 วิธีการเพิ่มผูใชงาน โดยคลกิที่ “เพิ่มผูใชงาน” ดังรูปที่ 14 

• กรอกชื่อผูใชไดไมเกนิ 20 ตวัอักษร 

• กรอกเลขหมายบัตรประจําตวัประชาชน (กรุณาระบุตามความเปนจริง เนื่องจากถาทาน
ระบุขอมูลอันเปนเท็จ หากตรวจพบ ทาง วช. จะทําการลบขอมูลของทานออกจากระบบ 
ซ่ึงจะทําใหขอเสนอการวิจยัที่เสนอมาถูกลบดวย) 

• กรอกรหัสผาน 

• กรอกยืนยันรหัสผาน 

• เลือกกลุมผูใชจาก dropdown list และกลุมผูใช มี 4 กลุมดวยกัน คือ  
o นักวจิัย  
o เจาหนาที่ระดบั คณะ สถาบัน สํานัก กอง 
o ผูประสานหนวยงาน 
o หัวหนาฝาย/กอง (ทุก ๆ หนวยงานมีหวัหนาฝาย/กอง เพียง 1 คนเทานั้น) 

• กรอกเว็บไซดสวนตัว 

• เลือกตําแหนงทางวิชาการ จาก dropdown list 

• เลือกคํานําหนาชื่อ จาก dropdown list 

• กรอกชื่อจริงภาษาไทย 

• กรอกนามสกลุภาษาไทย 

• กรอกชื่อภาษาอังกฤษ 
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• กรอกนามสกลุภาษาอังกฤษ 

• เลือกวัน เดือน ปเกิด จาก dropdown list 

• กรอกสัญชาติ 

• เลือกคณะ จาก dropdown list 

• เลือกความชํานาญ จาก dropdown list 

• กรอกหมายเหตุ 

• กรอกที่อยู 1  

• กรอกที่อยู 2 

• เลือกจังหวัด จาก dropdown list 

• เลือกอําเภอ จาก dropdown list 

• กรอกรหัสไปรษณีย 

• กรอก e-mail address (จําเปนตองกรอกตามความเปนจรงิ เพื่อใหสามารถติดตามงานหรือ
ติดตองานได) 

• กรอก Fax 

• กรอกหมายเลขโทรศัพท (จําเปนตองกรอกตามความเปนจริง เพื่อใหสามารถตดิตามงานหรอื
ติดตองานได) 

• กรอกหมายเลขโทรศัพทมือถือ (จําเปนตองกรอกตามความเปนจริง เพื่อใหสามารถติดตาม
งานหรือตดิตองานได) 

จากนั้นคลิกทีปุ่ม “เพิ่มผูใช” 

หมายเหตุ : ชองรายละเอียดที่มีเครื่องหมาย “*” ตองกรอกขอมูลใหถูกตองและตามความเปนจริง มิฉะนั้น
จะไมสามารถเพิ่มผูใชได  



 

  

เพิ่มผูใชงาน 

 

รูปที่ 14 เพิ่มผูใชงาน 

4. ผูใชในหนวยงาน : เปนรายการที่แสดงขอมูลเจาหนาที่ของหนวยงาน (ผูประสานหนวยงานและ
หัวหนาหนวยงาน) ซ่ึงจะไมสามารถตรวจสอบเลขหมายบัตรประจําตวัประชาชน และรหัสผาน
ของเจาหนาทีห่นวยงานได สวนการแกไขสามารถแกไข ช่ือ (ช่ือผูใชงาน), e-mail และหมายเลข
โทรศัพทได โดยคลิกที่ “ ” เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลวคลิกที่ “ ” หากตองการลบ
เจาหนาทีภ่ายในหนวยงานใหคลิกที่ “ ” ดังรูปที่ 15 

 

 

แกไขและลบ รายการของ
เจาหนาที่หนวยงาน 

 

รูปที่ 15 รายการเจาหนาที่ของหนวยงาน 
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5. ใหสิทธ์ินักวิจัย : เปนการใหสิทธิ์นักวจิัยที่เขามาลงทะเบียนขอใชระบบ ซ่ึงทานสามารถที่จะทํา
การใหสิทธิ์, ยกเลิกการใหสิทธิ์ และลบขอมูลนักวิจยัในหนวยงานของทานได โดย 

• เลือกนักวิจัยท่ีตองการใหสิทธิ์จากรายการทั้งหมด หรือคนหาจากชื่อ, เลขหมายบัตรประจําตัว
ประชาชน และ ID ของนักวิจัยที่ตองการ แลวคลิกในชอง  หนาชื่อนักวิจัยที่ตองการ
จากนั้นคลิกที่ปุม “ใหสิทธิ์” และหากตองการยกเลิกการเขาใชงานในระบบของนักวิจัยให
คลิกที่ปุม “ยกเลิกสิทธิ์” หรือถาตองการลบขอมูลของนักวิจยัใหคลิกที่ปุม “ลบ”  

• การแกไข สามารถแกไขไดเฉพาะ รหัสผาน e-mail และการใหสิทธิ์ login ไดเทานั้น โดยทํา
การคลิกที่ “ ” หนาชื่อนักวจิัยที่ตองการ (ดังรูปที่ 16) เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิก
ที่ “ ” 

 

 

การใหสิทธ์ินักวิจัย 

 

รูปที่ 16 การใหสิทธิ์นักวิจัย 
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ขอเสนอโครงการวิจัย 

 ขอเสนอโครงการวิจัย-Pre ประกอบดวย 5 สวนหลัก ๆ คือ ขอเสนอโครงการวิจัยใหม, สงขอเสนอ
โครงการตอเนื่องจากปทีแ่ลว, ประเมินขอเสนอ, เรียงขอเสนอโครงการ และแบบ ว-6 (ดังรูปที่ 17) 
ซ่ึงในสวนของขอเสนอการวิจัยนั้น ทานสามารถตรวจดูรายละเอียดของขอเสนอโครงการที่ยังไมไดสง 
ขอเสนอโครงการที่อยูระหวางรอการจัดลําดับความสําคัญ และขอเสนอโครงการที่สงไปแลว (ดังรูปที่ 18) 

 

  
 

รูปที่ 17 ขอเสนอโครงการวิจัย  

• โดยคลิกเลือก “ขอเสนอโครงการวิจัย” จะเขามาในรายละเอียดขอเสนอที่ยังไมไดสง ขอเสนอ
โครงการที่อยูระหวางรอการจัดลําดับความสําคัญ  และขอเสนอโครงการที่สงไปแลว  

 14 

 

 
 

รูปที่ 18 ขอเสนอโครงการวิจัย (ตอ) 



 

1. ขอเสนอโครงการใหม : ใชเพื่อกรอกขอเสนอการวิจยั โดยคลิกเลือก “ขอเสนอโครงการใหม” 
(ดังรูปที่ 19) และในการกรอกขอเสนอการวิจัยจะมี 3 แบบ คือ แผนงานวจิัย/ชุดโครงการวิจัย 
โครงการยอยภายใตแผนงานวิจยั และโครงการวิจยัเดีย่ว 
 

  

เลือก “ขอเสนอโครงการใหม” 

 

รูปที่ 19 เลือกขอเสนอโครงการใหม 

 การกรอกขอเสนอการวิจัยใหม 

• เลือกหนวยงานเจาของโครงการจาก dropdown list  ดังรูปที่ 20 
 

  

