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ค าน า 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ และมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 339/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  การจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 2.2 ประเด็นการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา โดยมอบหมายส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ในฐานะเจ้าภาพหลัก ให้มีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติทั้งในระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ในการนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2559 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นการบริหารจัดการงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา จ านวน 15,408.21 ล้านบาท สามารถตอบโจทย์ประเทศทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนอง
ภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ ด้านวิจัยเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการก ากับ ดูแลติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
ซึ่งผู้บริหารในระดับหน่วยงานและระดับประเทศจะสามารถเห็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานตลอดจนผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การบูรณาการร่วมกัน 

ดังนั้น วช. และ สป.วท. จึงได้จัดท าคู่มือการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์        
(การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานในการติดตาม
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 วช. และ สป.วท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
       ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                          31 ตุลาคม 2559 
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คู่มือการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ความเป็นมา 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี       
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (คณะที่ 2.2) เพ่ือด าเนินการบูรณาการงบประมาณการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัย
ส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือป้องกันการซ้ าซ้อน ประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการวิจัย รวมถึงกลไกส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
มิติต่างๆโดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สป.วท.) เพ่ือเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน ดังนี้  

1. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเด็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

2. จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส่งส านักงบประมาณ  

3. ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
การด าเนินงานต่อมา 
 วช. และ  สป.วท. ได้จัดท า Roadmap และกลไกการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นการวิจัย 3 ด้าน คือ  
 1. ด้านวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ  
 2. ด้านวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  
 3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ROAD MAP การติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศสูงขึน้และสามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ   (ภายใน 5 ปี) 
1. ภาคการผลิตมีรายได้เพิ่มข้ึนโดยการประยุกต์ใช้ผลผลิตงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐสูงข้ึนเป็นร้อยละ 70 : 30  4. สัดส่วนบุคคลากรวิจัยต่อประชากรเพิ่มข้ึนเป็น 15 คน : 10,000 คน 

ตัวช้ีวัดตาม
เป้าหมายแผน
บูรณาการฯ 

1. วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไข
ปัญหาส าคัญของประเทศ 

เป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดในแผน
บูรณาการฯ 

ตัวช้ีวัดระดับ
ผลลัพธ์ 

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

1. การวิจัยเพื่อ
ตอบสนอง 
Super 
Clusters/ 
10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.การ
วิจัย 
มุ่งเป้า  

1.โครงการ 
วิจัยที่ร่วม
วิจัยกับ
ภาคเอกชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

2. ความ 
ส าเร็จการ
ด าเนิน
โครงการบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนร้อยละ 
80 

3. การ
ขับเคลื่อน
บัญชี
นวัตกรรม
ไทยและ
สิ่งประดิษฐ์ 

4. กลุ่ม
เรื่องท้าทาย
ไทย/วาระ
แห่งชาติ 
และอื่นๆ 

3.ความ 
ส าเร็จการ
ด าเนินโครง 
การบรรลุ
เป้าหมาย
ตามแผนร้อย
ละ 80 

4. ความ 
ส าเร็จการ
ด าเนิน
โครงการ
บรรลุ
เป้าหมาย
ตามแผน
ร้อยละ 80 

1.ก าหนดระดับการติดตาม   
    1.1 ระดับหน่วยงาน   1.2 ระดับโครงการ 
2. การบรรลุเป้าหมายการวิจัยของโครงการ(งาน + เงิน) 
3. พัฒนา และประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างไร      
4. ความร่วมมือกับภาคเอกชน 

1. การเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
2. ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. สถานภาพและแนวโน้มการวิจัย                           2. Profile ของกลุ่มต่างๆ 
3. ความคุ้มค่าของการลงทุนทางการวิจัย   4. Impact ต่างๆที่เกิดข้ึน 

2. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1. การวิจัยพื้นฐาน 2. การวิจัยประยุกต์ 

1. ความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนรายปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

2. ความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนรายปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

3. การวิจัยพัฒนา 

3. ความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนรายปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

1. ก าหนดระดับการติดตาม 
  1.1 ระดับหน่วยงาน 
  1.2 ระดับโครงการ 
2. การบรรลุเป้าหมายการวิจัยของโครงการ(งาน + เงิน) 
3. พัฒนา และประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างไร 
4. ความร่วมมือกับภาคเอกชน 
5.องค์ความรู้ที่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

1. การเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
2. ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

1.พัฒนาระบบมาตรฐานการ
วิจัย 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัย 

1. จ านวนมาตรฐานการ
วิจัยที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา (10 ระบบ/
มาตรฐาน)  

2. จ านวนความร่วมมือ
การบูรณาการและการใช้
ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัยร่วมกัน 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

3. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
ในสาขาส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

1. การเปรียบเทียบเชิง
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
2. ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

หน่วยงานที่น าระบบ/
มาตรฐานการวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนาไปใช้เพิ่มเติม 

หน่วยงานที่ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางการ
วิจัยเพิ่มมากข้ึน 

สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาต่อประชากรเพิ่มข้ึน 

1. ก าหนดระดับการติดตาม 
  1.1 ระดับหน่วยงาน 
  1.2 ระดับโครงการ 
2. การบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ (งาน + เงิน) 
3. ใช้แล้วส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อคุณภาพของงานวิจัย เช่น 
การเพิ่มมูลค่าสินค้า ความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ 

1. ก าหนดระดับการติดตาม 
  1.1 ระดับหน่วยงาน 
  1.2 ระดับโครงการ 
2. การบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ (งาน + เงิน) 
3. ความร่วมมือ โดย
เชื่อมโยงกับระบบ STDB 

1. ก าหนดระดับการติดตาม 
  1.1 ระดับหน่วยงาน 
  1.2 ระดับโครงการ 
2. การบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ (งาน + เงิน) 
3. การผลิตบุคลากรและการ
พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยของ
หน่วยงาน โดยมีการระบุใน
ตัวชี้วัดถึงการเพิ่มจ านวน
บุคลากรทางการวิจัย และสาขา
ที่จะต้องเพิ่ม 

1. การเปรียบเทียบเชิง
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
2. ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. การเปรียบเทียบเชิง
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
2. ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

แนวทาง 

ตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลิต 

แนวทางการ
ติดตาม 

Output ท่ีระดับ
ตัวช้ีวัด 

Output ภาพรวม 
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กลไกการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด วิธีการน าส่งตัวชี้วัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
เป้าหมายท่ี 1  วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ 
ตัวช้ีวัด : ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ 
แนวทางการด าเนินงานท่ี 1 การวิจัยเพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย 
แนวทางที่ 1.1 
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน  

โครงการวิจัยทีร่่วมวิจัยกับ
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

รายงานจ านวนโครงการวิจัยทีม่ีภาคเอกชนร่วมวิจัย (in-cash / in-kind) ผ่านระบบ NRMS1  โครงการวิจัยทีม่ีภาคเอกชนร่วมวจิัย 
(in-cash / in-kind) มีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงานท่ี 2 การวิจัยมุ่งเป้า 
แนวทางที่ 1.2 
การบรรลุเปา้หมายการ
วิจัยของโครงการ 

ความส าเร็จการด าเนินโครงการ
บรรลเุป้าหมายตามแผน ร้อยละ 
80 

รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน รวมให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านระบบ NRMS  
 

1.  การด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของแผนการด าเนินงาน 
2.  การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน รวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ไดร้บั
จัดสรร 

แนวทางการด าเนินงานท่ี 3 การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและบญัชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
แนวทางที่ 1.3  
การบรรลุเปา้หมายของ
โครงการ  

ความส าเร็จการด าเนินโครงการ
บรรลเุป้าหมายตามแผนร้อยละ 
80 

1. รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน รวมใหไ้ด้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านระบบ NRMS  
2. รายงานจ านวนผลิตภณัฑ์และบริการที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรม
ไทยและบัญชสีิ่งประดิษฐ์ไทย ผ่านระบบ NRMS 

1.  การด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของแผนการด าเนินงาน 
2.  การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน รวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ไดร้บั
จัดสรร 

                                                           
1 ระบบ NRMS หมายถึง ระบบบรหิารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เป็นระบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถรองรับตั้งแต่การเสนอขอทุนวิจัยไปจนถึงเสร็จสิ้นการวิจัย 



 

 
 

6 

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด วิธีการน าส่งตัวชี้วัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
3.  จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการที่
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนใน
บัญชีนวัตกรรมไทย ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รบั
การรับรองโดย สวทช. และส่งให้
ส านักงบประมาณขึ้นทะเบียนในบัญชี
นวัตกรรมไทย 
4.  ความส าเร็จของการขึ้นบัญชี
สิ่งประดิษฐไ์ทยบรรลเุป้าหมายร้อย
ละ 80 จากเป้าหมายการขึ้นบญัชี
สิ่งประดิษฐ์ จ านวน 100 ผลงาน 

แนวทางการด าเนินงานท่ี 4 กลุ่มเรื่องท้าทายไทย/วาระแห่งชาติและอื่น ๆ 
แนวทางที่ 1.4  
การบรรลุเปา้หมายการ
วิจัยของโครงการ  

ความส าเร็จการด าเนินโครงการ
บรรลเุป้าหมายตามแผนร้อยละ 
80 

รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน รวมให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านระบบ NRMS  

1.  การด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของแผนการด าเนินงาน 
2.  การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน รวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ไดร้บั
จัดสรร 

เป้าหมายท่ี 2 วิจัยเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจยัสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
แนวทางการด าเนินงานท่ี 1 การวิจัยพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2.1  
การบรรลุเปา้หมายการ
วิจัยของโครงการ 

ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผน
รายปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1. รายงานจ านวนโครงการวิจัยทีบ่รรลเุป้าหมายและตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่าน
ระบบ NRMS 
2. รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน รวมใหไ้ด้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านระบบ NRMS 
 

1.  เป้าหมายของการด าเนินงาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
2.  การด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของแผนการด าเนินงาน 
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แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด วิธีการน าส่งตัวชี้วัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
3.  การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน รวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ไดร้บั
จัดสรร 

แนวทางการด าเนินงานท่ี 2 การวิจัยประยุกต ์
แนวทางที่ 2.2  
การบรรลุเปา้หมายการ
วิจัยของโครงการ 

ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผน
รายปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1. รายงานจ านวนโครงการวิจัยทีบ่รรลเุป้าหมายและตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่าน
ระบบ NRMS 
2. รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน รวมใหไ้ด้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านระบบ NRMS 
 

1.  เป้าหมายของการด าเนินงาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
2.  การด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของแผนการด าเนินงาน 
3.  การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน รวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ไดร้บั
จัดสรร 

แนวทางการด าเนินงานท่ี 3 การวิจัยพัฒนา 
แนวทางที่ 2.3  
การบรรลุเปา้หมายการ
วิจัยของโครงการ 

ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผน
รายปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1. รายงานจ านวนโครงการวิจัยทีบ่รรลเุป้าหมายและตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่าน
ระบบ NRMS  
2. รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน รวมใหไ้ด้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผ่านระบบ NRMS 
 

1.  เป้าหมายของการด าเนินงาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
2.  การด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของแผนการด าเนินงาน 
3.  การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน รวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ไดร้บั
จัดสรร 
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แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด วิธีการน าส่งตัวชี้วัด ค าอธิบายตัวชี้วัด 
เป้าหมายท่ี 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและระบบ/มาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 หน่วยงานท่ีน าระบบ/มาตรฐานการวิจัยทีไ่ด้รับการพัฒนาไปใช้เพิ่มเตมิ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 หน่วยงานท่ีใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยัเพิ่มมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 3 สัดส่วนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพิม่ขึ้น 
แนวทางการด าเนินงานท่ี 1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวจิัย 
แนวทางที่ 3.1 
การพัฒนา ปรับปรุง
ระบบ/มาตรฐานการ
วิจัย 

จ านวนระบบ/มาตรฐานการวิจัย
ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
(10 ระบบ/มาตรฐาน) 

1. รายงานจ านวนระบบ/มาตรฐานการวิจัยที่มกีารปรับปรุง พัฒนา หรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
ผ่านระบบ NRMS  
2. รายงานจ านวนหน่วยงานท่ีน าระบบ/มาตรฐานการวิจัยไปใช้ 

หน่วยงานมีการปรับปรุงพัฒนา และ
มกีารน าระบบ/มาตรฐานการวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 10 ระบบ/มาตรฐาน 

แนวทางการด าเนินงานท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย 
แนวทางที่ 3.2 
การบูรณาการความ
ร่วมมือและการใช้
ประโยชน ์

จ านวนความร่วมมือการบรูณา
การและการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวจิัย
ร่วมกัน 

รายงานจ านวนความร่วมมือของหน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจัย ผ่าน
ทางระบบ STDB2 โดยหน่วยงานท่ีมีการจัดซื้อครุภณัฑ์และมีการด าเนินการต้องลงทะเบียน
ผ่านทางระบบ STDB  

หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือ
และการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัยร่วมกัน โดยการบันทึก
ข้อมู ลผ่ านระบบ STDB จ านวน 8 
หน่วยงาน  

แนวทางการด าเนินงานท่ี 3 พัฒนาบุคลากรด้านการวจิัย 
แนวทางที่ 3.3 
การเพิ่มจ านวนบุคลากร
ด้านการวิจัยในสาขา
ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยใน
สาขาส าคัญต่อการพัฒนาของ
ประเทศเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 

รายงานจ านวนบุคลากรด้านการวจิัยในสาขาส าคัญ (กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย) ประกอบด้วย  
การใหทุ้นการศึกษา   ทุนการวิจัย  ทุนการอบรม โดยก าหนดให้ระบุข้อมูลเดมิ ป ี2559 (สาขา 
OECD สาขา Super Cluster) 
ผ่านระบบ NRMS 
 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยใน
สาขาส าคัญ (ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย) เพิ่ มขึ้นจากปี  2559  
ร้อยละ 5 

 

 

                                                           
2 ระบบ STDB หมายถึง ฐานขัอมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank : STDB) เป็นระบบเพื่อการรวบรวมข้อมูล
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความช านาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดยีวกัน 
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วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ
แก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ 

วิจัยเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย 
และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. การวิจัยเพื่อ
ตอบสนอง 
Super 
Clusters/10 
กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

2.การวิจัย 
มุ่งเปา้  

3. การ
ขับเคลื่อนบัญชี
นวัตกรรมไทย
และสิ่งประดิษฐ ์

4. กลุ่มเรื่อง
ท้าทายไทย/
วาระแห่งชาติ 
และอื่นๆ 

1. การวิจัยพื้นฐาน 2. การวิจัยประยุกต ์ 3. การวิจัยพัฒนา 

1.พัฒนาระบบ/
มาตรฐานการวิจัย 

2.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการวิจัย 

3.พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย 

เป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผนบูรณาการฯ นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ประสานน าเขา้โครงการ/งานที่ได้รบัจัดสรร
และกรอกงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร 
(รายโครงการ เข้าในระบบ NRMS) 

หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ 
โครงการ/งาน 

Update รายละเอียดโครงการ/งาน  

1.รายงานการด าเนินการตามแผน (งาน+เงิน)/
รายงานความก้าวหน้า 
2.รายงานตัวชี้วดัตามเป้าหมายต่างๆ 

มี 

ไม่มี 

รายงานฉบบัสมบูรณแ์ละแนบไฟล์ 

ผู้ประสานหน่วยงานปิดโครงการ 

ผู้ประสานหน่วยงาน 

 

 ปรับปรุงรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
ปรับปรุง 

ไม่ปรับปรุง 

รายงานฯคร้ังต่อไป 

รายงานฯคร้ังสุดท้าย 

ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบ 
และตดิตาม 

1.การด าเนินการตามแผน/รายงานความก้าวหน้า 
2.ตัวชี้วดัตามเป้าหมายต่างๆ 

3.ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประเมิน (ถ้ามี) 

ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบ
รายงานฉบบัสมบูรณ ์

การเปลีย่นแปลง 
รายละเอียดโครงการ/งาน 
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Timeline  

การติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2559 
พฤศจิกายน 

2559 
ธันวาคม 

2560 
มกราคม 

2560 
กุมภาพันธ ์

2560 
มีนาคม 

2560 
เมษายน 

2560 
พฤษภาคม 

2560 
มิถุนายน 

2560 
กรกฎาคม 

2560 
สิงหาคม 

2560 
กันยายน 

31 ต.ค. - 4 พ.ย. 
1. หนังสือแจ้งเร่ืองการติดตามฯ 

2. คู่มือการติดตามฯ 

1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 
รายงานผล 

การติดตามงบบูรณาการ 
ไตรมาสที่ 1 

3 ม.ค. 
หนังสือแจ้งเร่งรัดติดตามฯ  

การรายงาน 1 

26 ธ.ค. - 3 ม.ค. 
สรุปผลการติดตามงบบูรณาการ 
ไตรมาสที่ 1 เสนอสภานโยบายฯ 

8 - 18 พ.ย. 
อบรมการรายงานการติดตามงบ

บูรณาการ 

3 ม.ค. - 25 มี.ค. 
รายงานผล 

การติดตามงบบูรณาการ 
ไตรมาสที่ 2 

3 เม.ย. 
หนังสือแจ้งเร่งรัดติดตามฯ  

การรายงาน 2 

25 มี.ค. - 3 เม.ย. 
สรุปผลการติดตามงบบูรณาการ 
ไตรมาสที่ 2 เสนอสภานโยบายฯ 

3 เม.ย. - 25 มิ.ย. 
รายงานผล 

การติดตามงบบูรณาการ 
ไตรมาสที่ 3 

3 ก.ค. - 25 ก.ย. 
รายงานผล 

การติดตามงบบูรณาการ 
ไตรมาสที่ 4 

3 ก.ค. 
หนังสือแจ้งเร่งรัดติดตามฯ  

การรายงาน 3 

25 เม.ย. - 3 ก.ค. 
สรุปผลการติดตามงบบูรณาการ 
ไตรมาสที่ 3 เสนอสภานโยบายฯ 

25 ก.ค. - 2 ต.ค. 
สรุปผลการติดตามงบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เสนอสภานโยบายฯ 

2560 
ตุลาคม 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ 
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นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

1. การวิจัย3 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ
วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 

2. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย4 (core and functional dimension) 

     2.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท าวิจัยที่มุ่ง
ไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็นรูปธรรมที่เป็น
ตัวเลขที่ก าหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือน
นโยบายวิจัย (research policy) 

 2.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก าหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการ
ด าเนินการในการท าวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก าหนดไว้ 

 2.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือด าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย โดยมี
ความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท าให้เกิดองค์รวม (holistic 
ideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมี
เป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

   2.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัย ซึ่งก าหนดลักษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย 

 2.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการด าเนินการ
วิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบที่แน่นอน 
ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 2.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย ซึ่ง
ระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ 

 2.7 งานวิจัยย่อย  (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย 
(research project) 

 2.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้องปฏิบัติใน
งานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นล าดับกับแผนการด าเนินงาน (work 
plan) ที่ก าหนดไว้ 

 

                                                           
3 จุมพล  สวสัดยิากร หลกัและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2520,  หน้า 9 
4 นที  เนียมศรีจันทร์  ประโยชน์ทีค่าดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มมุมองของผู้ก าหนดนโยบาย
การวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2 
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3. ประเภทการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย 

     3.1 การวิจัยพื้ นฐาน  (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) 
หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการส ารวจ ทางเอกสารหรือทางการทดลอง เพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี การสร้างสรรค์การตีความ และการ
วิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ ของมนุษย์ในเชิงการประเมินค่าทางเหตุผล 
คุณประโยชน์และคุณค่า เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ หรือเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
เจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมุ่งประโยชน์เฉพาะ ทั้งนี้สามารถน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการเรียนรู้ การเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ เป็นต้น 

 3.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ 
การน าความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจัยพ้ืนฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การน าไปประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง 
หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดแล้ว เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ใน
วงกว้างเพ่ือประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้าง
สังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พ้ืนที่ ให้เกิดประโยชน์ และ
ขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอ่ืน ๆ 

 3.3 การวิจัยพัฒนา (development research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือดัดแปลง
หรือพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนจากความรู้เดิม หรือขยายกรอบของความรู้เดิม ซึ่งอาจเป็นความรู้จาก
การวิจัย หรือการประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดผลิตผลใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบและการให้บริการใหม่ หรือต่อยอด
ความคิดใหม่ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ขยายผลในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ของสังคม โดยเป็น การน า
นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ การแปร
รูป การสร้างตราสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ   

 4. งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 
หมายถึง งบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ โดยครอบคลุมทั้ง
งบประมาณเพ่ือการจัดการความรู้ การศึกษาวิจัย เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย 
การพัฒนาบุคลากรการวิจัย และการพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 

 5. บัญชีนวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา 
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย
คนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย
ต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง อนึ่ง
นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาขึ้นในประเทศทั้งหมด อาจซื้อหรือน าเข้าบางส่วนมาจากต่างประเทศ
ก็ได้ 

 6. บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น แต่อาจ ยังไม่
จ าเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ โดยอาจอยู่ในช่วงของการทดสอบเพ่ือให้ได้ การรับรอง 
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มาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อก าหนดเบื้องต้น เพ่ือให้พร้อมส าหรับการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงาน 
ดังกล่าว อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้   

 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย 
หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะไม่รวมถึงงบประมาณเพ่ือการบริหารงานประจ า โดย
ประกอบด้วยหมวดหมู่ ต่อไปนี้ 

