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5 

การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ 
National Research and Innovation Information System (NRIIS) 

การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Strategic Fund สำหรับ นักวิจัย 
*************************************************************************** 

การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Strategic Fund  เป็นการเสนอของบประมาณผ่านหน่วยบริหาร
จัดการ (Program Management Unit : PMU) หรือหน่วยงานแหล่งทุน โดยการเสนอของบประมาณด้าน ววน. 
ประเภท Strategic Fund  ส่วนใหญ่จะกำหนดให้หน่วยงานสังกัดนักวิจัย หรือสถาบันการศึกษาของนักศึกษา (กรณี
ทุนนักศึกษา) เป็นผู้รับรองข้อเสนอโครงการ หลังจากที่นักวิจัยคลิกส่งข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยงาน PMU หรือ
หน่วยงานแหล่งทุนแล้ว 

นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการได้จนกว่าจะส่งข้อเสนอโครงการให้หน่วยงาน หรือจนกว่าจะสิ้นสุด
กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อเสนอโครงการหลังจากที่ส่งข้อเสนอโครงการ 
ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานของหน่วยงาน PMU หรือหน่วยงานแหล่งทุนเพื่อขอแก้ไขข้อเสนอโครงการ 

1. การเข้าใช้งานระบบ 
1.1 การเข้าใช้งานระบบ NRIIS สำหรบันักวิจยั 

1) นักวิจัย สามารถเข้าใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research 
and Innovation Information System : NRIIS) โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox 
แล้วพิมพ์ https://nriis.go.th 

2) คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  1 หน้าแรกระบบ NRIIS 
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3) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็น นักวิจัย/ผู้เสนอขอรับรางวัล ระบุบัญชีผูใ้ช้ และรหัสผ่าน 
จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  2 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

1.2 การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ สำหรับนักวิจัย หรือผู้เสนอขอทุนวิจัย หรือผู้เสนอขอรับรางวัล 
กรณีที่นักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียน โดยในหน้าลงทะเบียนมรีายละเอียดตามแบบฟอร์ม

ดังนี ้

• ชาวต่างชาติหรือไม ่
• กระทรวง 
• หน่วยงานสังกัดของกระทรวง 
• หน่วยงานของท่าน (กรม/มหาวิทยาลัยที่นักวิจัยสังกัด) 
• คณะ/สถาบัน/สำนัก/กองของท่าน (ชื่อหน่วยงานย่อยที่นักวิจัยสังกัดภายใต้กรม/มหาวิทยาลัย หาก

ไม่มีตัวเลือกหน่วยงานที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRIIS (nriis@nrct.go.th) หรือหากไม่มี คณะ/
สถาบัน/สำนัก/กองที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสาน
หน่วยงานได้ที่เมนู ตรวจสอบบัญชีเข้าใช้งาน) 

• เพศ 
• คำนำหน้านาม 
• ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 
• ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ 
• อีเมลที่ติดต่อของท่าน (ระบบจะส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังอีเมล หลังจากที่ลงทะเบียน

นักวิจัยเรียบร้อยแล้ว) 
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
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• เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ) 
• เลือกคำถามรักษาความปลอดภัย 
• ระบุคำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัย 
• ระบุความเชี่ยวชาญ โดยเลือกความเชี่ยวชาญตามสาขา ISCED 3 ระดับ และระบุความเชี่ยวชาญ 

สามารถเพิ่มหรือแก้ไขความเช่ียวชาญหลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว 
• เช็ค ✓ ยอมรับเง่ือนไขการเข้าใช้งานระบบ 
• ป้อนอักขระที่ปรากฏ 
• คลิก ส่งคำขอ 

 

รูปที่ 1 หน้าลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ สำหรับนักวิจัย หรือผู้เสนอขอทุนวิจัย หรือผู้เสนอขอรบัรางวัล 
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หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบผ่านทาง
อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ กำหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้อัตโนมัติ
หลังจากลงทะเบียน นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที แต่หากหน่วยงานไม่ได้กำหนดสิทธิ์ให้นักวิจัย          
เข้าระบบโดยอัตโนมัติ นักวิจัยจะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิ์เข้าระบบ สำหรับกรณีที่เป็นนักวิจัย
อิสระ หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
NRIIS (nriis@nrct.go.th) 

2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคล บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
2.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคล 

นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื ่อ และเลือก ข้อมูลส่วนบุคคล จะปรากฏหน้า
รายละเอียดข้อมูลนักวิจัยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้น สังกัด ที่อยู่ ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา 
ประวัติการอบรม ความเช่ียวชาญ งานวิจัย รางวัล และความเป็นส่วนตัว 

 

รูปที่  3 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
2.2 การแก้ไขบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

นักวิจัยสามารถแก้ไขบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยคลิกที่ชื ่อ และเลือก แก้ไขบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน               
จะปรากฏหน้ารายละเอียดข้อมูลการแก้ไขบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

• แก้ไขบัญชีผู้เข้าใช้ นักวิจัยจะสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้งานได้ หากผ่านการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานจาก 
เจ้าหน้าที่ วช. แล้ว โดยให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ และระบุยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข              
(*ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร และห้ามมีช่องว่าง) 

• การแก้ไขรหัสผ่าน ให้นักวิจัยระบุรหัสผ่านใหม่ และระบุยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั ้นคลิก แก้ไข                 
(*รหัสผ่าน จะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร และห้ามมีช่องว่าง) 



9 

 

รูปที่  4 การแก้ไขบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

3. การยื่นข้อเสนอโครงการ 
นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ โดยคลิกที่ เมนู ทุนวจิัยที่เปิดรับ โดยมีขั้นตอนการเสนอขอทุน ดงันี ้
1) คลิกที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ ที่หน้าทุนวิจัยที่เปิดรับสามารถคลิกที่ชื่อทนุวิจัยเพื่อดูรายละเอียดข้อมูล 
2) คลิกยื่นข้อเสนอ ที่ทุนวิจัยที่ต้องการ จะปรากฏแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการให้ระบุข้อมูลตามแบบฟอร์ม 