เลือกหนวยงานเจาของโครงการ 
จาก dropdown list 

 

รูปที่ 20 เลือกหนวยงานเจาของโครงการ 
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• เลือกชนิดโครงการที่ตองการเสนอ 
(1) กรณีเปนโครงการวิจัยเดี่ยว (ดังรูปที่ 21) 

 เลือกชนิดโครงการที่ตองการเสนอเปน “โครงการวิจัยเดีย่ว” จากนั้นคลิกที่ปุม “ตอไป” 
เพื่อไปยังเมนขูั้นตอนการกรอกขอเสนอโครงการ (ขั้นตอนที่ 1) ดังรูปที่ 24 

 

  

เลือกโครงการวิจัยเดี่ยว และคลิกท่ีปุม “ตอไป” 

 

รูปที่ 21 กรณีเปนโครงการวิจัยเดี่ยว 

(2) กรณีเปนแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (ดังรูปที่ 22) 
 เลือกชนิดโครงการที่ตองการเสนอเปน “ชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย” จากนั้นคลิกที่
ปุม “ตอไป” 

 เลือกประเภทขอเสนอโครงการเปน “ชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย” จากนั้นคลิกที่ปุม 
“ตอไป” เพื่อไปยังเมนูขั้นตอนการกรอกขอเสนอโครงการ (ขั้นตอนที่ 1) ดังรูปที่ 24 
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1 

2 

 

รูปที่ 22 กรณีเปนแผนงานวิจัย /ชุดโครงการวิจัย 

(3) กรณีเปนโครงการยอยภายใตแผนงานวิจัย (ดังรูปที่ 23) 
 เลือกชนดิโครงการที่ตองการเสนอเปน “ชุดโครงการวิจยั/แผนงานวิจยั” จากนัน้คลิกทีปุ่ม 

“ตอไป” 
 เลือกประเภทขอเสนอโครงการเปน “โครงการยอย” จากนั้นคลิกที่ปุม “ตอไป” 
 เลือกชุดโครงการ/แผนงานวิจัยของโครงการวิจัยยอยนั้น ๆ (ตองกรอกแผนงานวิจัย/
ชุดโครงการวจิยักอน จงึจะมรีายช่ือชุดโครงการ/แผนงานวิจยัใหเลือก) คลิกที่ปุม “ตอไป” 
เพื่อไปยังเมนขูั้นตอนการกรอกขอเสนอโครงการ (ขั้นตอนที่1) ดังรูปที่ 24 

 

  

1 

2 

3 

 

รูปที่ 23 กรณีเปนโครงการยอยภายใตแผนงานวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 การกรอกรายละเอียดโครงการ 

 ระบุความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย (ดังรูปที่ 24) 
  เลือกยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 

2550 - 2554) (เลือกยุทธศาสตร และเปาประสงค) จาก dropdown list 

• เลือกยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ป 2551 - 2554 (เลือกยุทธศาสตร, กลยุทธ, แผน และเรื่อง
เรงดวน) จาก dropdown list 

• เลือกนโยบายของรัฐบาล (นโยบายเรงดวนของรัฐบาล และนโยบายบริหารราชการ 3 ป ของ
รัฐบาล) จาก dropdown list 

 

 

1 

2 

3 

 

รูปที่ 24 ระบุความสอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตรการวิจยั 

 สถานภาพโครงการวิจัย  
 กรณีที่เปนประเภทโครงการใหม ใหเลือกสถานภาพโครงการเปน “ใหม” ดังรูปที่ 25 
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รูปที่ 25 สถานภาพโครงการวิจัยใหม 
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 ชื่อเร่ือง 
  กรอกชื่อเร่ืองภาษาไทย และชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ดังรูปที่ 26 
 

 

เลือกสถานภาพโครงการวิจัยเปน “ใหม” 

กรอกชื่อเร่ืองภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

รูปที่ 26 ชื่อเร่ืองภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 



 

 ระยะเวลาในการทําการวิจัย  
  กรอกระยะเวลาทําการวิจัยตลอดโครงการ (จํานวนป และเดือน) และระยะเวลาเริ่มตนทําการวจิัย

ตั้งแตวนั เดือน และปที่เทาไร และส้ินสุดเมื่อวัน เดือน และปที่เทาไร โดยกรอกตามรูปแบบ ดังนี้ 
dd/mm/yyyy เชน 01/10/2550 เปนตน และในสวนของโครงการลักษณะตอเนื่องปที่ 0 ระบบ
จะระบุใหโดยอัตโนมัติ (กรณีที่สถานภาพโครงการวิจัยเปนใหม) ดังรูปที่ 27 

 

 

กรอกระยะเวลาในการทําการวิจัย 

 

รูปที่ 27 ระยะเวลาในการทําการวิจัย 

 งบประมาณในการทําวิจัย 
  กรอกงบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย, งบประมาณเฉพาะปที่เสนอขอ, งบประมาณที่เคยไดรับ
รวม (ใหระบุเปน 0 เนื่องจากเปนขอเสนอการวิจัยใหมจงึยังไมมีงบประมาณที่เคยไดรับรวม) และ
งบบรหิารแผนงานวิจยั (จะกรอกเฉพาะกรณทีี่เปนแผนงานวิจยั/ชุดโครงการวิจยัเทานั้น) ดังรูปที่ 28 

 20 



 

 
 

รูปที่ 28 งบประมาณในการทําวิจัย 
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 ประเภทการวิจัย 
  เลือกประเภทการวิจยั, สาขาวิชาการ และดานการวจิัย จาก dropdown list ดังรูปที่ 29 
 

 

กรอกงบประมาณในการทําวิจัย 

เลือกประเภทการวิจัย 

 

รูปที่ 29 ประเภทของการวิจัย 

 

 

 
 



 

 กลุมเร่ือง UNESCO  
  เลือกกลุมเรื่อง UNESCO จาก dropdown list ดังรูปที่ 30 
 

 
 

รูปที่ 30 กลุมเร่ือง UNESCO 
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 กลุมเร่ือง OECD  
  เลือกกลุมเรื่อง OECD จาก dropdown list ดังรูปที่ 31 
 

 

เลือกกลุมเร่ือง OECD 

เลือกกลุมเร่ือง UNESCO 

 

รูปที่ 31 กลุมเร่ือง OECD 

 

 



 

 ขอเสนอการวิจัยท่ีมีการใชสตัว หรือมีการทดลองในมนุษย 
  กรณีขอเสนอการวิจยั มีการใชสัตวทดลอง หรือมีการทดลองในมนษุย ใหคลิกเลือกในชอง  

หนาขอความ “มีการใชสัตวทดลอง” หรือ “มีการทดลองในมนษุย” ดังรูปที่ 32 
 

 
 

รูปที่ 32 ขอเสนอการวิจัยที่มีการใชสัตว หรือมีการทดลองในมนุษย 
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 คําสําคัญ 
  กรอกคําสําคัญของขอเสนอการวิจัย ซ่ึงคําสําคัญสามารถกรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยมีเครื่องหมาย “,” คั่นระหวางคํา ดังรูปที่ 33 
 

 

กรณีขอเสนอการวิจัยท่ีมีการใชสัตว 
หรือมีการทดลองในมนุษย 

กรอกคําสําคัญ 

 