  7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย หมายถึง การจัดหาทรัพย์สินถาวร หรือเป็นการเพ่ิมพูน
มูลค่าของทรัพย์สินถาวร 

  7.2 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย หมายถึง การด าเนินการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา หรือสร้างศักยภาพ/ความสามารถนักวิจัย 

  7.3 พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนามาตรฐานการวิจัย การจัดท าฐานข้อมูล 
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แบบฟอร์มติดตามงานวิจัยและงบประมาณตามแผนงานบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

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

1. วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ 
ประกอบด้วย 
1.1 การวิจัยเพื่อตอบสนอง Super Clusters/ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
1.2 การวิจัยมุ่งเป้า 
1.3 การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ 
1.4 กลุ่มเรื่องทา้ทายไทย/วาระแห่งชาติ และอ่ืนๆ 
การเพ่ิมเติมแบบฟอร์มมีดังนี้ 

1) ลักษณะความร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย 
1.1) In cash :   ระบุงบประมาณร่วมลงทุน 
1.2) In kind :    ระบุสัดส่วนและรูปแบบความร่วมมือ 

2) การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
2.1) ท าให้เกิดรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึน : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมข้ึน 
2.2) ค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมขึ้น (ในกรณี ยังไม่สามารถค านวณรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นได้ในปีปัจจุบัน (เช่น 
ผลงานวิจัยยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในปีปัจจุบัน)) 

3) การระบุความส าเร็จต่อกิจกรรมการด าเนินการ 
4) การก าหนดแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 
2.1 การวิจัยพื้นฐาน 
2.2 การวิจัยประยุกต์ 
2.3 การวิจัยพัฒนา 
การเพ่ิมเติมแบบฟอร์มมีดังนี้ 

1) การเลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2) การระบุความส าเร็จต่อกิจกรรม 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
3.1 พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย เพ่ิมเติมแบบฟอร์มดังนี้  

1) การใช้มาตรฐานการวิจัยส่งผลกระทบต่อคุณภาพการวิจัยอย่างไร 
2) จ านวนระบบ/มาตรฐานการวิจัยที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
3) จ านวนหน่วยงานที่น าระบบ/มาตรฐานการวิจัยไปใช้ 
4) การระบุความส าเร็จต่อกิจกรรมการด าเนินการ 
5) การก าหนดแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพ่ิมเติมรูปแบบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1) ก่อสร้าง :  ระบุรายการและงบประมาณ   
2) จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย) : ระบุรายการและงบประมาณ  
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3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพ่ิมเติมแบบฟอร์มดังนี้ 
1) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (ประจ าปี 

2559) 
2) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (ทุนใหม่

ประจ าปี 2560) 
3) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่ส าเร็จการศึกษา/การฝึกอบรมในปี 2560 

โดยจ าแนกตามสาขา OECD และสาขาด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

รายละเอียดแบบฟอร์มติดตามงานวิจัยและงบประมาณตามแผนงานบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้ 
1. วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ 

 

1.1 การวิจัยเพื่อตอบสนอง Super Clusters / 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
1.1.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ Super Clusters ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น, รายละเอียด

โครงการ, การใช้ประโยชน์ และแผนการด าเนินงาน 
1) ข้อมูลเบื้องต้น 

หน้าข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1) กระทรวง  2)   หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
3) หน่วยงาน    4)   ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
5) โทรศัพท์(ท่ีติดต่อได้สะดวก) 6)   e-mail 
7) คณะ/สถาบัน/ส านัก 8)   กลุ่มเรื่อง Super Clusters  
9) ชื่อโครงการ/งาน 10)  ลักษณะโครงการ (โครงการปีเดียว หรือโครงการต่อเนื่อง) 
11) ปีที่เริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง) 12) งบประมาณท่ีเสนอขอ 
13) งบประมาณรวม (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง)  14) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 

รูปที่  1 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ Super Clusters 
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2) รายละเอียดโครงการ 
หน้ารายละเอียดโครงการ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

1) ชื่อโครงการ/งาน 
2) หลักการและเหตุผล 
3) วัตถุประสงค์ 
4) เป้าหมาย/ผลผลิต  

5) ตัวชี้วัด 
6) วิธีการด าเนินงาน 
7) ขอบเขตการด าเนินงาน 
8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
รูปที่  2 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ Super Clusters 
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3) การใช้ประโยชน์  

หน้าการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
3.1) ชื่อหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
3.2) ชื่อผู้ประสานงาน 
3.3) ที่อยู่ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
3.4) เบอรโ์ทรศัพท์ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
3.5) หนังสือยินยอมจากบริษัท (แนบไฟล์ pdf) 
3.6) ลักษณะความร่วมมือจากภาคเอกชน 

3.6.1) แบบ In cash : ระบงุบประมาณร่วมลงทุน 
3.6.2) แบบ In Kind :  ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 

3.6.2.1) บุคลากร : ระบุประเภท/ต าแหน่ง, จ านวนคน, ชั่วโมงการท างานต่อปี 
3.6.2.2) สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบสุถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย 
3.6.2.3) เครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ : ระบเุครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ 
3.6.2.4) องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม : ระบุองค์ความรู้/เทคนิค/

เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
3.6.2.5) วัตถุดิบ : ระบปุระเภทและจ านวนของวัตถดิุบ 
3.6.2.6) อ่ืนๆ (หากม ีให้ระบุรายละเอียด) 

3.7) การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
3.7.1) ท าให้เกิดรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมข้ึน 
3.7.2) ค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมขึ้น (ในกรณี ยังไม่สามารถค านวณรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นได้ในปีปัจจุบัน (เช่น 
ผลงานวิจัยยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในปีปัจจุบัน)) 

 
รูปที่  3 แสดงหน้าการใช้ประโยชน์ของโครงการ Super Clusters (1) 
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รูปที่  4 แสดงหน้าการใช้ประโยชน์ของโครงการ Super Clusters (2) 
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4) แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
4.1) กิจกรรม  
4.2) ปีงบประมาณ เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
4.3) เดือนที่จะด าเนินการจริง 
4.4) สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
4.5) ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 
รูปที่  5 แสดงแผนการด าเนินงาน 

1.1.2 ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน , แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ, รายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณ และเอกสารแนบ 
1) ผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  6 แสดงผลการด าเนินงาน 
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2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครั้งที่ , งบประมาณที่เบิกจ่าย, ก าหนดจ่ายเงิน, 

รายละเอียดเนื้อหา และหมายเหตุ 

 
รูปที่  7 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครัง้ที่, งบประมาณทีเ่บิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย และหมายเหต ุ

 
รูปที่  8 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

 
รูปที่  9 แสดงการแนบเอกสาร 
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1.2 การวิจัยมุ่งเป้า 

1.2.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดการวิจัยมุ่งเป้า ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น, การใช้ประโยชน์ และแผนการด าเนินงาน 

1) ข้อมูลเบื้องต้น 
หน้าข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

1.1) กระทรวง  
1.2) หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
1.3) หน่วยงาน 
1.4) คณะ/สถาบัน/ส านัก  
1.5) รหัสโครงการ 
1.6) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.7) โทรศัพท์(ท่ีติดต่อได้สะดวก) 
1.8) e-mail 
1.9) ชื่อโครงการ/งาน 
1.10) ลักษณะของโครงการ (โครงการปีเดียว หรือโครงการต่อเนื่อง) 
1.11) ปีที่เริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง) 
1.12) ชื่อโครงการ/งาน 
1.13) หลักการและเหตุผล 
1.14) วัตถุประสงค์ 
1.15) เป้าหมาย/ผลผลิต  
1.16) ตัวชี้วัด 
1.17) วิธีการด าเนินงาน 
1.18) ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.19) ประเภทโครงการ/แผนงาน และกลุ่มเรื่อง 
1.20) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.21) งบประมาณท่ีเสนอขอ 
1.22) งบประมาณรวม (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง) 
1.23) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 
 



-9- 

 

 
รูปที่  10 แสดงหน้าข้อมูลเบื้องต้นของการวิจัยมุ่งเป้า 
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2) การใช้ประโยชน์ 

หน้าการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ข้อมูลดังนี้ 
2.1) ชื่อหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.2) ชื่อผู้ประสานงาน 
2.3) ที่อยู่ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.4) เบอรโ์ทรศัพท์ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.5) หนังสือยินยอมจากบริษัท (แนบไฟล์ pdf) 
2.6) ลักษณะความร่วมมือจากภาคเอกชน 

2.6.1) แบบ In cash : ระบงุบประมาณร่วมลงทนุ 
2.6.2) แบบ In Kind :  ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 

2.6.2.1) บุคลากร : ระบุประเภท/ต าแหน่ง, จ านวนคน, ชั่วโมงการท างานต่อปี 
2.6.2.2) สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบสุถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.6.2.3) เครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ : ระบเุครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ 
2.6.2.4) องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม : ระบุองค์ความรู้/เทคนิค/

เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
2.6.2.5) วัตถุดิบ : ระบปุระเภทและจ านวนของวัตถุดิบ 
2.6.2.6) อ่ืนๆ (หากม ีให้ระบุรายละเอียด) 

2.7) การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
2.7.1) ท าให้เกิดรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมข้ึน 
2.7.2) ค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมขึ้น (ในกรณี ยังไม่สามารถค านวณรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นได้ในปีปัจจุบัน (เช่น 
ผลงานวิจัยยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในปีปัจจุบัน)) 
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รูปที่  11 แสดงหน้าการใช้ประโยชน์ของการวิจัยมุ่งเป้า 
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3) แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
3.1) กิจกรรม  
3.2) ปีงบประมาณ เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
3.3) เดือนที่จะด าเนินการจริง 
3.4) สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
3.5) ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 
รูปที่  12 แสดงแผนการด าเนินงาน 

 
1.2.2 ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน , แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ, รายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณ และเอกสารแนบ 
1) ผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  13 แสดงผลการด าเนินงาน 
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2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครั้งที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, ก าหนดจ่ายเงิน, 

รายละเอียดเนื้อหา และหมายเหตุ 

 
รูปที่  14 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครัง้ที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย และหมายเหต ุ

 
รูปที่  15 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

 
รูปที่  16 แสดงหน้าเอกสารแนบ 
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1.3 การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ 

1.3.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น, การใช้ประโยชน์ และแผนการด าเนินงาน 

1) ข้อมูลเบื้องต้น 
หน้าข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

1.1) กระทรวง  
1.2) หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
1.3) หน่วยงาน 
1.4) คณะ/สถาบัน/ส านัก  
1.5) รหัสโครงการ 
1.6) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.7) โทรศัพท์(ท่ีติดต่อได้สะดวก) 
1.8) e-mail 
1.9) ชื่อโครงการ/งาน 
1.10) ลักษณะของโครงการ (โครงการปีเดียว หรือโครงการต่อเนื่อง) 
1.11) ปีที่เริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง) 
1.12) ชื่อโครงการ/งาน 
1.13) หลักการและเหตุผล 
1.14) วัตถุประสงค์ 
1.15) เป้าหมาย/ผลผลิต  
1.16) ตัวชี้วัด 
1.17) วิธีการด าเนินงาน 
1.18) ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.19) ประเภทโครงการ/แผนงาน และกลุ่มเรื่อง 
1.20) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.21) งบประมาณท่ีเสนอขอ 
1.22) งบประมาณรวม (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง) 
1.23) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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รูปที่  17 แสดงหน้าข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ/งานการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ 
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2) การใช้ประโยชน์ 