เมื่อครบถ้วนแล้วคลิกส่งข้อเสนอโครงการ 
3) กรณีบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการแล้ว สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการ (กรณีที่ยังไม่ได้ส่งและยังไม่สิ้นสุด

ระยะเวลาการเปิดรับ) หรือติดตามสถานะงานข้อเสนอโครงการ (กรณีที่ส่งแล้ว) ได้ที่เมนู ข้อเสนอ
โครงการ 

4) ข้อเสนอโครงการที่ส่งแล้ว หากทุนวิจัยดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรับรองข้อเสนอโครงการ นักวิจัย
จะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงานสังกัดของนักวิจัยเพื่อตรวจสอบและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้รับรอง
ข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาที่แหล่งทุนหรือหน่วยงาน PMU กำหนด 
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รูปที่  5 หน้าทนุวิจัยที่เปิดรับ 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจะแตกต่างไปตามประเภทโครงการที่ เปิดรับ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการแต่ละประเภทได้ที่เมนู คู่มือและเอกสารเผยแพร่ เมนูย่อย คู่มือการใช้งานระบบ  

 

 
รูปที่  6 หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
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3.1 ข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ 

แผนงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ เอกสารแนบ ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งเมื่อคลิกยื่นข้อเสนอ ระบบจะแสดง
แถบข้อมูลทั่วไป โดยจะต้องเลือกเป้าหมาย (Objective) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-Result หลัก) และผลสัมฤทธิ์         
ที่สำคัญ (Key-Result รอง) (ถ้ามี) ระบุชื่อโครงการ เลือกประเภทโครงการ จากนั้นคลิก บันทึก เมื่อบันทึกแล้ว 
ระบบจะแสดงหัวข้อเพ่ิมเติม 

 
รูปที่  7 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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1) ข้อมูลทั่วไป 
หน้าข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หัวข้อ ดังนี ้
1.1) ประเด็นการวิจัย กรณีทุนวิจัยที่เลือกมีการกำหนดให้จะต้องระบุประเด็นการวิจัย 
1.2) เป้าหมาย (Objective) 
1.3) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-Result หลัก) 
1.4) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-Result รอง) (ถ้ามี) 
1.5) ชื่อโครงการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.6) ประเภทโครงการ (โครงการเด่ียว, ชุดโครงการ) 
1.7) ลักษณะโครงการ (โครงการใหม่ หรือบางทุนจะมีโครงการต่อเนื่องให้เลือก) 
1.8) ระยะเวลาโครงการ โดยเลือกจำนวนปีและเดือน 

 

 
รูปที่  8 หน้าขอ้มูลทั่วไปของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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1.9) โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ กรณีเลือกประเภทชุดโครงการ จะต้องระบุชื่อโครงการ
ย่อย และรายละเอียดโครงการย่อย หากบันทึกหัวหน้าโครงการของโครงการย่อยแล้ว 
นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการของโครงการย่อย จะสามารถเข้าระบบและแก้ไขข้ อเสนอ
โครงการย่อยได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ  
วิธีการเพ่ิมโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ มีดังน้ี 
(1) คลิก เพิ่มโครงการภายใต้แผนงานวิจัย 
(2) ระบุช่ือโครงการและคลิก บันทึก 

(3) สามารถคลิก  เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย หรือคลิก  เพื่อลบ
โครงการ 
 

เมื่อเพิ่มหัวหน้าโครงการของข้อเสนอโครงการย่อยแล้ว หัวหน้าโครงการของข้อเสนอ
โครงการย่อยสามารถเข้าระบบ NRIIS และไปที่เมนู ข้อเสนอโครงการ จะพบข้อเสนอโครงการย่อยที่ตนเอง      
เป็นหัวหน้าโครงการ และสามารถคลิกแก้ไขข้อมูลโครงการ เมื่อระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มโครงการครบถ้วนแล้ว           
ให้ผู้อำนวยการแผนงาน หรือชุดโครงการ เป็นผู้คลิกส่งแผนงาน หรือชุดโครงการ โดยข้อเสนอโครงการย่อย            
จะถูกส่งไปพร้อมแผนงาน หรือชุดโครงการ 

 

 
รูปที่  9 การเพิ่มโครงการย่อยของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 
1.10) โครงการยื่นเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานอื่น (ไม่ยื่นเสนอ , ยื่นเสนอ) กรณีเลือก ยื่นเสนอ 

จะต้องระบุชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น, ชื่อโครงการ และระบุความแตกต่างจากโครงการนี ้
1.11) คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.12) สาขาวิชาการ ISCED โดยเลือก สาขา ISCED1, สาขา ISCED1, สาขา ISCED1  
1.13) สาขาการวิจัย OECD โดยระบบจะเลือกสาขาการวิจัย OECD ตามสาขาวิชาการ ISCED               

ที่เลือก โดยสามารถเลือกใหม่ได ้
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1.14) คณะผู้วิจัย ระบบจะแสดงชื่อนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ หรือ ผู้อำนวยการแผนงาน หรือ

ชุดโครงการ (กรณีโครงการประเภทแผนงาน หรือชุดโครงการ) โดยสามารถคลิก          

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วม (ระบุเป็นร้อยละ)  หรือคลิก  เพื่อลบรายการ 
สามารถเพิ่มผู้วิจัยในโครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
(1) คลิก เพิ่มคณะผู้วิจัย 
(2) สืบค้นนักวิจัยจากชื่อ นามสกุล หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักวิจัย จากนั้น

คลิกค้นหา ระบบจะแสดงรายช่ือนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิกเลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่
ต้องการ 