รูปที่ 33 คําสําคัญ 

 



 

 ความสําคัญและที่มา 
• กรอกความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจยั ดังรูปที่ 34 
 

 

กรอกความสําคัญและที่มา 

 

รูปที่ 34 ความสําคญัและที่มาของปญหา 

 วัตถุประสงคหลัก 

• กรอกวัตถุประสงคหลักของโครงการ ดังรูปที่ 35 
 

 

กรอกวัตถุประสงคหลัก 

 

รูปที่ 35 วัตถุประสงคหลัก 
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 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

• กรอกประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังรูปที่ 36 
 

 

กรอกประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

 

รูปที่ 36 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 แนวทางการดาํเนินการวิจัย 

• กรอกแนวทางการดําเนนิการวิจัยของโครงการ ดังรูปที่ 37 
 

 

กรอกแนวทางการดําเนินการวิจัย 

 

รูปที่ 37 แนวทางการดําเนินการวิจัย 

 เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหคลิกที่ปุม “บันทึก” ทุกครั้งเพื่อเปนการบันทึกขอมูล และกรอก
ขอมูลในขั้นตอนตอไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การกรอกขอมูลนักวิจัย 

 หลังจากบันทกึขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว จะเขามาในเมนขูอมูลนักวิจยั  
 การเพิ่มหัวหนาขอเสนอการวิจัยและผูรวมวิจัย สามารถกระทําไดโดยกรอกเลขหมายบัตรประจําตัว
ประชาชนของนักวจิัย แลวเลือกตําแหนงในการทําการวจิัย และคลิกที่ปุม “เพิ่ม” รายช่ือนักวิจยัจะไป
ปรากฏในรายการขอมูลนักวิจัย (รายช่ือนกัวิจยัที่ตองการเพิ่ม จะตองมอียูในฐานขอมลูของหนวยงาน
ทานกอน) (ดังรูปที่ 38) 

  กรณีโครงการวิจัยเดีย่ว และโครงการวิจัยยอย ตําแหนงหวัหนาขอเสนอการวิจยัในโครงการ คือ 
หัวหนาโครงการวิจัย 

  กรณีแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ตําแหนงหัวหนาขอเสนอการวิจัยในโครงการ คือ ผูอํานวยการ
แผนงานวิจัย 

 

  
 

รูปที่ 38 เพิ่มหัวหนาโครงการ 

 กรณีที่ไมทราบเลขหมายบัตรประจาํตัวประชาชนของนักวิจัยหรือผูรวมวิจัย สามารถคนหานักวิจัย
จากระบบคนหาได โดยกรอกชื่อ หรือนามสกุลของนักวิจัย แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะทําการ
คนหารายชื่อใหโดยอัตโนมัติ เมื่อพบแลวใหเลือกรายชื่อนักวิจัยที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม “เลือก” 
ระบบจะใสเลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนในชอง “เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน” โดยอัตโนมัต ิ
แลวเลือกตาํแหนงในการทําวิจัย และคลิกที่ปุม “เพิ่ม” รายช่ือนักวิจัยจะไปปรากฏในรายการขอมูล
นักวจิัย ดังรูปที่ 39 
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รูปที่ 39 ระบบคนหานักวิจัย 

 เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหคลิกที่ปุม “บันทึก” ทุกครั้งเพื่อเปนการบันทึกขอมูล และกรอกขอมูล
ในขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 การกรอกหนวยงานที่สนับสนุน 

 หลังจากบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว จะเขามาในเมนูของหนวยงานที่สนับสนุน ซ่ึงหนวยงานที่
สนับสนุน จะมีหรือไมมีก็ได ถาไมมีใหคลิกที่ปุม “บันทึก” เพื่อเปนการบันทึกขอมูล (ดังรูปที่ 40) 
และกรอกขอมูลในขั้นตอนตอไป 
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คลิกท่ีปุม “บันทึก” 

 

รูปที่ 40 หนวยงานที่สนับสนุน 



 

 ในกรณีที่มีหนวยงานที่สนับสนุน ใหกรอกขอมูลของหนวยงานที่สนบัสนุน (ถาหากหนวยงานไมได
สนับสนุนเปนจํานวนเงินงบประมาณ ใหระบุจํานวนงบประมาณที่สนบัสนุนเปน 0) แลวคลิกที่ปุม 
“เพิ่ม” ขอมูลหนวยงานทีส่นับสนุนจะไปปรากฏในสวนของหนวยงานสนับสนุน หากตองการลบ
ขอมูลหนวยงานที่สนับสนุนใหคลิกที่ “ ” หรือตองการแกไขขอมูลหนวยงานที่สนับสนุนใหคลิกที ่
“ ” (ถามีหนวยงานที่สนบัสนุนมากกวา 1 หนวยงาน ใหดําเนินการตามขั้นตอนอกีครั้ง) จากนั้นให
คลิกที่ปุม “บันทึก” เพื่อเปนการบันทึกขอมูล (ดังรูปที่ 41) และกรอกขอมูลในขั้นตอนตอไป  

 

 
 

รูปที่ 41 กรอกหนวยงานที่สนับสนุน 

ขั้นตอนที่ 4 การกรอกผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับ 

 หลังจากบันทกึขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว จะเขามาในเมนขูองผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ 
 ในการกรอกผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ จาํเปนจะตองกรอกผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในทุก ๆ ป 
งบประมาณตามระยะเวลาที่ทําการวิจัย (เชน ระยะเวลาที่ทําการวิจัย 3 ป ตองกรอกผลสําเร็จที่คาดวา
จะไดรับทั้ง 3 ป) โดยเลือกปของผลสําเร็จ ประเภทของผลสําเร็จจาก dropdown list และกรอก
ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ แลวคลิกที่ปุม “เพิ่ม” ขอมูลรายละเอียดของผลสําเร็จจะปรากฏในสวน
ของผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ หากตองการลบผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับใหคลิกที่ “ ” หรือตองการ
แกไขผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับใหคลิกที่ “ ” (กรณีมีผลสําเร็จมากกวา 1 ใหดําเนินการตามขั้นตอน
อีกครั้ง) จากนั้นใหคลิกที่ปุม “บันทึก” เพื่อเปนการบันทึกขอมูล (ดังรูปที่ 42) และกรอกขอมูลใน
ขั้นตอนตอไป 
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รูปที่ 42 กรอกผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ 

ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกไฟลแนบ 

 หลังจากบันทกึขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว จะเขามาในเมนขูองไฟลแนบ 
 การแนบไฟล ใหคลิกที่ปุม “Browse...” แลวเลือกไฟลขอเสนอที่ตองการแนบ (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด) 
แลวคลิกที่ปุม “แนบไฟล” ขอมูลของไฟลแนบจะไปปรากฎในรายการไฟลขอเสนอโครงการ 
(หากตองการลบไฟลแนบใหคลิกที่ “ ” ของไฟลที่ตองการลบ) จากนั้นใหคลิกที่ปุม “ตรวจทาน
ขอเสนอโครงการกอนสง” (ดังรูปที่ 43) และจะไปสูขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองกอนสง
ขอเสนอการวจิัยไปจัดลําดับความสําคัญและเกรด (ดังรูปที่ 67) 
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รูปที่ 43 หนาเมนูไฟลแนบ 