หน้าการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ข้อมูลดังนี้ 
2.1) ชื่อหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.2) ชื่อผู้ประสานงาน 
2.3) ที่อยู่ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.4) เบอรโ์ทรศัพท์ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.5) หนังสือยินยอมจากบริษัท (แนบไฟล์ pdf) 
2.6) ลักษณะความร่วมมือจากภาคเอกชน 

2.6.1) แบบ In cash : ระบงุบประมาณร่วมลงทุน 
2.6.2) แบบ In Kind :  ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 

2.6.2.1) บุคลากร : ระบุประเภท/ต าแหน่ง, จ านวนคน, ชั่วโมงการท างานต่อปี 
2.6.2.2) สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบสุถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.6.2.3) เครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ : ระบเุครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ 
2.6.2.4) องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม : ระบุองค์ความรู้/เทคนิค/

เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
2.6.2.5) วัตถุดิบ : ระบปุระเภทและจ านวนของวัตถุดิบ 
2.6.2.6) อ่ืนๆ (หากม ีให้ระบุรายละเอียด) 

2.7) การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
2.7.1) ท าให้เกิดรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมข้ึน 
2.7.2) ค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมขึ้น (ในกรณี ยังไม่สามารถค านวณรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นได้ในปีปัจจุบัน (เช่น 
ผลงานวิจัยยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในปีปัจจุบัน)) 
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รูปที่  18 แสดงหน้าการใช้ประโยชน์ของโครงการ/งานการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ 
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3) แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
3.1) กิจกรรม  
3.2) ปีงบประมาณ เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
3.3) เดือนที่จะด าเนินการจริง 
3.4) สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
3.5) ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 
รูปที่  19 แสดงแผนการด าเนินงาน 

1.3.2 ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน , แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ, รายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณ และเอกสารแนบ 
1) ผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  20 แสดงผลการด าเนินงาน 
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2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครั้งที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, ก าหนดจ่ายเงิน, 

รายละเอียดเนื้อหา และหมายเหตุ 

 
รูปที่  21 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครัง้ที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย และหมายเหต ุ

 
รูปที่  22 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

 
รูปที่  23 แสดงการแนบเอกสาร 
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1.4 กลุ่มเรื่องท้าทายไทย/วาระแห่งชาติ และอ่ืนๆ 

1.4.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น, การใช้ประโยชน์ และแผนการด าเนินงาน 

1) ข้อมูลเบื้องต้น 
หน้าข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

1.1) กระทรวง  
1.2) หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
1.3) หน่วยงาน 
1.4) คณะ/สถาบัน/ส านัก  
1.5) รหัสโครงการ 
1.6) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.7) โทรศัพท์(ท่ีติดต่อได้สะดวก) 
1.8) e-mail 
1.9) ชื่อโครงการ/งาน 
1.10) ลักษณะของโครงการ (โครงการปีเดียว หรือโครงการต่อเนื่อง) 
1.11) ปีที่เริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง) 
1.12) ชื่อโครงการ/งาน 
1.13) หลักการและเหตุผล 
1.14) วัตถุประสงค์ 
1.15) เป้าหมาย/ผลผลิต  
1.16) ตัวชี้วัด 
1.17) วิธีการด าเนินงาน 
1.18) ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.19) ประเภทโครงการ/แผนงาน และกลุ่มเรื่อง 
1.20) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.21) งบประมาณท่ีเสนอขอ 
1.22) งบประมาณรวม (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง) 
1.23) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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รูปที่  24 แสดงหน้าข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ/งานท้าทายไทย 
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2) การใช้ประโยชน์ 

หน้าการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ข้อมูลดังนี้ 
2.1) ชื่อหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.2) ชื่อผู้ประสานงาน 
2.3) ที่อยู่ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.4) เบอรโ์ทรศัพท์ของหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
2.5) หนังสือยินยอมจากบริษัท (แนบไฟล์ pdf) 
2.6) ลักษณะความร่วมมือจากภาคเอกชน 

2.6.1) แบบ In cash : ระบงุบประมาณร่วมลงทุน 
2.6.2) แบบ In Kind :  ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 

2.6.2.1) บุคลากร : ระบุประเภท/ต าแหน่ง, จ านวนคน, ชั่วโมงการท างานต่อปี 
2.6.2.2) สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบุสถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.6.2.3) เครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ : ระบเุครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ 
2.6.2.4) องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม : ระบุองค์ความรู้/เทคนิค/

เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
2.6.2.5) วัตถุดิบ : ระบปุระเภทและจ านวนของวัตถุดิบ 
2.6.2.6) อ่ืนๆ (หากม ีให้ระบุรายละเอียด) 

2.7) การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
2.7.1) ท าให้เกิดรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมข้ึน 
2.7.2) ค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ระบุจ านวนงบประมาณ และร้อยละของรายได้สุทธิที่

เพ่ิมขึ้น (ในกรณี ยังไม่สามารถค านวณรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นได้ในปีปัจจุบัน (เช่น 
ผลงานวิจัยยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในปีปัจจุบัน)) 
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รูปที่  25 แสดงหน้าการใช้ประโยชน์ของโครงการ/งานท้าทายไทย/วาระแห่งชาติ และอ่ืนๆ 
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3) แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
3.1) กิจกรรม  
3.2) ปีงบประมาณ เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
3.3) เดือนที่จะด าเนินการจริง 
3.4) สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
3.5) ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 
รูปที่  26 แสดงแผนการด าเนินงาน 

1.4.2 ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน , แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ, รายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณ และเอกสารแนบ 
1) ผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  27 แสดงผลการด าเนินงาน 
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2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครั้งที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, ก าหนดจ่ายเงิน, 

รายละเอียดเนื้อหา และหมายเหตุ 

 
รูปที่  28 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครัง้ที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย และหมายเหต ุ

 
รูปที่  29 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

 
รูปที่  30 แสดงการแนบเอกสาร 
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2. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

2.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป, รายละเอียดโครงการ, คณะผู้วิจัย, แผนงาน และ

เอกสารแนบ 
2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 ข้อมูลทุน ประกอบด้วย แหล่งทุน, ปีงบประมาณ และชื่อทุน 
 ข้อมูลโครงการ 

1) ประเภทโครงการ (แผนงานวิจัย, โครงการเดี่ยว, โครงการย่อย) 
 (หากเลือกโครงการย่อย จะต้องระบุชื่อแผนงานวิจัย) 

2) สถานภาพ (ใหม่ หรือ ต่อเนื่อง) 
3) ชื่อเรื่อง (ไทย) 
4) ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) 

 ประเภทการวิจัย 
1) สาขาวิจัย (สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์

เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาสังคมวิทยา สาขาการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 

2) ประเภทการวิจัย  (การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนา) 
3) ด้านการวิจัย  (ด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ และด้านสังคม/

มนุษยศาสตร์) 
4) สาขาการวิจัยหลัก OECD  (เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และอ่ืนๆ) 
5) สาขาการวิจัยย่อย OECD  (สาขาการวิจัยย่อย OECD ภายใต้สาขาการวิจัยหลัก OECD) 

 มาตรฐานการวิจัย 
1) มีการใช้สัตว์ทดลอง โดยระบุชนิดสัตว์และจ านวนตัว 
2) มีการวิจัยในมนุษย์ โดยระบุรายละเอียดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ

การขอหนังสือรับรอง 
3) มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพันธุวิศวกรรม โดยระบุรายละเอียดลักษณะการ

ปฏิบัติการและด้านการวิจัย 
4) มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี โดยระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเลขที่ได้มา

จากการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบ ESPReL Checklist (esprel.labsafety.nrct.go.th)  
โดยระบบ ESPReL จะก าหนดเลขทะเบียนให้ 1 เลขทะเบียนต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ   

 ระยะเวลา : ระบุระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย โดยระบุจ านวนปี และเดือนที่ท าการวิจัย ระบบจะ
ท าการค านวณ วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการวิจัยให้โดยอัตโนมัติ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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 ยุทธศาสตร์ประเทศ 
 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล โดยมีตัวเลือกดังนี้  

1) ระเบียบวาระแห่งชาติ 
2) โครงการท้าทายไทย 
3) นโยบายรัฐบาล 

 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
 หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund (ถ้ามี)  
 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน 

 
รูปที่  31 แสดงหน้าข้อมูลทั่วไปของโครงการวิจัย 
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2.1.2 รายละเอียดโครงการ 

รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 
 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ขอบเขตการวิจัย 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และการน าผลการวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ เพียง 1 ด้าน ดังนี้ ด้านวิชาการ, ด้านนโยบาย, ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม, 
ด้านสังคมและชุมชน 

 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ค าส าคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 สถานที่ท าการวิจัย 
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
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รูปที่  32 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ 
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2.1.3 คณะผู้วิจัย 

คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, ต าแหน่งในโครงการ, สัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยใน
โครงการ (ระบุเป็นร้อยละ) และเวลาที่ท าวิจัย (จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
รูปที่  33 แสดงหน้าคณะผู้วิจัย 

2.1.4 แผนงาน 
 แผนการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย กิจกรรม, ปีงบประมาณ, เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ, เดือนที่

จะด าเนินการจริง, สัดส่วนของงานต่อโครงการ และความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 
รูปที่  34 แสดงแผนการด าเนินงานวิจัย 

 งบประมาณ แสดงจ านวนงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

 
รูปที่  35 แสดงตารางงบประมาณ 
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 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 

 
รูปที่  36 แสดงรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 ผลส าเร็จ แสดงรายละเอียดและประเภทผลส าเร็จ 

 
รูปที่  37 แสดงรายละเอียดผลส าเร็จ 
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2.1.5 เอกสารแนบ 

ส าหรับแนบไฟล์เอกสารเข้าในระบบ 

 
รูปที่  38 แสดงหน้าเอกสารแนบ 
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2.2 ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน, รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์, เอกสาร
แนบ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.2.1 ผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  39 แสดงแผนการด าเนินงานวิจัย 

 

2.2.2 รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 
รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย รายงานครั้งที่ , ประเภทการรายงาน, 

งบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิ้น, ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ, วันที่รายงาน, สรุปผลการด าเนินงาน, ผลการ
ปฏิบัติงาน, ปัญหาและอุปสรรค, ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ, ไฟล์แนบ 

 
รูปที่  40 แสดงการรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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2.2.3 เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ ส าหรับแนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติมในโครงการ 