(3) ระบุตำแหน่งนักวิจัยในโครงการ และระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยใน
โครงการ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

เมื่อนักวิจัยเพิ่มผู้วิจัยในโครงการแล้ว ให้คลิก ส่ง เพื่อส่งอีเมลแจ้งผู้วิจัยให้ยอมรับการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัย 

ผู้ร่วมวิจัย สามารถคลิกยอมรับผ่านทางลิงก์ในอีเมล ที่หัวหน้าโครงการคลิกส่งอีเมลจาก
หัวข้อคณะผู้วิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยเข้าสู่ระบบ NRIIS และคลิกที่เมนู ข้อเสนอโครงการ จะแสดงหัวข้อ ข้อเสนอที่รอ
ยอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการ  เมื่อคลิกที่ตัวเลขจะปรากฏรายชื่อข้อเสนอโครงการ และสามารถคลิกยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับ จากนั้นคลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  10 หัวขอ้คณะผู้วิจัยของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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2) ข้อมูลโครงการ 
ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย หัวข้อ ดังนี้ 
2.1) บทสรุปข้อเสนอโครงการ 
2.2) หลักการและเหตุผล/ปัญหา/โจทย์การวิจัย 
2.3) วัตถุประสงค ์
2.4) กรอบการวิจัย/พัฒนา 
2.5) แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย / แนวคิด นวัตกรรม และความเป็นไปได้ของโครงการ 
2.6) ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการวิจัย 
2.7) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
2.8) เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ (References) 
2.9) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยหากตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้วมีทรัพย์สินทางปัญญา

เกี ่ยวข้อง ให้คลิก เพิ ่มทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นระบุ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา สถานะ              
การดำเนินงาน เลขที่ วันที่ออก และชื่อเรื่อง 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 
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รูปที่  11 หน้าข้อมูลโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย (1) 
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รูปที่  12 หน้าข้อมูลโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย (2) 
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3) แผนงาน 
แผนงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
3.1) แผนการดำเนินงานวิจัย โดยคลิก เพิ่มแผนการดำเนินงาน จากนั้น เลือกปีที่ โดยระบบจะแสดงจำนวนปี

ตามระยะเวลาโครงการ ระบุกิจกรรม ผลผลิตที่จะส่งมอบ เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการ ร้อยละของ

กิจกรรมในปีงบประมาณ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก 

เพื่อลบรายการ 

 
รูปที่  13 แผนการดำเนินงานวิจัยของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 
3.2) ผลงานในแต่ละช่วงเวลา โดยคลิก เพิ่มผลงาน จากนั้นเลือกปีที ่ โดยระบบจะแสดงจำนวนปีตาม

ระยะเวลาโครงการ ระบุแผนงานวิจัยและผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก 

บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อลบรายการ 
 

 
รูปที่  14 ผลงานในแต่ละช่วงเวลาของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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3.3) พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการ โดยคลิก เพิ่มพ้ืนที่ จากนั้นเลือกประเภท ภาค ชื่อจังหวัด และระบชุือ่

สถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อ
ลบรายการ 

 
รูปที่  15 พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 

3.4) พื้นที่ได้รับประโยชน์ โดยคลิก เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ จากนั้นเลือกประเภท ภาค ชื่อจังหวัด และ

ระบุชื่อสถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก  สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก 

เพื่อลบรายการ 
 

 
รูปที่  16 พื้นที่ได้รับประโยชนข์องข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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3.5) งบประมาณของโครงการ โดยคลิก เพิ ่มงบประมาณรวมตลอดโครงการ จากนั ้นเลือกประเภท
งบประมาณ หมวดงบประมาณ ระบุรายละเอียด ระบุจำนวนงบประมาณในแต่ละปี โดยระบบจะแสดง

จำนวนปตีามระยะเวลาโครงการ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข 

หรือคลิก เพื่อลบรายการ 
• กรณีชุดโครงการ ให้ระบุงบประมาณเฉพาะของชุดโครงการ ไม่ต้องรวมงบประมาณของ

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ โดยระบบจะคำนวณรวมงบประมาณของโครงการย่อยภายใต้
ชุดโครงการให้โดยอัตโนมัต ิ
 

 
รูปที่  17 งบประมาณของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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3.6) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้คลิก เพิ่มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ชื่อครุภัณฑ์ สถานภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน  รายละเอียดครุภัณฑ์ รายชื่อ
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  (ถ้ามี) เหตุผลและความจำเป็นต่อโครงการ 
การใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์เมื่อโครงการสิ้นสุด เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก 

 เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อลบรายการ 
 

 
รูปภาพที่ 1 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑข์องข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย
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3.7) มาตรฐานการวิจัย กรณีมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับมาตรรฐานการวิจัย ให้คลิกเลืกมาตรฐานการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและระบุรายละเอียดเพิ่มเติม หากมีไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย สามารถ
แนบได้ทีเ่มนูเอกสารแนบ 
 

 
รูปที่  18 มาตรฐานการวิจัยของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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3.8) หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทนุหรือดำเนินการ  
กรณีที่มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  ให้คลิก เพิ่ม
หน่วยงานร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื ่อหน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท           
ปีที่ โดยระบบจะแสดงจำนวนปีตามระยะเวลาโครงการ แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน (in-cash) การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) โดยระบุเป็นตัวเงิน และระบุคำอธิบาย

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อลบรายการ 
 

 
รูปที่  19 หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรอืดำเนินการของข้อเสนอโครงการ 

ประเภทโครงการวิจัย 
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3.9) ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ประกอบด้วย ระดับ TRL            

ณ ปัจจุบัน รายละเอียด TRL ณ ปัจจุบัน  ระดับ TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และรายละเอียดTRL เมื่องานวิจัย
เสร็จสิ้น 