 

2. สงขอเสนอโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว : ใชเพื่อสราง และกรอกขอเสนอการวิจยัตอเนื่องจากป
ที่แลว โดยคลกิเลือก “สงขอเสนอโครงการตอเนื่องจากปที่แลว” ดังรูปที่ 44 

 

  

เลือก “สงขอเสนอโครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว” 

 

รูปที่ 44 เลือกสงขอเสนอโครงการตอเนื่องจากปที่แลว 

 การกรอกขอเสนอการวิจัยตอเนื่อง 

• เลือกปงบประมาณของปที่แลว จาก dropdown list และหรือเลือกเฉพาะหนวยงานยอยที่ทานตองการ 
จาก dropdown list แลวคลิกที่ปุม “แสดง” รายช่ือขอเสนอการวิจยัทีเ่ปนโครงการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่แลว กจ็ะแสดงขึ้นมาโดยอตัโนมัติ ดังรูปที่ 45 

 

  

เลือกหนวยงานยอย 

เลือกปงบประมาณ 

 

รูปที่ 45 เลือกปงบประมาณของปที่แลว 
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• จากนั้นคลิกที ่ “เลือก” หนาชื่อขอเสนอการวิจัยที่ตองการ (ดังรูปที่ 46) และทานสามารถคลิกที่
ช่ือขอเสนอการวิจัยเพื่อตรวจดูรายละเอยีดของขอเสนอการวิจัยได 

 

  

คลิก “เลือก” หนาชื่อขอเสนอการวิจัยท่ีตองการ 

 

รูปที่ 46 เลือกขอเสนอการวิจัยที่ตองการ 

• เมื่อทาํการเลือกขอเสนอการวิจัยที่ตองการแลว ก็จะเขาสูหนารายละเอียดขอเสนอการวิจัย 
ดังรูปที่ 47 

 

 
 

รูปที่ 47 รายละเอียดขอเสนอการวิจัย 

• จากนั้นใหคลิกที่ “สรางโครงการตอเนื่องจากโครงการนี้” เพื่อสรางขอเสนอการวิจัยตอเนื่อง 
ดังรูปที่ 48 
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คลิกท่ี “สรางโครงการตอเนื่องจากโครงการนี้” 

 

รูปที่ 48 สรางขอเสนอการวิจัยตอเนื่อง 

• เมื่อสรางขอเสนอการวิจัยตอเนื่องแลว ก็จะเขามาสูหนาการกรอกรายละเอียดของขอเสนอการวิจัย
ตอเนื่อง (ดังรูปที่ 49) 

ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 

 ขอมูลในหัวขอตาง ๆ ของขั้นตอนที่ 1 หากมกีารเปลี่ยนแปลงทานสามารถทําการแกไขขอมูลให
ถูกตองได และในสวนที่ทานตองทําการแกไข/เพิ่มเติม ในรายละเอยีดโครงการมีดังนี ้

 ระบนุโยบายของรัฐบาลใหตรงกับปจจุบนั โดยสามารถเลอืกไดจาก dropdown list ดังรูปที่ 49 
 

  

ระบุนโยบายของรัฐบาล 

 

รูปที่ 49 ระบุนโยบายของรัฐบาล 
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 กรอกโครงการลักษณะตอเนื่องปที่เทาไร ของปที่เสนอขอ (ดังรูปที่ 50) 
 

 

กรอกโครงการลักษณะตอเนื่องปนี้เปนปท่ีเทาไร 

 

รูปที่ 50 กรอกโครงการลักษณะตอเนื่องปที่เทาไร 

 กรอกงบประมาณในการทําวิจัย : กรอกงบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย, งบประมาณเฉพาะปที่
เสนอขอ, งบประมาณที่เคยไดรับรวม และงบประมาณที่ไดรับเมื่อปที่แลว ใหถูกตองครบถวน 
(ดังรูปที่ 51) 

 

 

กรอกงบประมาณในการทําวิจัย 

 

รูปที่ 51 กรอกงบประมาณในการทําวิจัย 

 จากนั้นคลิกทีปุ่ม “บันทึก” ทุกครั้งเพื่อเปนการบันทึกขอมูล และกรอกขอมูลในขั้นตอนตอไป  
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ขั้นตอนที่ 2 ขอมูลนักวิจัย 

 กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนักวิจัย ใหคลิกที่ปุม “บันทึก” เพื่อไปยังขั้นตอนตอไป (ดังรูปที่ 52) 
 

  

คลิกท่ีปุม “บันทึก” 

 

รูปที่ 52 ขอมูลนักวิจัย 

 กรณทีี่ตองการเพิ่มผูรวมวิจยั หรือคนหานกัวิจยัเพิ่มเติม ใหดําเนนิการเชนเดียวกับขัน้ตอนในการกรอก
ขอเสนอการวจิัยใหม (ดังรูปที่ 38 และ 39) หากทานตองการลบใหคลิกที่ “ ” หรือตองการแกไขให
คลิกที่ “ ” หนาชื่อนกัวิจยัที่ตองการลบหรือแกไข ดังรูปที่ 53 

 

 

ลบ/แกไขขอมูลนักวิจัย 

 

รูปที่ 53 การลบขอมูลนักวิจัย 

 จากนั้นคลิกทีปุ่ม “บันทึก” ทุกครั้ง เพื่อเปนการบันทึกขอมูล และกรอกขอมูลในขั้นตอนตอไป 
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ขั้นตอนที่ 3 หนวยงานที่สนับสนุน 

 หลังจากบันทกึขอมูลเรียบรอยแลว จะเขามาในเมนูของหนวยงานที่สนบัสนุน ซ่ึงหนวยงานที่สนับสนุน 
จะมีหรือไมมีก็ได ถาไมมีการแกไข/เพิ่มเติม ใหคลิกที่ปุม “บันทึก” เพื่อเปนการบันทึกขอมูล 
(ดังรูปที่ 54) และกรอกขอมูลในขั้นตอนตอไป 

 

 

ถาไมมีหนวยงานสนับสนุน 
ใหคลิกท่ีปุม “บันทึก” 

 

รูปที่ 54 หนวยงานที่สนับสนุน 

 กรณีที่ตองการเพิ่มหนวยงานที่สนับสนุน ใหดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนในการกรอกขอเสนอ
การวิจยัใหม (ดังรูปที่ 41) 

ขั้นตอนที่ 4 ผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับ 

 กรณีที่ทานกรอกผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับครบทุกปตั้งแตปแรกแลว ทานสามารถคลิกที่ปุม “บันทึก” 
เพื่อไปยังขั้นตอนตอไป แตถาหากยังไมไดกรอกทานตองเพิ่มผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในปตอไป 
(ปที่เสนอขอ) โดยเลือกปของผลสําเร็จ ประเภทของผลสําเร็จจาก dropdown list และกรอกผลสําเร็จ
ที่คาดวาจะไดรับ แลวคลิกที่ปุม “เพิ่ม” ขอมูลรายละเอียดของผลสําเร็จจะปรากฎในสวนของผลสําเร็จ
ที่คาดวาจะไดรับ หากตองการลบผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับใหคลิกที่ “ ” หรือตองการแกไข
ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับใหคลิกที่ “ ” ดังรูปที่ 55 
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รูปที่ 55 ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ 

ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกไฟลแนบ 

 หลังจากบันทกึขอมูลเรียบรอยแลว จะเขามาในเมนูของไฟลแนบ  
 

 
 

รูปที่ 56 หนาเมนูไฟลแนบ 

 การแนบไฟลใหคลิกที่ปุม “Browse…” แลวเลือกไฟลขอเสนอที่ตองการแนบ (แบบ ว-1ช / แบบ ว-1ด 
และแบบ ต-1ช/ด) แลวคลิกที่ปุม “แนบไฟล” ขอมูลของไฟลแนบจะไปปรากฎในรายการไฟล
ขอเสนอโครงการ (หากตองการลบไฟลแนบใหคลิกที ่“ ” ของไฟลที่ตองการลบ) จากนั้นคลิกทีปุ่ม 
“บันทึก” (ดังรูปที่ 57) และจะไปสูขั้นตอนที่ 6 รายงานความกาวหนาตอไป 
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รูปที่ 57 หนาเมนูไฟลแนบ (ตอ) 

ขั้นตอนที่ 6 การกรอกรายงานความกาวหนา 

 หลังจากบันทกึขอมูลเรียบรอยแลว จะเขามาในเมนูรายงานความกาวหนา ดังรูปที่ 58 
 

 
 

รูปที่ 58 หนารายงานความกาวหนา 
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 กรอกแผนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติ โดยกรอกแผนที่วางและทีไ่ดปฏิบัติจริง แลวคลิกที่ปุม “เพิ่ม” 
รายการจะไปปรากฏในตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานฯ ดังรูปที่ 59 

 

 

กรอกแผนที่วางและที่ไดปฏิบัติจริง 

 

รูปที่ 59 กรอกแผนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติ 

 กรอกรายละเอยีดของผลการดําเนินงาน พรอมทั้งสรุปและวิเคราะหผลที่ไดดําเนนิการไปแลว ดังรูปที่ 60 
 

 

กรอกรายละเอียดของผลการดําเนินงาน 

 

รูปที่ 60 กรอกรายละเอียดของผลการดําเนินงาน 
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 แนบไฟลบทความ ผลงานความกาวหนาทางวิชาการของโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย ระหวางที่ทาํการ
วิจัย ทีเ่คยพิมพในวารสารทางวิชาการแลว หรือบทความที่จะนําไปเผยแพรทางสื่อมวลชนได (ถามี) 
ในกรณีที่ไมมกี็ไมจําเปนตองแนบกไ็ด ดังรูปที่ 61 

 

 

แนบไฟลบทความ  
ผลงานความกาวหนาทางวิชาการ (ถามี) 

 

รูปที่ 61 แนบไฟลบทความ ผลงานความกาวหนาทางวิชาการฯ 

 กรอกรายละเอยีดที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี) ในกรณีทีไ่มมีไมจําเปนตอง
กรอกก็ได ดังรูปที่ 62 

 

 

กรอกรายละเอียดที่ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี) 

 

รูปที่ 62 รายละเอียดที่ไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี) 
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 กรอกงบประมาณที่ไดใชจายไปแลวนับตั้งแตเร่ิมทําการวิจัย วาใชจายไปแลวทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน
เทาไร ดังรูปที ่63 

 

 
 

รูปที่ 63 งบประมาณที่ไดใชจายไปแลวนับตั้งแตเร่ิมทําการวิจัย 

 กรอกงานตามแผนงานวิจัยทีจ่ะทําตอไป ดงัรูปที่ 64 
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กรอกงบประมาณที่ใชจายไปแลว 

กรอกงานตามแผนงานวิจัยท่ีจะทําตอไป 

 

รูปที่ 64 งานตามแผนงานวิจัยที่จะทําตอไป 

 

 

 

 



 

 กรอกคําชี้แจงเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคและวิธีการแกไข (ถามี) ในกรณทีี่ไมมีไมจําเปนตองกรอกกไ็ด 
จากนั้นคลิกทีปุ่ม “บันทึก” ดังรูปที่ 65 

 

 

กรอกปญหาและหรืออุปสรรค (ถามี) 

คลิกท่ีปุม “บันทึก” 

 

รูปที่ 65 คําชี้แจงเกี่ยวกับปญหาและหรืออุปสรรค (ถามี) 

 เมื่อคลิกที่ปุม “บันทึก” เสร็จแลว ใหคลิกที่ “ตรวจทานขอเสนอโครงการกอนสง” เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองกอนสงขอเสนอการวิจยัไปจดัลําดับความสาํคัญและเกรด ดังรูปที่ 66 

 

 

คลิกท่ี “ตรวจทานขอเสนอโครงการกอนสง” 

 

รูปที่ 66  ตรวจทานขอเสนอโครงการกอนสง 
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ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองกอนสงไปจัดลําดับความสําคัญและเกรด 

 หลังจากคลิกที่ “ตรวจทานขอเสนอโครงการกอนสง” จะเขามาในหนาของรายละเอียดขอมูลขอเสนอ
การวิจยัที่เสนอของบประมาณ ดังรูปที่ 67 

 

 
 

รูปที่ 67 รายละเอียดขอมูลขอเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ 

 ในขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงขอเสนอ ทานสามารถตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของขอมูลได จากนั้นหากขอมูลครบถวนทุกขั้นตอนแลวใหคลิกที่ปุม “ยืนยันการสง” 
(เมื่อเลือก “ยืนยันการสง” ขอเสนอการวิจัยจะถูกสงไปรอจัดลําดับความสําคัญและเกรด โดยอัตโนมัติ) 
หากยังไมพรอมที่จะสงใหคลิกที่ปุม “ยอนกลับ” ดังรูปที่ 68 

 

 
 

รูปที่ 68 ความครบถวนของขอมูล 
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 กรณีที่ขอมูลยงัไมครบถวน จะแสดงขอความ ยังไมครบถวน ซ่ึงทานสามารถเขาไปแกไขขอมลูได
โดยคลิกที่ปุม “ยังไมครบถวน” ดังรูปที่ 69 

 

 
 

รูปที่ 69 แสดงขอความที่ยังไมครบถวน 

 3. ประเมินขอเสนอ : เปนการกรอกลําดับความสําคัญ และเกรดของขอเสนอการวิจยั โดยคลิกเลือก 
“ประเมินขอเสนอ” ดังรูปที่ 70 
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เลือก “ประเมินขอเสนอ” 

 

รูปที่ 70 ประเมินขอเสนอ 
 



 

• จากนั้นผูประสานหนวยงานจะทําการจัดลําดับความสําคัญและใหเกรดของขอเสนอการวิจยั
โดยคลิกเลือกเกรดจาก dropdown list และกรอกลําดับความสําคัญลงในชอง            (ลําดับ
ความสําคัญตองไมซํ้ากัน) จากนั้นคลิกที่ปุม “ ” เพื่อบันทึกผลการประเมิน ดังรูปที่ 71 

 

  

เลือกเกรดและกรอกลําดับความสําคัญ 

 