 
รูปที่  41 แสดงเอกสารแนบของโครงการวิจัย 

2.2.4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยงวดที่, วันที่คาดว่าจะเบิกจ่าย, งบประมาณเบิกจ่าย, 
คิดเป็นร้อยละ, สถานะการเบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่ายจริง และหมายเหตุ 

 
รูปที่  42 แสดงหน้ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย 
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3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  
3.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 

3.1.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
1) ข้อมูลเบื้องต้น 
ข้อมูลเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) กระทรวง 
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
3) หน่วยงาน 
4) คณะ/สถาบัน/ส านัก 
5) รหัสโครงการ 
6) ชื่อโครงการ/งาน 
7) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
8) โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้สะดวก) 
9) e-mail 
10) ลักษณะโครงการ (โครงการปีเดียว 

หรือโครงการต่อเนื่อง) 
11) ปีที่ เริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด (เฉพาะ

โครงการต่อเนื่อง) 

12) หลักการและเหตุผล 
13) วัตถุประสงค์ 
14) เป้าหมาย/ผลผลิต 
15) ตัวชี้วัด 
16) วิธีการด าเนินงาน 
17) ขอบเขตการด าเนินงาน 
18) ประเภทโครงการ/งาน 
19) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
20) งบประมาณรวม 
21) งบประมาณท่ีเสนอขอ 
22) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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รูปที่  43 แสดงหน้าข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ/งานพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 
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2) แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
2.1) กิจกรรม  
2.2) ปีงบประมาณ เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
2.3) เดือนที่จะด าเนินการจริง 
2.4) สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
2.5) ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 

 
รูปที่  44 แสดงหน้าแผนการด าเนินงานของโครงการ/งานพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 

 

3) จ านวนที่น าไปปรับปรุงและพัฒนา 
จ านวนระบบ/มาตรฐานการวิจัยที่น าไปปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
1) การพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับการวิจัย โดยระบุชื่อระบบและจ านวนระบบ 
2) การพัฒนามาตรฐานการวิจัย โดยระบุชื่อมาตรฐานการวิจัย 

 
รูปที่  45 แสดงหน้าจ านวนที่น าไปปรับปรุงและพัฒนาของโครงการ/งานพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 
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3.1.2 ผลการด าเนินงาน 

1) จ านวนหน่วยงานที่น าระบบ/มาตรฐานการวิจัยไปใช้ 
จ านวนหน่วยงานที่น าระบบ/มาตรฐานการวิจัยไปใช้ โดยจ าแนกตามประเภทหน่วยงานคือ ภาครัฐ, 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
 

 

รูปที่  46 แสดงหน้าจ านวนหน่วยงานที่น าระบบ/มาตรฐานการวิจัยไปใช้ 
 

2) ผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  47 แสดงผลการด าเนินงาน 
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3) การเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครั้งที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, ก าหนดจ่ายเงิน, 
รายละเอียดเนื้อหา และหมายเหตุ 

 
รปูที่  48 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครั้งที่, งบประมาณท่ีเบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย และ

หมายเหตุ 

 
รูปที่  49 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

 
รูปที่  50 แสดงการแนบเอกสาร 
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3.2 โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการวิจัย 

3.2.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
1) ข้อมูลเบื้องต้น 
ข้อมูลเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
23) กระทรวง 
24) หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
25) หน่วยงาน 
26) คณะ/สถาบัน/ส านัก 
27) รหัสโครงการ 
28) ชื่อโครงการ/งาน 
29) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
30) โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้สะดวก) 
31) e-mail 
32) ลักษณะโครงการ (โครงการปีเดียว 

หรือโครงการต่อเนื่อง) 
33) ปีที่ เริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด (เฉพาะ

โครงการต่อเนื่อง) 

34) หลักการและเหตุผล 
35) วัตถุประสงค์ 
36) เป้าหมาย/ผลผลิต 
37) ตัวชี้วัด 
38) วิธีการด าเนินงาน 
39) ขอบเขตการด าเนินงาน 
40) ประเภทโครงการ/งาน 
41) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
42) งบประมาณรวม 
43) งบประมาณท่ีเสนอขอ 
44) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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รูปที่  51 แสดงหน้าข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ/งานพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 
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2) แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
2.1) กิจกรรม  
2.2) ปีงบประมาณ เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
2.3) เดือนที่จะด าเนินการจริง 
2.4) สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
2.5) ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 

 
รูปที่  52 แสดงหน้าแผนการด าเนินงานของโครงการ/งานพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 

 
3.2.2 ผลการด าเนินงาน 

1) รูปแบบการใช้งบประมาณ 
รูปแบบการใช้งบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) สิ่งก่อสร้าง โดยระบุรายการและจ านวนเงิน 

2) ครุภัณฑ์ โดยหากครุภัณฑ์ราคาต่ ากว่า 20,000 บาท ให้ระบุจ านวนรายการ แต่หาก
ครุภัณฑ์ราคา 20,000 บาทขึ้นไป ให้ระบุรายการและจ านวนเงิน รวมถึงให้กรอกข้อมูลที่
ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) 

 
รูปที่  53 แสดงหน้ารูปแบบการใช้งบประมาณของโครงการ/งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย 
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2) ผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  54 แสดงผลการด าเนินงาน 

3) การเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครั้งที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, ก าหนดจ่ายเงิน, 

รายละเอียดเนื้อหา และหมายเหตุ 

 
รูปที่  55 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย งวด/ครัง้ที่, งบประมาณที่เบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย และหมายเหต ุ

 
รูปที่  56 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

 
รูปที่  57 แสดงการแนบเอกสาร 
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3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

3.3.1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
1) ข้อมูลเบื้องต้น 
ข้อมูลเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
45) กระทรวง 
46) หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
47) หน่วยงาน 
48) คณะ/สถาบัน/ส านัก 
49) รหัสโครงการ 
50) ชื่อโครงการ/งาน 
51) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
52) โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้สะดวก) 
53) e-mail 
54) ลักษณะโครงการ (โครงการปีเดียว 

หรือโครงการต่อเนื่อง) 
55) ปีที่ เริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด (เฉพาะ

โครงการต่อเนื่อง) 

56) หลักการและเหตุผล 
57) วัตถุประสงค์ 
58) เป้าหมาย/ผลผลิต 
59) ตัวชี้วัด 
60) วิธีการด าเนินงาน 
61) ขอบเขตการด าเนินงาน 
62) ประเภทโครงการ/งาน 
63) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
64) งบประมาณรวม 
65) งบประมาณท่ีเสนอขอ 
66) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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รูปที่  58 แสดงหน้าข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ/งานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
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2) แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
2.1) กิจกรรม  
2.2) ปีงบประมาณ เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
2.3) เดือนที่จะด าเนินการจริง 
2.4) สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
2.5) ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 

 
รูปที่  59 แสดงหน้าแผนการด าเนินงานของโครงการ/งานพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 

3.3.2 ผลการด าเนินงาน 
1) จ านวนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

จ านวนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (ประจ าปี 

2559)  
1.2) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (ทุนใหม่

ประจ าปี 2560) 
1.3) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่ส าเร็จการศึกษา/การฝึกอบรมในปี 2560 
โดยระบุจ านวนทุน/คน และจ าแนกตามสาขา OECD และสาขาด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

- ทุนพัฒนาบุคลากรแบ่งได้ดังนี้ 
 ทุนการศึกษา 

o มัธยมศึกษา  
o ป.ตรี 
o ป.โท 
o ป.เอก 
o ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก 
o ป.โท-ป.เอก  

 ทุนอบรม 
 ทุนวิจัย 

 อ่ืนๆ โดยระบชุื่อทุน 
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สาขาที่สอดคล้อง ประกอบด้วย 

1) สาขาที่สอดคล้อง/สนับสนุน (OECD) 
1.1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
1.2) วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
1.3) วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 
1.4) เกษตรศาสตร์ 
1.5) สังคมศาสตร์  
1.6) มนุษยศาสตร์ 
1.7) อ่ืนๆ 

2) สาขาด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2.1) ยานยนต์สมัยใหม่ 
2.2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
2.3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
2.4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.5) อาหารแห่งอนาคต 
2.6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
2.7) การขนส่งและการบิน 
2.8) การแพทย์ครบวงจร 
2.9) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
2.10) ดิจิทัล 
2.11) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
2.12) ระบบราง โลจิสติกส์และโซอุปทาน 
2.13) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ SME 
2.14) สิ่งทอ 
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รูปที่  60 แสดงหน้าจ านวนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

 
รูปที่  61 แสดงหน้าเลือกสาขาที่สอดคล้อง 
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2) ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
รูปที่  62 แสดงผลการด าเนินงาน 

3) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
รูปที่  63 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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4) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
รูปที่  64 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

5) เอกสารแนบ 

 
รูปที่  65 แสดงเอกสารแนบ 



 

ภาคผนวก 2 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) 
 



 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  

www.stdb.most.go.th       

 

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
stdb@most.go.th 

02-333-3700 ต่อ 3943 

mailto:stdb@most.go.th
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สารบัญ 
บทน า                                                                                                                                1 
วัตถุประสงค์ของเอกสารและผู้ใช้งานเอกสาร        2   
การใช้งานเมนูเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลฯ         3 

การสมัครสมาชิกส าหรับผู้ใช้งาน          3  
การใช้งานเมนูการจัดการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ       5 

เมนูการจัดการห้องปฏิบัติการ            5 
เมนูการจัดการเครื่องมือ             14 

การใช้งานเมนูการจัดการนักวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย       22 
เมนูการจัดการนักวิทยาศาสตร์          22 
เมนูการจัดการผลงานวิจัย          31 
เมนูการจัดการโครงการ             39 
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บทน า 

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure 
Databank) หรือ STDB เป็นการรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้
ในฐานข้อมูลเดียวกันและให้บริการสืบค้นข้อมูล ทั้งยังสามารถใช้งานได้แบบ One Stop Service ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถ
เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงสร้า งพ้ืนฐานฯ นี้เริ่มต้นจากข้อมูลของสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานและน าเข้าข้อมูลจากเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ 
ตามล าดับ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2556 โดยปัจจุบันมีข้อมูลนักวิจัยทั้งหมด 15,460 ราย ข้อมูล
ผลงานวิจัย 48,486 เรื่อง ข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 9,858 รายการ และข้อมูลห้องปฏิบัติการ 437 ห้อง  
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วัตถุประสงค์ของเอกสารและผู้ใช้งานเอกสาร   
1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลส าหรับโครงการฐานข้อมูลโครงสร้าง

สร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล สามารถท างานได้เมประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
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การใช้งานเมนูเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลฯ 
 

การสมัครสมาชิกส าหรับผู้ใช้งาน  
ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล ต้องท าการขอ Username และ Password โดย

มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ส่งอีเมลล์เพ่ือขอ Username และ Password มายังอีเมลล์ของผู้ดูแลระบบ ตามอีเมลล์ stdb@most,go.th 
โดยมีข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1.1 หัวข้อเรื่อง : NRMS-STDB 
1.2 ชื่อ Username ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น MicroNrms เป็นต้น  
1.3 ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย.............. 
1.4 ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ........ 
1.5 เบอร์โทรศัพท์............................ 
1.6 อีเมลล์....................................... 
1.7 หน่วยงาน.................................. 
1.8 ที่อยู่ที่ท างาน............................. 

หลังจากผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลแล้วจะท าการสร้าง Username และ Password ให้ผู้ร้องขอและแจ้งกลับไปทางอีเมลล์
ที่ให้ไว้ 

การใช้งานเมนูเข้าสู่ระบบ 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ มีดังนี้ 
1. เข้าสู้เว็บไซต์ http://www.stdb.most.go.th 
2. คลิกเมนู สมาชิก และคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 2 
3. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 

 กรอกชื่อผู้ใช้ (user) 
 กรอกรหัสผ่าน (password) 
 หลังจากนั้น คลิกปุ่ม ลงช่ือเข้าใช้ หลังจากนั้นระบบจะแสดงผล ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่  2 แสดงหน้าระบบแรกของระบบ 

 1 

mailto:stdb@most,go.th


P a g e  |  4  
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 
รูปที่  3 แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช ้

 

  
รูปที่  4 แสดงหน้าบริหารของผู้ดูแลระบบ 

 

 
 

 1 

 2 

 3 

 2  3  4 
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การใช้งานเมนูการจัดการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 

 
รูปที่  5 แสดงหน้าแรกของระบบ 

 
     เมนูการจัดการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ มี 3 แท็บ ได้แก่ การจัดการเครื่องมือ การจองเครื่องมือ และการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ นอกจากนั้นยัง ยังสามารถเพ่ิมและค้นหาข้อมูลของเครื่องมือและห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย  
 
เมนูการจัดการห้องปฏิบัติการ 

การจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการเป็นสิทธิการจัดการของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่สามารถใช้งานเมนูการจัดการ
ห้องปฏิบัติการในการเพ่ิมข้อมูล, แก้ไข หรือ ลบข้อมูล โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 
การเพิ่มข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม เพิ่มห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 6 

  
รูปที่  6 แสดงหน้าการจัดการห้องปฏิบัติการ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล ดังรูปที่ 7 

  
รูปที่  7  แสดงหน้าการจัดการเพ่ิมข้อมูลรายละเอียด 

3. ระบบแสดงแบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลโดยแสดง 6 แท็บ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมาย
ดอกจันก ากับอยู่ 
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    แท็บที่ 1 รายละเอียด ดังรูปที่ 7 
1. น าเข้าไฟล์รูปภาพห้องปฏิบัติการโดยคลิกปุ่ม Choose File  
2. กรอกชื่อห้องปฏิบัติการ 
3. เลือกหน่วยงานที่สังกัดจาก List Box 
4. กรอกท่ีอยู่ 
5. น าเข้าไฟล์รูปภาพแผนที่ตั้งโดยคลิกปุ่ม Choose File  
6. กรอกท่ีตั้ง ตาม ละติจูดและลองจิจูด ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ 
7. กรอกรหัสไปรษณีย์ 
8. กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
9. กรอกเบอร์โทรสาร 
10. กรอกชื่ออีเมล์ 
11. กรอกชื่อเว็บไซต์ 
12. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

 

    แท็บที่ 2 ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 8 
1. กรอกชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ กรณีที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงานสังกัดและหมายเลข

โทรศัพท์ข้ึนมา 
2. คลิกปุ่ม บันทึก  
3. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

  
รูปที่  8 แสดงหน้าการจัดการผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 
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    แท็บที่ 3 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังรูปที่ 9 
1. กรอกชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรณีที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลสาขาเทคโนโลยีและเทคนิคของ

อุปกรณ์ข้ึนมาเอง 
2. คลิกปุ่ม บันทึก  
3. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  
 

 

 
รูปที่  9 แสดงหน้าการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  
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    แท็บที่ 4 รูปภาพ ดังรูปที่ 10 
1. น าเข้าไฟล์รูปภาพผลงานวิจัยโดยคลิกปุ่ม Choose File 
2. กรอกชื่อภาพ  
3. คลิกปุ่ม บันทึก  
4. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  
 

 

 
รูปที่  10 แสดงหน้าการจัดการรูปภาพ 
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แท็บที่ 5 มาตรฐาน ดังรูปที่ 11 
1. กรอกชื่อมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับ เช่น ISO/IEC 17025 เป็นต้น 
2. กรอกค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 
3. คลิกปุ่ม บันทึก  
4. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 
หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  

 
 

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าการจัดการใบรับรอง 
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แท็บที่ 6 TAG/ KEYWORD ดังรูปที่ 13 

1. กรอกข้อมูล TAG (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) 
2. กรอกข้อมูล KEYWORD (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) 
3. คลิกปุ่ม บันทึก  

 

 
รูปที่  13 แสดงหน้าการจัดการ TAG/KEYWORD 

 
4. จากนั้นระบบเพิ่มข้อมูลในตาราง ดังรูปที่ 14 

 
 

รูปที่  14 แสดงหน้าการจัดการห้องปฏิบัติการ 
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5. การแก้ไขหรือลบข้อมูลห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 15 
5.1 ค้นหาห้องปฏิบัติการโดยกรอกข้อมูล ชื่อห้องปฏิบัติการและหน่วยงาน จากนั้นคลิก Search เพ่ือค้นหา 
5.2 หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จากช่องแก้ไขหรือลบ แต่การลบ

ข้อมูล มีเงื่อนไข ในการลบห้องปฏิบัติการ คือ ต้องย้ายเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเดิมไปอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการใหม่หรือลบเครื่องมือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนั้นก่อน ท่านจึงจะสามารถคลิกปุ่ม ลบ 
ห้องปฏิบัติการนั้นได้ 

 

 

รูปที่  15 แสดงหน้าการการแก้ไขหรือลบข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  |  1 3  
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

เมนูการจัดการเครื่องมือ 
การจัดการข้อมูลเครื่องมือเป็นสิทธิการจัดการของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลที่สามารถใช้งานเมนูการจัดการเครื่องมือ

ในการเพ่ิมข้อมูล, แก้ไข หรือ ลบข้อมูล โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 
1.1 การเพิ่มข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1.1 คลิกปุ่ม เพิ่มเครื่องมือ ดังรูปที่ 16 

  
รูปที่  16 แสดงหน้าการจัดการเคร่ืองมือ 

1.1.2 ระบบแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล ดังรูปที่ 17 
1.1.3 คลิกปุ่ม บันทึก 
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รูปที่  17 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลรายละเอียด 

 
1.1.4 ระบบแสดงแบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลโดยแสดง 6 แท็บ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มี

เครื่องหมายดอกจันก ากับอยู่ 
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แท็บที่ 1 รายละเอียด ดังรูปที่ 17 ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับอยู่ โดย
มีข้ันตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. น าเข้าไฟล์รูปภาพผลงานวิจัยโดยคลิกปุ่ม Choose File  
2. กรอกรหัสเครื่องมือ 
3. กรอกชื่อเครื่องมือ (ภาษาไทย) 
4. กรอกชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) 
5. เลือกสาขาเทคโนโลยีจาก List Box 
6. เลือกเทคนิคของอุปกรณ์จาก List Box 
7. กรอกชื่อยี่ห้อ 
8. กรอกชื่อรุ่น 
9. กรอกชื่อปีท่ีท าการสั่งซื้อ 
10. กรอกมูลค่าเครื่องมือ (บาท) 
11. กรอกข้อมูลความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด 
12. กรอกชื่อบริษัทที่จ าหน่าย 
13. กรอกวัตถุประสงค์การใช้งาน 
14. เลือกข้อมูลการแบ่งปันเครื่องมือ (เลือกระหว่าง อนุญาตให้จอง หรือ ไม่อนุญาตให้จอง) 
15. เลือกข้อมูลสถานภาพการใช้งาน (เลือกระหว่าง พร้อมใช้ หรือ ยังไม่พร้อม) 
16. กรอกชื่อห้องปฏิบัติการ 
17. ระบุระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ (พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการหรือคลิกท่ีลูกศร พิมพ์ตัวเลขระหว่าง 00-12 ที่

ปุ่มก่อนเที่ยงสามารถคลิกเปลี่ยนเป็นหลังเที่ยงได้) 
18. ระบุระยะเวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง (พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการหรือคลิกท่ีลูกศร พิมพ์ตัวเลขระหว่าง 00-12 ที่ปุ่ม

ก่อนเที่ยงสามารถคลิกเปลี่ยนเป็นหลังเที่ยงได้) 
19. ระบุระยะเวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง (พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการหรือคลิกท่ีลูกศร พิมพ์ตัวเลขระหว่าง 00-12 ที่ปุ่ม

ก่อนเที่ยงสามารถคลิกเปลี่ยนเป็นหลังเที่ยงได้) 
20. กรอกค่าบริการต่อครั้ง (บาท) 
21. กรอกเง่ือนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ 
22. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 
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แท็บที่ 2 ผู้ดูแลเครื่องมือ ดังรูปที่ 18 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ กรณีที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลเบอร์ติดต่อขึ้นมาเอง  แต่ถ้าไม่มีข้อมูล

ในระบบให้เพ่ิมผู้ใช้งานก่อน 
2. คลิกปุ่ม บันทึก  
3. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  
 

  
รูปที่  18 แสดงหน้าการจัดการผู้ดูแลเคร่ืองมือ 
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แท็บที่ 3 คู่มือการใช้งาน ดังรูปที่ 19 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกชื่อคู่มือ 
2. กรอกรหัสเครื่องมือ 
3. น าเข้าไฟล์แนบโดยคลิกปุ่ม Choose File  
4. คลิกปุ่ม บันทึก  
5. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จากช่องแก้ไขหรือลบ 
 

  
 

รูปที่  19 แสดงหน้าการจัดการคู่มือการใช้งาน 
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แท็บที่ 4 รูปภาพ ดังรูปที่ 20 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. น าเข้าไฟล์รูปภาพผลงานวิจัยโดยคลิกปุ่ม Choose File 
2. กรอกชื่อเครื่องมือ 
3. คลิกปุ่ม บันทึก  
4. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ 
 

  
 

รูปที่  20 แสดงหน้าการจัดการรูปภาพ 
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แท็บที่ 5 TAG/KEYWORD ดังรูปที่ 21 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกข้อมูล TAG (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) โดยกรอกชื่อเครื่องมือ ชื่อย่อ  
2. กรอกข้อมูล KEYWORD (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) โดยกรอก ค าส าคัญของเครื่องมือนั้น 
3. คลิกปุ่ม บันทึก  
 

  
รูปที่  21 แสดงหน้าการจัดการ TAG/KEYWORD 

 