 
รูปที่  20 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
 

3.10) ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 
ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ประกอบด้วย ระดับ SRL ณ ปัจจุบัน 

รายละเอียด SRL ณ ปัจจุบัน  ระดับ SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และรายละเอียดSRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

 
รูปที่  21 ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL) ของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 
3.11) ความเช่ือมโยงกับนักวิจัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใชป้ระโยชน์จากงานวิจัย 

กรณีมีความเช่ือมโยงกับนักวิจัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้คลิกเลือก
การเช่ือมโยงและระบุรายละเอียด 
• การเช่ือมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ(ถ้าม)ี 

(Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดต่อ
หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย 

• การเช่ือมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
(Connections with stakeholder and user engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเช่ือมโยงการ
ขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงาน
ต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น 
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รูปที่  22 ความเช่ือมโยงกับนักวิจัย หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของข้อเสนอโครงการ 

ประเภทโครงการวิจัย 
3.12) ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 

(โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด 5 อันดับแรก) 
กรณีหัวหน้าโครงการมีประสบการณ์การบริหารงาน ให้คลิก เพิ่มโครงการวิจัย จากนั้นระบุ ชื่อ
โครงการวิจัย หน่วยงานที่ได้รับทุน ปีที่ได้รับงบประมาณ และจำนวนงบประมาณ เมื่อระบุข้อมูล

ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อลบรายการ 

 
รูปที่  23 ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
 

3.13) ความเสี่ยงโครงการ โดยระบุ  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 

 
รูปที่  24 ความเสี่ยงของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย  
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4) ผลผลิต/ผลลพัธ์/ผลกระทบ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้
4.1) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เลือกด้านการนำไปใช้ประโยชน์หลัก พร้อมทั้งคำอธิบาย และผู้ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการ จากนั้นคลิก บันทึก 

 
รูปที่  25 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 
4.2) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ โดยคลิก เพิ่มผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จากนั้นเลือกผลผลิต ผลผลิตย่อย ระบุ

จำนวนนำส่ง โดยหน่วยนับจะแสดงตามผลผลิตย่อย ระบุรายละเอียดผลผลิต และปีที่นำส่งผลผลิต 

เป็น ปี พ.ศ. 4 หลัก เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อ
ลบรายการ 

 

รูปที่  26 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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4.3) ผลลัพธ์ โดยคลิก เพิ่มผลลัพธ์ จากนั้นเลือกผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุจำนวน โดยหน่วยนับจะแสดงตาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุรายละเอียดผลลัพธ์ ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ได้รับผลประโยชน์ และปีที่นำส่งผลลัพธ์  

เป็น ปี พ.ศ. 4 หลัก เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อ
ลบรายการ 
 

 
รูปที่  27 ผลลพัธข์องข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 
4.4) ผลกระทบ โดยคลิก เพิ่มผลกระทบ จากนั้นเลือก ด้านของผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ และระบุ

รายละเอียดผลกระทบ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก  
เพื่อลบรายการ 

 
รูปที่  28 ผลกระทบของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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5) เอกสารแนบ 
สำหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร เลือกไฟล์เอกสาร และคลิกเพิ่มไฟล ์
กรณีทุนวิจัยมีการกำหนดให้แนบไฟล์เอกสารแนบ จะแสดงในหัวข้อ เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ หากไม่มี

เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ นักวิจัยสามารถไม่แนบไฟลแ์ละส่งข้อเสนอโครงการได ้

 
รูปที่  29 เอกสารแนบของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 

6) ตรวจสอบความถูกต้อง 
หน้าตรวจสอบความถ ูกต ้องจะแสดงข ้อม ูลท ั ้ งหมดเพ ื ่อตรวจสอบความถ ูกต ้อง  สามารถคล ิกที่  

 เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด หรือคลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการเป็นไฟล์ pdf 

ข้อเสนอโครงการที่ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถคลิก  เพื่อส่งข้อเสนอโครงการให้
แหล่งทุน หรือหน่วยงาน PMU 

เมื่อนักวิจัยคลิกส่งข้อเสนอโครงการแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการไปยังอีเมลของ
หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยสามารถติดตามสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ หรือกรณีที่
นักวิจัยยังไม่ต้องการส่งข้อเสนอโครงการ นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อเสนอโครงกาไรด้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ นักวิจัย
สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการปิดรับข้อเสนอโครงการ 
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รูปที่  30 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 

 

รูปที่  31 การส่งข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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หน้ารายละเอียดโครงการ สามารถคลิกพิมพ์ข้อเสนอ เพื่อพิมพ์ข้อเสนอโครงการเป็นไฟล์ pdf และคลิกพิมพ์
ประวัตินักวิจัย เพื่อแสดงประวัตินักวิจัยเป็นไฟล์ pdf 

 

รูปที่  32 หน้ารายละเอียดโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 

 
รูปที่  33 หน้าพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการ ประเภทโครงการวิจัย 
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รูปที ่ 34 หน้าพิมพ์ประวัตินักวิจัย 
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3.2 ข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล

โครงการ แผนงาน ข้อมูลนักศึกษา (กรณีทุนนักศึกษา) ข้อมูลอาจารย์ (กรณีทุนนักศึกษา) ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งเมื่อคลิกยื่นข้อเสนอ ระบบจะแสดงแถบข้อมูลทั่วไป           
โดยจะต้องเลือกเป้าหมาย (Objective) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-Result หลัก) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-
Result รอง) (ถ้ามี) ระบุชื่อโครงการ เลือกประเภทโครงการ จากนั้นคลิก บันทึก เมื่อบันทึกแล้ว ระบบจะแสดง
หัวข้อเพิ่มเติม 

 