รูปที่ 71 เลือกเกรดและกรอกลําดับความสําคัญ 

 • เมื่อจัดลําดับความสําคัญและเกรดเรียบรอยแลว ขอเสนอการวิจัยทั้งหมดจะถูกสงไปที่ 
“โครงการที่ผานการประเมนิแลวและพรอมที่จะสงใหกับหัวหนาหนวยงาน” ใหทานคลิกใน
ชอง  หนาชื่อขอเสนอการวิจัยท่ีตองการสง (ถาตองการสงขอเสนอการวิจัยท้ังหมดใหคลิก
ในชอง  ที่อยูใตคําวา “ทั้งหมด”) จากนัน้คลิกที่ปุม “สงขอเสนอ” (ดังรูปที่ 72) เมื่อทําการ
สงเสร็จแลว ขอเสนอการวิจยัทั้งหมดที่ถูกเลือกก็จะถูกสงไปยังหวัหนาหนวยงานของทาน 

**โครงการยอยภายใตแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยจะถูกสงไปตามชุดโครงการวิจัยโดยอัตโนมัติ 
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สงขอเสนอการวิจัยใหกับหัวหนาหนวยงาน 

 

รูปที่ 72 สงขอเสนอการวิจัยใหกับหัวหนาหนวยงาน 

4. เรียงขอเสนอโครงการ : เปนการจัดเรียงลําดับความสําคัญของขอเสนอการวิจัยโดยอัตโนมัติ 
เพื่อใชแสดงในแบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยฯ (แบบ บช-3) ซ่ึงโครงการวิจัยยอยจะตองอยูตอ
จากแผนงานวจิัย/ชุดโครงการวิจัย ดังนัน้ทานตองเขามาจัดเรียงขอเสนอการวิจยัในหนานี ้ โดย
คลิกเลือก “เรียงขอเสนอโครงการ” ดังรูปที่ 73 

 

  

เลือก “เรียงขอเสนอโครงการ” 

 

รูปที่ 73 เรียงขอเสนอโครงการ 
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• จากนั้นใหคลิกที่ปุม “จัดลําดับอัตโนมัต”ิ ขอเสนอการวิจัยจะเรียงลําดับไลจาก 1 ไปจนถึง
ลําดับสุดทาย (ดังรูปที่ 74) หากทานตองการจัดลําดับเอง ใหคลิกที่ “ ” ในขอเสนอการวิจัย
ที่ทานตองการจัดลําดับ จากนั้นใสเลขลําดบัที่ตองการลงในชอง ลําดับ จากนัน้คลิกที่ “ ” 
ในขอเสนอนัน้  

 

  

คลิกท่ีปุม “จัดลําดับอัตโนมัติ” 

 

รูปที่ 74 การจัดลําดับโดยอัตโนมัติ 

5. แบบ ว-6 : เปนการกรอกแผนความตองการภาพรวมงานวิจยัของหนวยงาน โดยคลิกเลือก “แบบ ว-6” 
ดังรูปที่ 75 

 

 

เลือก “แบบ ว-6” 

 

รูปที่ 75 แบบ ว-6 
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  • โดยคลิกที่ “กรอก/แกไขภาพรวมงานวิจัยของหนวยงานป 2554” (ดังรูปที่ 76) จากนั้นให
กรอก/แกไขรายละเอียดตามขั้นตอน 

 

 
 

รูปที่ 76 กรอก/แกไขภาพรวมงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 สรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวจิัย 

 กรอกสรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวิจยั และพันธกิจของหนวยงาน (ดังรูปที ่77) 
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รูปที่ 77 สรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและพนัธกิจของหนวยงาน 

 
 
 



 

 กรอกยุทธศาสตรการวิจยัของหนวยงาน (ดงัรูปที่ 78) 
 

 
 

รูปที่ 78 ยุทธศาสตรการวิจัยของหนวยงานและภาพรวมงานวิจัยที่สําคัญในอดีตฯ 

 กรอกภาพรวมงานวิจัยท่ีสําคัญในอดีตของหนวยงาน (ยอนหลัง 5 ป) โดยเลือกปงบประมาณยอนหลัง
ปงบประมาณที่เสนอของบประมาณ และกรอกตรงชอง “ภาพรวมงานวิจยัที่สําคัญ” แลวคลิกที่ปุม 
“เพิ่ม” (ดังรูปที่ 79) 
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รูปที่ 79 ภาพรวมงานวิจัยที่สําคัญในอดีตของหนวยงาน (ยอนหลัง 5 ป) 
 
 
 
 



 

 กรอกงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) โดยเลือกปงบประมาณ
และกรอกงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แลวคลิกที่ปุม “เพิ่ม” (ดังรูปที่ 80) 

 

 
 

รูปที่ 80 งบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรปที่ผานมา (ยอนหลัง 5 ป) 

 กรอกจํานวนขอเสนอการวิจัยและงบประมาณการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณนั้น 
ดังรูปที่ 81 
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รูปที่ 81 จํานวนขอเสนอโครงการและงบประมาณที่เสนอขอประจําปงบประมาณ 

 จากนั้นคลิกทีปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปนการบนัทึกขอมูล 

 



 

ขั้นตอนที่ 2 เนื้อหาสาระสาํคัญของความตองการ 

 กรอกชื่อประเด็น, เหตุผล, ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรการวิจัย 
และนโยบายของรัฐบาลจาก dropdown list และกรอกงบประมาณ จากนั้นคลิกที่ปุม “เพิ่ม” ดังรูปที่ 82 

 

 
 

รูปที่ 82  กรอกประเด็นที่ตองการทําวิจัย 

 หากทานตองการแกไขรายละเอียดของขอมูลใหคลิกที่ปุม “เลือก” จากนั้นคลิกที่ปุม “ ” เพื่อ
ทําการแกไขขอมูล ถาแกไขเสร็จเรียบรอยแลวคลิกที่ปุม “ ” แตถาตองการลบใหคลิกที่เครื่องหมาย 
“ ” ดังรูปที่ 83 

 

 
 

รูปที่ 83 แกไขประเด็นที่ตองการทําวิจัย 

 จากนั้นคลิกทีปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปนการบนัทึกขอมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 ศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน 

 กรอกขอมูลดานศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของความตองการ 
 กรอกกระบวนการหรือวิธีการในการจดัการงบประมาณใหนักวิจยั ตามผลสําเร็จทีไ่ดระบุไวในภาพรวม
ผลสําเร็จ 

 กรอกแนวทางหรือเกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจยัทีใ่ชสําหรับจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอ
การวิจยัของหนวยงาน 

 จากนั้นคลิกทีปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปนการบนัทึกขอมูล 
 

 
 

รูปที่ 84 ศักยภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน 

ขั้นตอนที่ 4 ภาพรวมผลสําเร็จระดับกรมหรือเทียบเทา 
 กรอกขอมูลหรือความคุมคาของงบประมาณประจําปงบประมาณนั้น ที่จะใชในการทําการวิจัยที่
สามารถนําไปสูผลสําเร็จได พรอมทั้งกรอกผลสําเร็จ (ดงัรูปที่ 85) จากนั้นคลิกที่ปุม “บันทึก” 
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รูปที่ 85 ภาพรวมผลสําเร็จระดับกรมหรือเทียบเทา 