1.1.5 จากนั้นระบบเพ่ิมข้อมูลในตาราง ดังรูปที่ 22 
1. หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถค้นหาเครื่องมือที่ต้องการโดยพิมพ์ชื่อเครื่องมือแล้วคลิก Search 

เพ่ือค้นหาเครื่องมือ 
2. หลังจากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จากช่องแก้ไขหรือลบ 

 

 
รูปที่  22  แสดงหน้าการจัดการเพ่ิมเคร่ืองมือ 
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 1.2 การย้ายเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกปุ่ม แก้ไข ดังรูปที่ 23 
2. คลิกแท็บ  ย้ายเครื่องมือ 
3. คลิกเพ่ือเลือกชื่อสถาบันใหม่  
4. คลิกเพ่ือเลือกชื่อห้องปฏิบัติการใหม่  
5. กรอกวันที่ท าการย้ายเครื่องมือ  
6. คลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลการย้ายหน่วยงาน 
7. คลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลการแก้ไขการย้ายหน่วยงาน 

หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  
 

         

  
รูปที่  23 แสดงหน้าการจัดการย้ายเคร่ืองมือ 
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การใช้งานเมนูการจัดการนักวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย 
เมนูการจัดการนักวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย ประกอบด้วย จัดการนักวิทยาศาสตร์ อนุมัตินักวิทยาศาสตร์ 

จัดการประเภทเลขทะเบียน จัดการผลงานวิจัย และจัดการโครงการ 

เมนูการจัดการนักวิทยาศาสตร์ 

 
รูปที่  24 แสดงหน้าแรกของระบบ 

 
1. การจัดการนักวิทยาศาสตร์ การบริหารข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ สามารถเพ่ิมข้อมูล, แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ซึ่งให้สิทธิใน
การใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

1.1 การเพิ่มข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1.1 คลิกปุ่ม เพิ่มนักวิทยาศาสตร์ ดังรูปที่ 25 

 
รูปที่  26  แสดงหน้าการจัดการนักวิทยาศาสตร์ 
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1.1.2 ระบบแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล ดังรูปที่ 27 
ระบบแสดงแบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลโดยแสดง 6 แท็บ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มี

เครื่องหมายดอกจันก ากับอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แท็บที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ดังรูปที่ 30 ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. น าเข้าไฟล์ภาพส่วนตัวโดยคลิกปุ่ม Choose File  
2. กรอกชื่อนักวิทยา ศาสตร์ (ภาษาไทย ) กรอกค า

น าหน้าชื่อ กรอกชื่อ และ กรอกนามสกุล 
3. กรอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ ) กรอกชื่อ 

Title กรอกชื่อ Name และ Last Name 
4. กรอกต าแหน่งปัจจุบัน 
5. เลือกหน่วยงาน (ระหว่างภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน) 
6. เลือกหน่วยงานที่สังกัด จาก List Box 
7. กรอกท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
8. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และเลือกว่าจะให้ระบบซ่อน

ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล 

9. กรอกอีเมล์ และเลือกว่าจะให้ระบบซ่อนข้อมูลหรือ
แสดงข้อมูล 

10. กรอกชื่อ Facebook และเลือกว่าจะให้ระบบซ่อน
ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล (ถ้ามี) 

11. กรอกเลขทะเบียน สสวท. (ถ้ามี) 
12. กรอกเลขทะเบียน สกอ. (ถ้ามี) 
13. กรอกเลขทะเบียน อ่ืนๆ โดยคลิกเลือกข้อมูลจาก 

List Box (ถ้ามี) 
14. คลิกปุ่ม  ถัดไป  ( เพ่ือเพ่ิมข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ )

 

 
รูปที่  27 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ 
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แท็บที่ 2 ความเชี่ยวชาญ ดังรูปที่ 28 ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง      หน้าช่องสาขาประเภทความเชี่ยวชาญที่ต้องการ 
2. นักวิทยาศาสตร์ 1 ท่านสามารถมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 ความเชี่ยวชาญ 
3. คลิกปุ่ม ถัดไป (เพ่ือเพ่ิมข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ) 

 
 

รูปที่  28 แสดงหน้าการจัดการประเภทความเชี่ยวชาญ 
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แท็บที่ 3 เรื่องท่ีสนใจ ดังรูปที่ 29 ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. กรอกข้อมูลเรื่องท่ีสนใจตามต้องการ 
2. คลิกปุ่ม ถัดไป (เพ่ือเพ่ิมข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ) 

 

  
 

รูปที่  29 แสดงหน้าการจัดการเร่ืองที่น่าสนใจ 
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แท็บที่ 4 ประวัติการท างาน ดังรูปที่ 30 ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. เลือกวันที่เริ่มงาน โดยคลิกเลือกวันที่จากปฏิทินและเลือกวันที่ต้องการ 
2. เลือก ถึงวันที่ โดยคลิกเลือกวันที่จากปฏิทินและเลือกวันที่ต้องการ หากยังท างานอยู่ให้เว้นไม่ต้องเลือก ระบบจะ

แสดงผลเมื่อกดบันทึกว่า ปัจจุบัน 
3. กรอกรายละเอียด สถานที่ท างาน 
4. กรอกชื่อ ต าแหน่ง  
5. คลิกปุ่ม บันทึก  เพ่ือบันทึกข้อมูลประวัติการท างาน และคลิกปุ่ม ถัดไป (เพ่ือเพ่ิมข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ) 
6. สามารถเพ่ิมประวัติการท างานมากกว่า 1 รายการ 

หมายเหตุ 1. หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  
             2. หากต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติการท างาน ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข ได้จากช่องแก้ไข 

 

 
รูปที่  30  แสดงหน้าการจัดการประวัติการท างาน 
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แท็บที่ 5 ประวัติการศึกษา ดังรูปที่ 31 ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ในการกรอกข้อมูลการศึกษาให้กรอกข้อมูลการศึกษาสูงสุดไล่ลงมาตามระดับการศึกษา  
2. เลือกปีการศึกษาจาก List Box  
3. เลือกระดับการศึกษาจาก List Box 
4. กรอกชื่อคณะ 
5. กรอกชื่อสาขาวิชา 
6. กรอกชื่อสถาบัน 
7. คลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ และคลิกปุ่ม ถัดไป (เพ่ือเพ่ิมข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ) 

หมายเหตุ 1. หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  
             2. หากต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข ได้จากช่องแก้ไข 
 

 
 

รูปที่  31 แสดงหน้าการจัดการประวัติการศึกษา 
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แท็บที่ 6 TAG/ KEYWORD ดังรูปที่ 32 
1. กรอกข้อมูล TAG (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) 
2. กรอกข้อมูล KEYWORD (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) 
3. คลิกปุ่ม บันทึก 
4.  จากนั้นระบบจ าท าการเพ่ิมข้อมูลในตาราง   ดังรูปที่ 33 

หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จากช่องแก้ไขหรือลบ 
             หากต้องการเปิดใช้งานหรือระงับนักวิทยาศาสตร์ ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม เปิดใช้งาน 

 

 
รูปที่  32 แสดงหน้าการจัดการ TAG/KEYWORD 

 

  
รูปที่  33 แสดงหน้าการจัดการนักวิทยาศาสตร์ 
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2. การย้ายหน่วยงาน มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 34 

 

รูปที่  34  แสดงหน้าการจัดการนักวิทยาศาสตร์ 
 

2.2 คลิก แท็บที่ 6 ย้ายหน่วยงาน ดังรูปที่ 35 
2.2.1 คลิกเลือกหน่วยงานทีย่้ายไป (ที่มีในระบบ) 
2.2.2 กรอกวันที่ย้ายงาน (เลือกได้ถึงแค่วันปัจจุบัน) 
2.2.3 คลิกปุ่ม บันทึก 
2.2.4 ในการย้ายหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล มีสิทธิในการย้ายหน่วยงานนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน

ของตัวเองเท่านั้น 
2.2.5 คลิกปุ่ม ถัดไป 

  

รูปที่  35  แสดงหน้าการจัดการย้ายหนว่ยงาน 
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เมนูการจัดการผลงานวิจัย 
การบริหารข้อมูลผลงานวิจัยเป็นสิทธิการจัดการของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลที่สามารถใช้งาน ในการเพ่ิมข้อมูล แก้ไข หรือ 

ลบข้อมูล ดังรูปที่ 36 โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 
การเพิ่มข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม เพิ่มผลงานวิจัย  

  
รูปที่  36 แสดงหน้าการจัดการผลงานวิจัย 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล ดังรูปที่ 37 

 
รูปที่  37 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลผลงานวิจัย 
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3. ระบบแสดงแบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลโดยแสดง 7 แท็บ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน
ก ากับอยู่ 
 

แท็บที ่1 ข้อมูลงานวิจัย ดังรูปที่ 37 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. น าเข้าไฟล์รูปภาพผลงานวิจัยโดยคลิกปุ่ม Choose File  
2. กรอกชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) 
3. กรอกชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
4. กรอกรายละเอียด บทคัดย่อ  
5. กรอกชื่อเจ้าของผลงาน (คลิกเลือกรายชื่อที่แสดง) 
6. กรอกชื่อแหล่งเงินทุน 
7. เลือกปีที่เริ่มท าโครงการ 
8. เลือกปีที่สิ้นสุดการท าโครงการ 
9. เลือกสถานภาพผลงาน (เลือกระหว่าง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ งานวิจัยที่ท าส าเร็จ หรือ งานวิจัยที่ก าลังท า ) 
10. กรอกชื่อโครงการโดยการพิมพ์และเลือกรายชื่อโครงการที่ต้องการ  
11. กรอกชื่อชุดโครงการโดยการพิมพ์และเลือกรายชื่อชุดโครงการที่ต้องการ 
12. เลือกหน่วยงานเจ้าของผลงาน 
13. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 
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แท็บที่ 2 ประวัติการพิมพ์ ดังรูปที่ 38 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกปีท่ีพิมพ์ (พิมพ์ตัวเลขปี พ.ศ. เช่น 2500 ) 
2. กรอกชื่อหนังสือ หรือวารสารที่ท าการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนั้น 
3. คลิกปุ่ม บันทึก  
4. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 
หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จากช่องแก้ไขหรือลบ  

 

 
รูปที่  38  แสดงหน้าการจัดการประวัติการพิมพ์ 
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แท็บที่ 3 นักวิจัยร่วม ดังรูปท่ี 39 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกชื่อนักวิจัยร่วม (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ในช่อง ค้นหาชื่อนักวิจัยร่วม กรณีท่ีมีข้อมูลในฐานข้อมูลระบบจะ

แสดงข้อมูลค าน าหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ต าแหน่ง และ ชื่อหน่วยงานที่สังกัดเอง 
2. คลิกปุ่ม บันทึก  
3. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 
หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  

 