รูปที่  35 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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1) ข้อมูลทั่วไป 
หน้าข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หัวข้อ ดังนี ้
1.1) ประเด็นการวิจัย กรณีทุนวิจัยที่เลือกมีการกำหนดให้จะต้องระบุประเด็นการวิจัย 
1.2) เป้าหมาย (Objective) 
1.3) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-Result หลัก) 
1.4) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-Result รอง) (ถ้ามี) 
1.5) เสนอขอในนามสถาบัน (กรณีทุนนักศึกษา) โดยเลือกสถาบันและคณะของนักศึกษา 
1.6) ชื่อโครงการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.7) ประเภทโครงการ (โครงการเด่ียว, ชุดโครงการ) 
1.8) ลักษณะโครงการ (โครงการใหม่ หรือบางทุนจะมีโครงการต่อเนื่องให้เลือก) 
1.9) ระยะเวลาโครงการ โดยเลือกจำนวนปีและเดือน 

 

 
รูปที่  36 หน้าข้อมูลทั่วไปของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 

1.10) โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ กรณีเลือกประเภทชุดโครงการ จะต้องระบุชื่อโครงการ
ย่อย และรายละเอียดโครงการย่อย หากบันทึกหัวหน้าโครงการของโครงการย่อยแล้ว 
นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการของโครงการย่อย จะสามารถเข้าระบบและแก้ไขข้อเสนอ
โครงการย่อยได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ  
วิธีการเพ่ิมโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ มีดังน้ี 
(1) คลิก เพิ่มโครงการภายใต้แผนงานวิจัย 
(2) ระบุช่ือโครงการและคลิก บันทึก 
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(3) สามารถคลิก  เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย หรือคลิก  เพื่อลบ
โครงการ 
 

เมื่อเพิ่มหัวหน้าโครงการของข้อเสนอโครงการย่อยแล้ว หัวหน้าโครงการของข้อเสนอ
โครงการย่อยสามารถเข้าระบบ NRIIS และไปที่เมนู ข้อเสนอโครงการ จะพบข้อเสนอโครงการย่อยที่ตนเอง      
เป็นหัวหน้าโครงการ และสามารถคลิกแก้ไขข้อมูลโครงการ เมื่อระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มโครงการครบถ้วนแล้ว           
ให้ผู้อำนวยการแผนงาน หรือชุดโครงการ เป็นผู้คลิกส่งแผนงาน หรือชุดโครงการ โดยข้อเสนอโครงการย่อย            
จะถูกส่งไปพร้อมแผนงาน หรือชุดโครงการ 

 

 
รูปที่  37 การเพ่ิมโครงการย่อยของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
1.11) โครงการยื่นเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานอื่น (ไม่ยื่นเสนอ , ยื่นเสนอ) กรณีเลือก ยื่นเสนอ 

จะต้องระบุชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น, ชื่อโครงการ และระบุความแตกต่างจากโครงการนี ้
1.12) คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.13) สาขาวิชาการ ISCED โดยเลือก สาขา ISCED1, สาขา ISCED1, สาขา ISCED1  
1.14) สาขาการวิจัย OECD โดยระบบจะเลือกสาขาการวิจัย OECD ตามสาขาวิชาการ ISCED               

ที่เลือก โดยสามารถเลือกใหม่ได ้
1.15) คณะผู้วิจัย ระบบจะแสดงชื่อนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ หรือ ผู้อำนวยการแผนงาน หรือ

ชุดโครงการ (กรณีโครงการประเภทแผนงาน หรือชุดโครงการ) โดยสามารถคลิก          

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วม (ระบุเป็นร้อยละ)  หรือคลิก  เพื่อลบรายการ 
สามารถเพิ่มผู้วิจัยในโครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
(1) คลิก เพิ่มคณะผู้วิจัย 
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(2) สืบค้นนักวิจัยจากชื่อ นามสกุล หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักวิจัย จากนั้น
คลิกค้นหา ระบบจะแสดงรายช่ือนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิกเลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่
ต้องการ 

(3) ระบุตำแหน่งนักวิจัยในโครงการ และระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยใน
โครงการ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

เมื่อนักวิจัยเพิ่มผู้วิจัยในโครงการแล้ว ให้คลิก ส่ง เพื่อส่งอีเมลแจ้งผู้วิจัยให้ยอมรับการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัย 

*กรณีทุนนักศึกษา เช่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  นักศึกษาผู้ขอรับทุนจะต้องระบุตนเองเป็นตำแหน่ง “หัวหน้า
โครงการ” และเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตำแหน่งเป็น "ที่ปรึกษา" 

ผู้ร่วมวิจัย สามารถคลิกยอมรับผ่านทางลิงก์ในอีเมล ที่หัวหน้าโครงการคลิกส่งอีเมลจาก
หัวข้อคณะผู้วิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยเข้าสู่ระบบ NRIIS และคลิกที่เมนู ข้อเสนอโครงการ จะแสดงหัวข้อ ข้อเสนอที่รอ
ยอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการ  เมื่อคลิกที่ตัวเลขจะปรากฏรายชื่อข้อเสนอโครงการ และสามารถคลิกยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับ จากนั้นคลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  38 หัวขอ้คณะผู้วิจัยของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 

2) ข้อมูลโครงการ 
ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย หัวข้อ ดังนี้ 
2.1) บทสรุปข้อเสนอโครงการ 
2.2) หลักการและเหตุผล/ปัญหา/โจทย์การวิจัย 
2.3) วัตถุประสงค ์
2.4) กรอบการวิจัย/พัฒนา 
2.5) แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย / แนวคิด นวัตกรรม และความเป็นไปได้ของโครงการ 
2.6) ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการวิจัย 
2.7) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
2.8) เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ (References) 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 
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รูปที่  39 หน้าข้อมูลโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร (1) 
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รูปที่  40 หน้าข้อมูลโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร (2) 
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3) แผนงาน 
แผนงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
3.1) แผนการดำเนินงานวิจัย โดยคลิก เพิ่มแผนการดำเนินงาน จากนั้น เลือกปีที่ โดยระบบจะแสดงจำนวนปี