ขั้นตอนที่ 5 ไฟลแนบ 

 ใหคลิกที่ปุม “Browse…” แลวเลือกไฟลแบบ ว-6 ที่จะแนบ แลวคลิกที่ปุม “แนบไฟล” ขอมูลของ
ไฟลแนบจะไปปรากฎในรายงานไฟล ว-6 จากนัน้คลิกทีปุ่ม “สง” (หากตองการลบไฟลแนบใหคลิก
ที่ปุม “ลบ” ทีอ่ยูในแถวของไฟลที่ตองการลบ) 

 

 
 

รูปที่ 86 ไฟลแนบ 
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เคร่ืองมือชวยเหลือ 

 เคร่ืองมือชวยเหลือ ประกอบดวย 7 สวนหลัก ๆ คือ เปลี่ยนชุดโครงการ-โครงการยอย Pre, 
เปลี่ยนชุดโครงการ-โครงการยอย On, เปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ Pre, เปลี่ยนหนวยงาน
เจาของโครงการ On, จัดการสถานะงาน Pre, จัดการสถานะงาน On และ Recycle Bin (ดังรูปที่ 87) 

 

 
 

รูปที่ 87 เคร่ืองมือชวยเหลือ 

1. เปล่ียนชุดโครงการ-โครงการยอย Pre : ในกรณีที่เลือกแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยของโครงการวิจัย
ยอยนั้นผิดในขั้นตอนแรก ทานสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดโดยการคลิกเลือก “เปลี่ยนชุด
โครงการ-โครงการยอย Pre” (ดังรูปที่ 88) 

 53 

 

 

เลือก “เปล่ียนชุดโครงการ-โครงการยอย Pre” 

 

รูปที่ 88 เปลี่ยนชุดโครงการ-โครงการยอย Pre 



 

• จากนั้นทานทาํการเลือกขอเสนอการวิจยั (โครงการวิจยัยอย) ที่ตองการเปลี่ยนแผนงานวิจยั/
ชุดโครงการวิจัย โดยคลิกที่ชอง  หนาชื่อขอเสนอการวิจัยที่ตองการ แลวเลือกชื่อ
แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยที่ถูกตองจาก dropdown list ที่ “โปรดเลือกชุดโครงการที่
ตองการ” และเมื่อเลือกเสร็จแลวใหคลิกทีปุ่ม “กําหนดชดุโครงการ” ดังรูปที่ 89 

 

 
 

รูปที่ 89 การเปลี่ยนชุดโครงการ 

2. เปล่ียนหนวยงานเจาของโครงการ Pre : ใชสําหรับดําเนนิการในสวนของการแกไขหนวยงานเจาของ
ขอเสนอโครงการ ที่ยังไมไดสงไป วช. และมีการกรอกขอมูลหนวยงานเจาของขอเสนอโครงการ
ผิดพลาด ทานสามารถแกไขไดโดยคลิกเลือก “เปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ Pre” ดังรูปที่ 90 
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เลือก “เปล่ียนหนวยงานเจาของโครงการ Pre” 

 

รูปที่ 90 เปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ Pre 



 

• จากนั้นใหคลิกที่ปุม “เลือก” ตรงหนาชื่อขอเสนอการวจิัยที่ตองการแกไข (ดังรูปที่ 91) กจ็ะ
ปรากฎรายละเอียดของโครงการทางดานลาง (ดังรูปที่ 92)  

 

 
 

รูปที่ 91 การแกไขหนวยงานเจาของโครงการ 

• โดยคลิกที่ “ ” เพื่อทําการแกไขหนวยงานยอยใหถูกตอง แลวคลิกที่ปุม “ ” เพื่อเปน
การบันทึกและเสร็จสิ้นการเปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ 
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รูปที่ 92 การแกไขหนวยงานเจาของโครงการ (ตอ) 

 
 
 



 

3. จัดการสถานะงาน Pre : เปนการสงขอเสนอการวิจัยยอนกลับ เพื่อทําการแกไขขอมูล หรือเปล่ียน
สถานะงาน โดยคลิกเลือก “จัดการสถานะงาน Pre” ดังรูปที่ 93 

 

 

เลือก “จัดการสถานะงาน Pre” 

 

รูปที่ 93 จัดการสถานะงาน Pre 

• จากนัน้ทําการเลือกขอเสนอการวิจยัที่ตองการสงยอนกลับ โดยคลิกที่ชอง  หนาชื่อขอเสนอ
การวิจยั แลวคลิกเลือกสถานะงานที่ตองการ จาก dropdown list (ทานสามารถกรอกขอความ
ในชองขอความที่ตองการบันทึกใน Log Data ได) และคลิกที่ปุม “สง” (ดังรูปที่ 94) ขอมูล
ของทานก็จะถูกสงไปตามสถานะงานที่ทานเลือก 

 

 
 

รูปที่ 94 เลือกสถานะงานที่ตองการ 
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ระบบรายงาน 

 ระบบรายงาน ประกอบดวย 10 สวนหลัก ๆ คือ ขอเสนอโครงการทั้งหมด, รายงานอื่น ๆ, ว-6/บช-3, 
รายงานภาพรวม, ผลการประเมิน, นําออกขอมูล XML, คนหาขอเสนอการวิจยั, คนหาโครงการวจิัย, 
คนหาโครงการวิจัยที่เสร็จสิน้แลว และคนหาขอมูลนักวจิัย (ดังรูปที่ 95) 

 

 
 

รูปที่ 95 ระบบรายงาน 

1. ขอเสนอโครงการทั้งหมด : เปนขอเสนอการวิจัยท้ังหมดที่อยูภายในหนวยงานทาน โดยคลิกเลือก 
“ขอเสนอโครงการทั้งหมด” (ดังรูปที่ 96) 
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เลือก “ขอเสนอโครงการทั้งหมด” 

 

รูปที่ 96 ขอเสนอโครงการทั้งหมด 



 

 • จากนั้นทานจะเขามาในหนาขอเสนอโครงการทั้งหมดที่อยูภายในหนวยงาน ซ่ึงทานสามารถ
ตรวจสอบขอเสนอโครงการที่ยังไมไดสงในปที่ผานมาได โดยเลือกปงบประมาณ พรอมดู
สถานะงานวาขณะนี้ขอเสนอการวิจัยอยูในสถานะงานใด และสามารถตรวจสอบขอเสนอ
โครงการที่สงไปแลววามีโครงการใดบาง (ดังรูปที่ 97) 

 

 

เลือกปงบประมาณ 

 

รูปที่ 97 ขอเสนอโครงการทั้งหมด (ตอ) 

2. รายงานอื่น ๆ : เปนรายงานที่สามารถเลือกคอลัมนของขอมูล เพื่อแสดงรายงานตามที่ทาน
ตองการได โดยคลิกเลือก “รายงานอื่น ๆ” 

 

 

เลือก “รายงานอื่น ๆ” 

 

รูปที่ 98 รายงานอื่น ๆ 

 58 



 

• จากนัน้จะเขามาในหนารายงานที่ทานตองการแสดงขอมูล โดยท่ีทานสามารถเลือกการจดักลุม 
และเลือกคอลัมนที่ตองการแสดง (ดังรูปที่ 99) เมื่อเลือกเสร็จเรียบรอยแลวใหกรอกชื่อตาราง 
และคลิกที่ปุม “ออกรายงาน”  

 

 
 

รูปที่ 99 เลือกคอลมันที่ตองการแสดง 

• เมื่อคลิกที่ปุม “ออกรายงาน” จะเขามาในหนาของรายงานตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 
(ดังรูปที่ 100) 