    
รูปที่  39 แสดงหน้าการจัดการนักวิทยาศาสตร์ 
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แท็บที่ 4 เครื่องมือในการวิจัย ดังรูปที่ 40 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกชื่อเครื่องมือ ในช่อง ชื่อเครื่องมือ กรณีท่ีมีข้อมูลในฐานข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลสาขาเทคโนโลยี และ เทคนิค

ของอุปกรณ์ข้ึนมาเอง 
2. คลิกปุ่ม บันทึก  
3. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 
หมายเหตุ หากต้องการลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม ลบ ได้จากช่องลบ  
 

 
รูปที่  40  แสดงหน้าการจัดการเคร่ืองมือในการวิจัย 
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แท็บที่ 5 สาขาผลงานวิจัย ดังรูปที่ 41 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง      หน้าสาขาประเภทความเชี่ยวชาญที่ต้องการ เลือกได้มากกว่า 1 สาขาความเชี่ยวชาญ 
2. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 

  

        
 

รูปที่  41  แสดงหน้าการจัดการสาขาผลงานวิจัย 
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แท็บที่ 6 แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ ดังรูปที่ 42 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกชื่อแหล่งข้อมูล (เช่น หน่วยงาน วารสาร หนังสือ) 
2. กรอกชื่อลิงค์อ้างอิง ชองผลงานวิจัยที่ เช่น http://www.google.com เป็นต้น 
3. คลิกปุ่ม บันทึก  
4. คลิกปุ่ม ถัดไป เพ่ือกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ 
หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จากช่องแก้ไขหรือลบ  
 

  
 

รูปที่  42  แสดงหน้าการจัดการแหล่งข้อมูลเว็บไซต์  
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แท็บที่ 7 TAG/ KEYWORD ดังรูปที่ 43 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. กรอกข้อมูล TAG ประโยคที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับผลงานวิจัยนี้ (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) 
2. กรอกข้อมูล ค าหลักหรือ KEYWORD ที่ส าคัญทีจ่ะใช้ในการค้นหางานวิจัยนี้ (กรอกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล) 
3. คลิกปุ่ม บันทึก  
 

 
รูปที่  43 แสดงหน้าการจัดการ TAG/KEYWORD 

 
4. จากนั้นระบบเพ่ิมข้อมูลในตาราง ดังรูปที่ 44 

หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถคลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จากช่องแก้ไขหรือลบ  
 

 
รูปที่  44 แสดงหน้าการจัดการผลงานวิจัย 
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เมนูการจัดการโครงการ 
การบริหารข้อมูลโครงการเป็นสิทธิการจัดการของทั้งผู้ดูแลระบบส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลที่สามารถใช้งานใน

การเพ่ิมข้อมูล, แก้ไข หรือ ลบข้อมูล โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 
การเพิ่มข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม เพิ่มโครงการ ดังรูปที่ 45 

  
รูปที่  45 แสดงหน้าการจัดการโครงการ 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูล ดังรูปที่ 46 ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน
ก ากับอยู่ โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
2.1 กรอกชื่อโครงการ (ชื่อโครงการหลัก) 
2.2 กรอกชื่อชุดโครงการ (ชื่อโครงการย่อย) และคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก (กรอกได้มากกว่าหนึ่งรายการ) 
2.3 คลิกปุ่ม บันทึก 

  
รูปที่  46 แสดงหน้าการจัดการโครงการ 
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3. จากนั้นระบบเพ่ิมข้อมูลในตาราง ดังรูปที่ 47 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล ท่านสามารถค้นหาชื่อโครงการที่ต้องการได้จากช่องค้นหาโดย พิมพ์ชื่อโครงการ 
แล้วคลิก Search 

3.2 หลังจากนั้นหากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล คลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้จาก ช่องแก้ไขหรือลบ 
 
 

 
รูปที่  47 แสดงหน้าการจัดการโครงการ 

 

 

 

 

 



P a g e  |  4 1  
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

www.stdb.most.go.th 

ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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จัดท าโดย 
ดร.วัฒนจักร พุ่มวเิศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นายสราวุธ มงคลด ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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การน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 การน าเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์ .CSV เป็นการน าเข้าข้อมูลที่ละหลายๆข้อมูลในครั้งเดียว โดยการกรอกข้อมูล
ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถประหยัดเวลา สะดวกและรวดเร็วในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ที่มีสิทธิในการใช้งานเมนูการน าเข้าข้ อมูลได้แก่ ผู้ดูแลระบบส่วนภูมิภาค ผู้ดูแลเครื่องมือ 
และเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล โดยสามารถน าเข้าข้อมูลเฉพ าะที่หน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบ เท่านั้น  การน าเข้า
ข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV. นี้มีข้อจ ากัดคือ ไม่สามารถน าเข้าข้อมูลบางส่วนได้เช่น รูปภาพประกอบ TAG/KEYWORD 
เป็นต้น ดังนั้น ผู้น าเข้าข้อมูลจึงจ าเป็นต้อง เข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งจากเมนู การจัดการ
นักวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย หรือ การจัดการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 

 

ข้อมูลที่สามารถน าเข้าสู่ระบบโดยวิธี Upload ได ้มีดังนี้ 
1. ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ 
2. ข้อมูลผลงานวิจัย 
3. ข้อมูลเครื่องมือ 
4. ข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
 

ในการน าเข้าข้อมูลโดยใช้ ไฟล์ .CSV มีข้ันตอนทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  
 

เข้าสู่ระบบ  STDB ผ่านเว็บไซต์  http://www.stdb.most.go.th คลิกเมนู สมาชิก -> เข้าสู่ระบบ     
แสดงดังภาพ 

 
 

หลังจากนั้น ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบดังภาพ  ท าการกรอกข้อมูล  User และ  Password ที่ถูกต้อง 
หลังจากนั้นกดปุ่ม ลงช่ือเข้าใช้ เพ่ือเข้าสู่การใช้งานระบบ 

 

 
ลงช่ือเข้าใช้ 

 

คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ 
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ขั้นตอนที่ 2  
 

เมื่อ login เข้าใช้งานระบบแล้ว ขั้นตอนในการน าเข้าข้อมูล สามารถท าได้ดังนี้  คลิกเลือกเมนู ตั้งค่า -> 
น าเข้าข้อมูล   ดังภาพ 

 

 
 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการน าเข้าข้อมูลดังภาพ 
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ขั้นตอนที่ 3  
 

การใช้งานเมนูน าเข้าข้อมูล  สามารถน าเข้าข้อมูลได้ โดยเลือกรายการข้อมูลที่ ต้องการน าเข้า           
แสดงดังภาพ 

 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 
 

จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะพบตาราง Download file แบบฟอร์มตามโครงสร้างการน าเข้า
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการข้อมูลน าเข้า แสดงดังภาพ 

 

 
 
  เมื่อคลิก Download จะได้ไฟล์ ตัวอย่างเช่น  Download ฟอร์ม โครงสร้างน าเข้าข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ 
จะได้ file ที่ชื่อ ScientistFieldImport.xlsx ตามประเภทที่เลือกใช้ 
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ขั้นตอนที่ 5 
 

เปิดไฟลแบบฟอรม Excel ที่ save ไวขึ้นมาจะแสดงแบบฟอร์ม  เช่น การเพ่ิมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์  โดย
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง 

 

 
 

สามารถดูรายละเอียดค าอธิบายฟิลด์ต่างๆ ในการกรอกข้อมูลได้ภายใน ไฟล์ ชื่อ “ค าอธิบาย” โดยเฉพาะ
หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ก ากับอยู่ เพ่ือความถูกต้องในการน าเข้า แสดงดังภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการน าเข้า 

สามารถอ่านค าอธิบายได้ตรงนี้ 
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ขั้นตอนที่ 6 
 

เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .CSV (Comma delimited) 
 

 
 

 
 
 
 
จะได้ไฟล์ทีก่รอกรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยเพ่ือน าเข้าข้อมูล แสดงตามภาพ 
 

 
 
 
 
 

นามสกุลไฟล์ CSV 

Yes 

หมายเลของค์กรทีถู่กต้อง 

Save 
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ขั้นตอนที่ 7  
 

ผู้น าเข้าข้อมูลสามารถค้นหารหัสข้อมูลที่เก่ียวข้องจากตารางฐานข้อมูล สามารถค้นหาหมายเลของค์กร ได้ 
โดยเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจะพบตารางฐานข้อมูลไว้ส าหรับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม  

 

  
 

คลิกตารางท่ีต้องการ ระบบ จะแสดงหน้าค้นหาตาราง ขึ้นมา  ตัวอย่างเช่นตารางหน่วยงาน  กรอกชื่อ
หน่วยงาน ทีต่้องการ หลังจากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงผลการค้นหา แสดงตามภาพ 

 

 
 
 
 
 

คลิกเลือกตารางหน่วยงาน 

พิมพ์ชื่อหน่วยงาน 

น ำเลขรหัสหน่วยงำนที่ถกูต้องไปน ำเข้ำข้อมูลที่ file excel  
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ขั้นตอนที่ 8 
 

การน าเข้าข้อมูล  โดยแบ่งเป็น น าเข้าข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้  

1. เลือกหัวข้อข้อมูลที่จะน าเข้า 
2. Upload ไฟล์ข้อมูล โดยคลิก Choose File เลือกไฟล์ที่ท าการบันทึกเป็นไฟล์ CSV. กด Open 
 

 

   

 

 

 
 

คลิก Choose File เลือกไฟล์ นามสกุล CSV 

คลิก Open 

แสดงชื่อไฟล์ที่เลือก 

ไฟล์นามสกุล CSV ที่ท า
ไว้ 
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ขั้นตอนที่ 9  
 

ระบบจะแสดง หน้าจอการ Upload ไฟล์ข้อมูลการน าเข้า หลังจาก เลือกไฟล์ ส าหรับน าเข้าข้อมูลแล้ว  
ระบบจะท าการ Mapping File กับไฟล์ที่น าเข้าโดยอัตโนมัติหรือสามารถเลือก Mapping เองได้ 

 

 

แสดงชื่อไฟล์ที่เลือกไว้ 

 

ระบบจะท าการ Mapping ไฟล์ให้อัตโนมัติหรือสามารถเลือก Mapping เองได้ 

เสร็จแล้วคลิกน าเข้าข้อมูล 

ให้ต๊ิกเคร่ืองหมายดาวโหลดไฟล์  
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ขั้นตอนที่ 10 
ระบบแสดง หน้าต่าง แจ้งการ ตรวจสอบ ข้อมูล  โดยจะแจ้งรายละเอียด ข้อมูลที่ น าเข้า ให้ทราบว่า  ส าเร็จ

หรือไมส่ าเร็จ หากระบบแจ้งว่าไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้ ต้องด าเนินการแก้ไขตามที่ระบบแจ้ง แล้วจึงน าเข้าข้อมูล
อีกครั้ง ดังภาพ 

 

 

แสดงข้อมูลที่น าเข้าส าเร็จ 

แสดงข้อมูลที่น าเข้าไม่ส าเร็จ 

 