ตามระยะเวลาโครงการ ระบุกิจกรรม ผลผลิตที่จะส่งมอบ เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการ ร้อยละของ

กิจกรรมในปีงบประมาณ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก 

เพื่อลบรายการ 

 
รูปที่  41 แผนการดำเนินงานวิจัยของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
3.2) พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการ โดยคลิก เพิ่มพ้ืนที่ จากนั้นเลือกประเภท ภาค ชื่อจังหวัด และระบชุือ่

สถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อ
ลบรายการ 

 
รูปที่  42 พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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3.3) พื้นที่ได้รับประโยชน์ โดยคลิก เพิ่มพื้นที่ได้รับประโยชน์ จากนั้นเลือกประเภท ภาค ชื่อจังหวัด และ

ระบุชื่อสถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก  สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก 

เพื่อลบรายการ 
 

 
รูปที่  43 พื้นที่ได้รับประโยชนข์องข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 

3.4) งบประมาณของโครงการ (กรณีโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จะไม่มีหัวข้องบประมาณของโครงการ) 
งบประมาณของโครงการ โดยคลิก เพิ ่มงบประมาณรวมตลอดโครงการ จากนั ้นเลือกประเภท
งบประมาณ หมวดงบประมาณ ระบุรายละเอียด ระบุจำนวนงบประมาณในแต่ละปี โดยระบบจะแสดง

จำนวนปตีามระยะเวลาโครงการ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข 

หรือคลิก เพื่อลบรายการ 
• กรณีชุดโครงการ ให้ระบุงบประมาณเฉพาะของชุดโครงการ ไม่ต้องรวมงบประมาณของ

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ โดยระบบจะคำนวณรวมงบประมาณของโครงการย่อยภายใต้
ชุดโครงการให้โดยอัตโนมัต ิ
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รูปที่  44 งบประมาณของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
3.5) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนา

นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จะไม่มีหัวข้อรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ)์ 
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้คลิก เพิ่มรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ชื่อครุภัณฑ์ สถานภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน  รายละเอียดครุภัณฑ์ รายชื่อ
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  (ถ้ามี) เหตุผลและความจำเป็นต่อโครงการ 
การใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์เมื่อโครงการสิ้นสุด เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก 

 เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อลบรายการ 
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รูปที่  45 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร



42 

 
3.6) มาตรฐานการวิจัย กรณีมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย ให้คลิกเลืกมาตรฐานการวิจัยที่

เกี่ยวข้องและระบุรายละเอียดเพิ่มเติม หากมีไฟล์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย สามารถ
แนบได้ทีเ่มนูเอกสารแนบ 
 

 
รูปที่  46 มาตรฐานการวิจัยของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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3.7) หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทนุหรือดำเนินการ  
กรณีที่มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  ให้คลิก เพิ่ม
หน่วยงานร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื ่อหน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท           
ปีที่ โดยระบบจะแสดงจำนวนปีตามระยะเวลาโครงการ แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน (in-cash) การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) โดยระบุเป็นตัวเงิน และระบุคำอธิบาย

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อลบรายการ 
 

 
รูปที่  47 หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรอืดำเนินการของข้อเสนอโครงการ 

ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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3.8) ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ประกอบด้วย ระดับ TRL            

ณ ปัจจุบัน รายละเอียด TRL ณ ปัจจุบัน  ระดับ TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และรายละเอียดTRL เมื่องานวิจัย
เสร็จสิ้น 

 
รูปที่  48 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
3.9) ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ประกอบด้วย ระดับ SRL ณ ปัจจุบัน 
รายละเอียด SRL ณ ปัจจุบัน  ระดับ SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และรายละเอียดSRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

 
รูปที่  49 ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL) ของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
3.10) ความเช่ือมโยงกับนักวิจัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใชป้ระโยชน์จากงานวิจัย 

กรณีมีความเช่ือมโยงกับนักวิจัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้คลิกเลือก
การเช่ือมโยงและระบุรายละเอียด 
• การเช่ือมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ(ถ้าม)ี 

(Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดต่อ
หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย 

• การเช่ือมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
(Connections with stakeholder and user engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเช่ือมโยงการ
ขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงาน
ต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น 
ระบุ หน่วยงาน MOU / MOA (ถ้ามี) 
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รูปที่  50 ความเช่ือมโยงกับนักวิจัย หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของข้อเสนอโครงการ 

ประเภทพัฒนาบุคลากร 
 

3.11) ความเสี่ยงโครงการ โดยระบุ  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 

 
รูปที่  51 ความเสี่ยงของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร  
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4) ข้อมูลนักศึกษา 
4.1) ข้อมูลทั ่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย คำนำหน้าชื ่อ , ชื ่อ - สกุล (ภาษาไทย) , ชื ่อ - สกุล 

(ภาษาอังกฤษ), เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด และอายุ โดยข้อมูลทั้ งหมดจะแสดง
ตามข้อมูลที่นักวิจัยระบุในเมนูข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล นักวิจัยสามารถคลิก 
อัพเดตข้อมูล เพื่ออัพเดตข้อมูลในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 

 

รูปที่  52 ข้อมลูทั่วไปของนักศึกษา 
 

4.2) ที่อยู ่ปัจจุบัน ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่อยู่ที่นักวิจัยระบุในเมนูข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแก้ไขได้ 
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้เลขที่ จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

4.3) ประเภทวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร (ปริญญาตรี หรือปริญญาโท) หลักสูตร สาขา คณะ มหาวิทยาลัย ภาค/
ปีการศึกษา 