 

 
 

รูปที่ 100 การออกรายงานตามเงื่อนไข 
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3. ว-6/บช.3 : เปนการแสดงรายงานสรุปแผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐ 
(แบบ ว-6) และแบบบัญชีรายช่ือขอเสนอการวิจยัของหนวยงานภาครฐั (แบบ บช-3) โดยคลิก
เลือก “ว6/บช.3” ดังรูปที่ 101 

 

 

เลือก “ว6/บช.3” 

 

รูปที่ 101 ว6/บช.3 

 • จากนั้นทานสามารถเลือกดู บช-3, สรุปผลการประเมินแบบ บช-3, สรุปผลการประเมิน และ 
แบบ ว-6 ซ่ึงสามารถเลือกดูไดในแตละป ดงัรูปที่ 102 

 

 
 

รูปที่ 102 เลือกดูแบบ บช-3, สรุปผลการประเมิน และแบบ ว-6 
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 • เมื่อคลิกที่ “แสดง บช-3” แลวจะปรากฎหนาตางรายงานขึ้นมา (ดังรูปที่ 103) 
 

 
 

รูปที่ 103 แบบ บช-3 

 • เมื่อคลิกที่ “แสดงผลการประเมินแบบ บช-3” แลวจะปรากฎหนาตางรายงานขึ้นมา (ดังรูปที่ 104) 
 

 
 

รูปที่ 104 ผลการประเมินแบบ บช-3 
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 • เมื่อคลิกที่ “แสดงผลการประเมิน” แลวจะปรากฎรายชื่อขอเสนอการวจิัยทั้งหมด (เฉพาะปที่
ทานเลือก) ซ่ึงทานสามารถคลิกที่ช่ือขอเสนอการวิจัยนั้น เพื่อเขาไปดูผลการประเมินของ วช. 
(แบบ ว-5) ได ดังรูปที่ 105 

 

 
 

รูปที่ 105 ผลการประเมิน 

 • เมื่อคลิกที่ “แสดง ว-6” แลวจะปรากฎหนาตางรายงานขึน้มา (ดังรูปที่ 106) 
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รูปที่ 106 แบบ ว-6 
 



 

 4. รายงานภาพรวม : เปนรายงานภาพรวมทีส่รุปจํานวนโครงการและงบประมาณขอเสนอการวิจัย
ของหนวยงานภาครัฐที่มีการเสนอขอในแตละปงบประมาณ โดยจําแนกตามหนวยงานระดับ
กระทรวงและกรม โดยคลิกเลือก “รายงานภาพรวม” ดังรูปที่ 107 

 

 

เลือก “รายงานภาพรวม” 

 

รูปที่ 107 รายงานภาพรวม  

• จากนั้นจะเขามาในหนารายงานภาพรวมทีจ่ําแนกตามหนวยงานระดับกระทรวงและกรม 
โดยเลือกปงบประมาณไดจาก dropdown list ดังรูปที่ 108 

 

 
 

รูปที่ 108 รายงานภาพรวม (ตอ) 
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5. ผลการประเมิน : เปนผลการพิจารณาจาก วช. หากตองการดูผล ใหคลิกเลือก “ผลการประเมิน” 
ดังรูปที่ 109 

 

 

เลือก “ผลการประเมิน” 

 

รูปที่ 109 ผลการประเมิน 

 • จากนั้นจะเขามาในหนาของผลการประเมิน และทานสามารถคลิกที่ช่ือเรื่องเพื่อดูผลการ
พิจารณาของ วช. ได ดังรูปที่ 110 

 

 
 

รูปที่ 110 ดูผลการประเมิน 
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 6. นําออกขอมูล XML : เปนการนําขอมูลออกจากฐาน ซ่ึงระบบจะนําออกขอมูลใหในรูปแบบ 
XML file สามารถเปดไดโดย Microsoft Excel หรือโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ โดยคลิกเลือก 
“นําออกขอมูล XML” (ดังรูป 111) 

 

 

เลือก “นําออกขอมูล XML” 

 

รูปที่ 111 นําออกขอมูล XML 

  • เมื่อคลิกเลือก “นําออกขอมูล XML” แลว จะปรากฎหนาตางนี้ขึ้นมา โดยทานเลือกขอมูลที่
ตองการนําออกจาก dropdown list จากนัน้คลิกที่ปุม “นําออกขอมูล XML” ดังรูปที่ 112 

 

 
 

รูปที่ 112 นําออกขอมูล XML (ตอ) 
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  • หลังจากนัน้จะปรากฎหนาตางของ File Download และใหทานคลิกที่ปุม “save” ไว เพื่อเปน
การบันทึก (ดงัรูปที่ 113) 

 

 
 

รูปที่ 113 การบันทึกไฟล 

 7. คนหาขอเสนอการวิจัย : ใชสําหรับคนหาขอมูลเบื้องตนของขอเสนอการวิจัย โดยคลิกเลือก 
“คนหาขอเสนอการวิจยั” ดังรูปที่ 114 

 

 

เลือก “คนหาขอเสนอการวิจัย” 

 

รูปที่ 114 คนหาขอเสนอการวิจัย 
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 • จากนั้นใหกรอกชื่อเรื่อง หรือคําสําคัญบางสวนลงไป แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะทําการ
คนหาขอเสนอการวิจยัตามเงื่อนไข ดังรูปที่ 115 (รายละเอียดที่ปรากฎจะมี ProjectID, รหัส
ขอเสนอโครงการ, ช่ือขอเสนอโครงการ, คําสําคัญ, หนวยงาน และปที่เสนอขอ) 

 

 
 

รูปที่ 115 คนหาขอเสนอการวิจัย (ตอ) 

8. คนหาขอมูลนกัวิจัย : ใชสําหรับคนหาขอมูลเบื้องตนของนักวจิัยทั้งหมด (สําหรับขอมูลนักวิจยั
ที่มีอยูในฐานเทานั้น) โดยคลิกเลือก “คนหาขอมูลนักวจิัย” ดังรูปที่ 116 

 

 
 

เลือก “คนหาขอมูลนักวิจัย” 

รูปที่ 116 คนหาขอมูลนักวิจัย 
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• จากนั้นเลือกประเภทในการคนหา (ช่ือ, เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน และ ID) หรือ
เลือกกระทรวง หนวยงานสงักัดกระทรวง และหนวยงาน จาก dropdown list จากนั้นคลิกที่
ปุม “คนหา” ดังรูปที่ 117 

 

 
 

รูปที่ 117 คนหาขอมูลนักวิจัย (ตอ) 

• หากทานตองการดูรายละเอียดขอมูลของนักวิจัย สามารถทําไดโดยคลิกที่ “ดูรายละเอียด” 
ดังรูปที่ 118 (ทานไมสามารถทําการแกไขขอมูลนักวิจยัได) 

 

 

คลิกท่ี “ดูรายละเอียด 

 

รูปที่ 118 รายละเอยีดขอมูลนักวิจัย 
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 การออกจากระบบ 

 • เมื่อทานตองการออกจากระบบ NRPM ใหคลิกที่    ทุกครั้งที่ออกจากระบบ (ดังรูปที่ 119) 
 

 

คลิกท่ี

 

รูปที่ 119 การออกจากระบบ 
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