4.4) ต้องการศึกษาต่อในระดับ (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก) หลักสูตร สาขา คณะ มหาวิทยาลัย ภาค/ปี
การศึกษา 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 
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รูปที่  53 ข้อมลูที่อยู่ ประเภทวุฒกิารศึกษาที่ใช้สมัคร และการศึกษาต่อของนักศึกษา 
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4.5) ข้อมลูการศึกษาปัจจุบัน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ หลักสูตร สาขา คณะ มหาวิทยาลัย ภาค/ปีการศึกษา 
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 

 

รูปที่  54 ข้อมลูการศึกษาปัจจุบันของนักศึกษา 
 

4.6) ข้อมูลการทำงานปัจจุบัน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ประเภทหน่วยงาน อาชีพ เงินเดือน วันที่เริ่มและ
สิ้นสุดงาน ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ที ่ทำงาน ลักษณะการลางาน ข้อมูลเพิ่มเติม/หมายเหตุ (ถ้ามี)       
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 

รูปที่  55 ข้อมลูการทำงานปัจจุบันของนักศึกษา 
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4.7) ข้อมูลความสามารถทางด้านภาษา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ สอบได้คะแนน สถาบัน และแนบไฟล์
หลักฐาน เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 

รูปที่  56 ข้อมลูความสามารถทางด้านภาษาของนักศึกษา 
 

4.8) ประสบการณ์อื่นๆ ของนักศึกษา โดยคลิกที่ แก้ไข จะแสดงแบบฟอร์มประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
ประสบการณ์ รายละเอียด ผลที่ได้รับ และแนบไฟล์หลักฐาน เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 

รูปที่  57 ประสบการณ์อื่นๆ ของนักศึกษา (1) 
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รูปที่  58 ประสบการณ์อื่นๆ ของนักศึกษา (2) 
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4.9) ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา โดยคลิกที่ เพิ่มประวัติการศึกษา จะแสดงแบบฟอร์ม
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ระดับการศึกษา หลักสูตร คณะ สาขา สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา          
ชื่อสถานศึกษา ปีที่ศึกษา GPAX การได้เกียรตินิยมอันดับ ไฟล์แนบใบรับรองเกียรตินิยม (ถ้ามี) ลำดับ
ที่สอบได้จากนักศึกษาทั้งหมดในสาขาวิชาที่เรียน ไฟล์หนังสือรับรองจากภาควิชา หรือหลักสูตร และ

ไฟล์ผลการเรียน (transcript) เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข 

หรือคลิก  เพื่อลบรายการ 

 

 

รูปที่  59 ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
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4.10) งานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์/ผลงานนำเสนอระดับปริญญาตรี (ถ้ามี) โดยคลิก เพิ่มผลงานวิจัย จะแสดง
แบบฟอร์มประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื ่อผลงานภาษาไทย ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ และแนบไฟล์

หลักฐาน เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก  เพื่อลบ
รายการ 

 

 

รูปที่  60 งานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์/ผลงานนำเสนอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
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4.11) ประวัติการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษา โดยคลิกที่ เพิ่มประวัติการศึกษา จะแสดงแบบฟอร์ม
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ระดับการศึกษา หลักสูตร คณะ สาขา สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา  ชื่อ
สถานศึกษา ปีที่ศึกษา GPAX จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ผ่าน/ทั้งหมด ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์  ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร คณะ สาขา สถาบัน          

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก  เพื่อลบรายการ 

 

 

รูปที่  61 ประวัติการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
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4.12) งานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์/ผลงานนำเสนอระดับปริญญาโท (ถ้ามี) โดยคลิก เพิ่มผลงานวิจัย จะแสดง
แบบฟอร์มประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื ่อผลงานภาษาไทย ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ และแนบไฟล์

หลักฐาน เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก  เพื่อลบ
รายการ 

 

 

รูปที่  62 งานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์/ผลงานนำเสนอระดับปริญญาโทของนักศึกษา 
 

4.13) ประเภทงานวิจัย โดยเลือกประเภทงานวิจัยดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การวิจัยเชิงวิชาการ และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เมื่อระบุข้อมลูเรียบร้อยแลว้คลิก บันทึก 

 

รูปที่  63 ประเภทงานวิจัยของข้อเสนอโครงการประเภทพัฒนาบุคลากร 
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5) ข้อมูลอาจารย ์
ข้อมูลอาจารย์ จะแสดงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ยอมรับการเป็นที่ปรึกษาแล้ว 

นักศึกษาจะสามารถคลิก  เพื่อดูรายละเอียดของอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ คำนำหน้า            
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน ข้อมูลสำหรับติดต่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้สะดวก ที ่อยู ่ตามทะเบียนบ้าน ประวัติการศึกษา ประวัติการเป็นนักศึกษาที ่ได้รับทุน คปก หรือ พวอ. 
ผลงานวิจัย สิทธิบัตร และเขียนตำรา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอัพเดตข้อมูลประวัติในเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

รูปที่  64 ข้อมลูอาจารย ์(1) 
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รูปที่  65 ข้อมลูอาจารย ์(2) 
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6) ผลผลิต/ผลลพัธ์/ผลกระทบ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้
6.1) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เลือกด้านการนำไปใช้ประโยชน์หลัก พร้อมทั้งคำอธิบาย และผู้ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการ จากนั้นคลิก บันทึก 

 
รูปที่  66 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
6.2) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ โดยคลิก เพิ่มผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จากนั้นเลือกผลผลิต ผลผลิตย่อย ระบุ

จำนวนนำส่ง โดยหน่วยนับจะแสดงตามผลผลิตย่อย ระบุรายละเอียดผลผลิต และปีที่นำส่งผลผลิต 

เป็น ปี พ.ศ. 4 หลัก เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อ
ลบรายการ 

 

รูปที่  67 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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6.3) ผลลัพธ์ โดยคลิก เพิ่มผลลัพธ์ จากนั้นเลือกผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุจำนวน โดยหน่วยนับจะแสดงตาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุรายละเอียดผลลัพธ์ ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ได้รับผลประโยชน์ และปีที่นำส่งผลลัพธ์  

เป็น ปี พ.ศ. 4 หลัก เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก เพื่อแก้ไข หรือคลิก เพื่อ
ลบรายการ 
 

 
รูปที่  68 ผลลพัธข์องข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
6.4) ผลกระทบ โดยคลิก เพิ่มผลกระทบ จากนั้นเลือก ด้านของผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ และระบุ

รายละเอียดผลกระทบ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพื่อแก้ไข หรือคลิก  
เพื่อลบรายการ 

 
รูปที่  69 ผลกระทบของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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7) เอกสารแนบ 
สำหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร เลือกไฟล์เอกสาร และคลิกเพิ่มไฟล ์
กรณีทุนวิจัยมีการกำหนดให้แนบไฟล์เอกสารแนบ จะแสดงในหัวข้อ เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ หากไม่มี

เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ นักวิจัยสามารถไม่แนบไฟล์และส่งข้อเสนอโครงการได้ 

 
รูปที่  70 เอกสารแนบของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 

8) ตรวจสอบความถูกต้อง 
หน้าตรวจสอบความถ ูกต ้องจะแสดงข ้อม ูลท ั ้ งหมดเพ ื ่อตรวจสอบความถ ูกต ้อง สามารถคล ิกที่  

 เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด หรือคลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการเป็นไฟล์ pdf 

ข้อเสนอโครงการที่ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถคลิก  เพื่อส่งข้อเสนอโครงการให้
แหล่งทุน หรือหน่วยงาน PMU 

เมื่อนักวิจัยคลิกส่งข้อเสนอโครงการแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการไปยังอีเมลของ
หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยสามารถติดตามสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ หรือกรณีที่
นักวิจัยยังไม่ต้องการส่งข้อเสนอโครงการ นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อเสนอโครงกาไรด้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ นักวิจัย
สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการปิดรับข้อเสนอโครงการ 
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รูปที่  71 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 

 

รูปที่  72 การส่งข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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หน้ารายละเอียดโครงการ สามารถคลิกพิมพ์ข้อเสนอ เพื่อพิมพ์ข้อเสนอโครงการเป็นไฟล์ pdf และคลิกพิมพ์
ประวัตินักวิจัย เพื่อแสดงประวัตินักวิจัยเป็นไฟล์ pdf 

 

รูปที่  73 หน้ารายละเอียดโครงการของข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 

 
รูปที่  74 หน้าพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการ ประเภทพัฒนาบุคลากร 
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4. เมนูข้อเสนอโครงการ 
เมนูข้อเสนอโครงการ จะแสดงข้อมูลข้อเสนอโครงการของนักวิจัย โดยจะแสดงรายการข้อเสนอโครงการแยก

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

• ข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง : เป็นรายการข้อเสนอโครงการที่นักวิจัยกรอกแต่ยังไม่ได้ยืนยันการส่ง            
ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อเสนอโครงการก่อนส่ง หรือลบข้อเสนอโครงการ 

• ข้อเสนอโครงการที่ต้องแก้ไข : เป็นรายการข้อเสนอโครงการที่นักวิจัยได้ยืนยันการส่งออกไป เมื่อแหล่ง
ทุนพบข้อผิดพลาดของข้อเสนอโครงการจึงส่งข้อเสนอโครงการกลับให้นักวิจัยทำการแก้ไขพร้อม
รายละเอียดความคิดเห็นจากแหล่งทุน 

• ข้อเสนอโครงการที่ส่งไปแล้ว : เป็นรายการข้อเสนอโครงการที่นักวิจัยได้ยืนยันการส่งออกไป ใช้เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของสถานะการทำงานของข้อเสนอโครงการที่นักวิจัยยืนยันการส่งแล้ว 

 
รูปภาพที ่2 ขอ้เสนอโครงการ 
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5. การยอมรับเปน็คณะดำเนินโครงการ 
การยอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการ มี 3 วิธี ดังนี้ 
1) นักวิจัยคลิกยอมรับผ่านทางลิงก์ในอีเมล ที่หัวหน้าโครงการคลิกส่งอีเมลจากหัวข้อคณะผู้วิจัย 
2) นักวิจัยเข้าระบบและคลิกแสดงแดชบอร์ด จะแสดงหัวข้อ ข้อเสนอที่รอยอมรับเป็นคณะ

ดำเนินโครงการ  เมื่อคลิกที่ตัวเลขจะปรากฏรายชื่อข้อเสนอโครงการ และสามารถคลิก
ยอมรับ หรือไม่ยอมรับ จากนั้นคลิก บันทึก 

3) นักวิจัยเข้าระบบและคลิกที่เมนู ข้อเสนอโครงการ จะแสดงหัวข้อ ข้อเสนอที่รอยอมรับเป็น
คณะดำเนินโครงการ  เมื่อคลิกที่ตัวเลขจะปรากฏรายชื่อข้อเสนอโครงการ และสามารถคลิก
ยอมรับ หรือไม่ยอมรับ จากนั้นคลิก บันทึก 
 

 
รูปที่  75 อีเมลแจ้งเรื่องการยอมรับเป็นคณะผู้ดำเนินโครงการ 
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รูปที่  76 หน้ายอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการ จากการคลิกลิงก์ในอีเมล 

 

 

 
รูปที่  77 หัวขอ้ข้อเสนอที่รอยอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการที่หน้าแดชบอร์ด 
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รูปที่  78 หัวขอ้ข้อเสนอที่รอยอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการที่เมนูข้อเสนอโครงการ 

 

  
รูปที่  79 หน้ายอมรับเป็นคณะดำเนินโครงการ 

 

 


