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คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) 
ในการเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ส าหรับผู้เสนอขอรับรางวัล 

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

1. การเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ URL : https://nriis.go.th 

1.1 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้เสนอขอรับรางวัล 
1) คลิกท่ี เข้าสู่ระบบ หรือคลิกท่ีเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 
2) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็นนักวิจัย/ผู้เสนอขอรับรางวัล ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่  1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
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1.2 การลงทะเบียนผู้เสนอขอรับรางวัล ในระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
กรณีทีผู่้เสนอขอรับรางวัลยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียน หรือคลิกท่ีเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนู

ย่อย ลงทะเบียนผู้ใช้งาน  

 
รูปที่ 3 เมนูลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ จะต้องระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

 ชาวต่างชาติหรือไม่ 

 สังกัดที่ท างาน 
o กระทรวง 
o หน่วยงานสังกัดของกระทรวง 
o หน่วยงานของท่าน 
o คณะ/สถาบัน/ส านัก/กองของท่าน  

หมายเหตุ  
1. หากไม่มีตัวเลือกหน่วยงานที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRIIS (nriis@nrct.go.th) เพ่ือเพ่ิมข้อมูล

หน่วยงาน หรือหากไม่มี คณะ/สถาบัน/ส านัก/กองที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อ
และเบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงานได้ท่ีเมนู ตรวจสอบบัญชีเข้าใช้งาน) 

2. กรณีไม่มีสังกัดที่ท างาน หรือเป็นนักศึกษาท่ียังไม่ได้ท างาน ให้เลือกข้อมูล ดังนี้ 
กระทรวง : บริษัท/อื่นๆ 
หน่วยงานสังกัดกระทรวง : อื่นๆ 
หน่วยงานของท่าน : - 
คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ของท่าน : - 
เมื่อลงทะเบียนและเข้าระบบได้แล้ว สามารถเพ่ิมประวัติการศึกษาได้ที่เมนู ข้อมูลส่วนบุคคล 
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 เพศ 

 ค าน าหน้านาม 

 ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 

 ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ 

 อีเมลที่ติดต่อของท่าน (ระบบจะส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังอีเมล หลังจากที่ลงทะเบียน
นักวิจัยเรียบร้อยแล้ว) 

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ) 

 เลือกค าถามรักษาความปลอดภัย 

 ระบุค าตอบของค าถามรักษาความปลอดภัย 

 ความเชี่ยวชาญ โดยเลือกสาขาความเชี่ยวชาญ ISCED 3 ระดับ และระบุความเชี่ยวชาญ 

 เช็ค  ยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบ 

 ป้อนอักขระท่ีปรากฏ 

 คลิก ส่งค าขอ 
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รูปที่ 4 หน้าลงทะเบียนนักวิจัย 

   หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้เสนอขอรับรางวัลจะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบผ่าน
ทางอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่ผู้เสนอขอรับรางวัลเลือกในระบบ ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้เสนอขอรับ
รางวัลเข้าระบบได้อัตโนมัติหลังจากลงทะเบียน ผู้เสนอขอรับรางวัลจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที แต่หาก
หน่วยงานไม่ได้ก าหนดสิทธิ์ให้ผู้เสนอขอรับรางวัลเข้าระบบโดยอัตโนมัติ ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องติดต่อผู้ประสาน
หน่วยงาน เพ่ือขอสิทธิ์เข้าระบบ ส าหรับกรณีที่เป็นผู้เสนอขอรับรางวัลไม่สังกัดหน่วยงาน หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มี          
ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เสนอขอรับรางวัลไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ NRIIS 
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2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

2.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้เสนอขอรับรางวัลสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก ข้อมูลส่วนบุคคล จะปรากฏหน้า

รายละเอียดข้อมูลนักวิจัยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

 ข้อมูลเบื้องต้น  

 สังกัด  

 ที่อยู่  

 ประวัติการท างาน  

 ประวัติการศึกษา  

 ประวัติการอบรม  

 ความเชี่ยวชาญ  

 งานวิจัย  

 รางวัล  

 ความเป็นส่วนตัว 
 

 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าข้อมูลส่วนบุคคล 
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2.2 การแก้ไขบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 
ผู้เสนอขอรับรางวัลสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก แก้ไขบัญชีผู้ใช้

และรหัสผ่าน จะปรากฏหน้ารายละเอียดข้อมูลการแก้ไขบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 แก้ไขบัญชีผู้เข้าใช้ ผู้เสนอขอรับรางวัลจะสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้งานได้ หากผ่านการตรวจสอบบัญชี
ผู้ใช้งานจาก เจ้าหน้าที่ วช. แล้ว โดยให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ และระบุยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้นคลิก 
แก้ไข โดยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน จะต้องมีความยาวไม่ต่ ากว่า 6 ตัวอักษร และห้ามมีช่องว่าง 

 การแก้ไขรหัสผ่าน ให้ระบุรหัสผ่านใหม่ และระบุยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข โดยรหัสผ่าน จะต้อง
มีความยาวไม่ต่ ากว่า 6 ตัวอักษร และห้ามมีช่องว่าง 

 
รูปที่ 6 หน้าแก้ไขบัญชีผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน 
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3. การเสนอขอรับรางวัล 

การเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) รางวัลการวิจัยที่ผู้เสนอขอรับรางวัลสามารถเสนอขอได้ด้วยตนเอง ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยผู้เสนอขอรับรางวัล สามารถเลือกรางวัลที่เปิดรับที่เมนู รางวัลการวิจัยที่
เปิดรับ จากนั้นระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และคลิก ส่ง วช. 

2) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ หน่วยงานจะต้องเลือกเสนอชื่อนักวิจัยก่อน นักวิจัยจึงจะเห็นรายการค าขอ           
ที่เมนู นักวิจัยดีเด่น จากนั้นนักวิจัยน าเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน และหน่วยงานจะเป็นผู้ส่งค าขอรับรางวัลไปที่ 
วช. 

การเลือกเสนอขอรับรางวัล  
1) คลิกท่ีเมนู รางวัลการวิจัยที่เปิดรับ  
2) ค้นหารางวัลการวิจัยที่ต้องการ สามารถคลิกท่ีชื่อรางวัล เพ่ืออ่านรายละเอียดรางวัล 
3) คลิก เสนอขอรับรางวัล หน้ารางวัลที่ต้องการ จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการเสนอขอรับรางวัล 

 
รูปที่ 7 หน้ารางวัลการวิจัยที่เปิดรับ 

3.1 รางวัลผลงานวิจัย 
1) ข้อมูลผลงาน 

1.1) ชื่อผลงาน 
ระบุชื่อผลงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเลือกสาขาวิชาการที่เสนอขอรับรางวัล จากนั้นคลิก 
บันทึก เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏแบบฟอร์มหัวข้อต่อไป 
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รูปที่ 8 การเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย 

1.2) บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.3) หนังสือแสดงความยินยอมการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรางวัล โดยเลือกว่าได้รับทุนวิจัยจาก

หน่วยงาน หรือสถาบันอ่ืน ๆ รวมถึงภาครัฐและเอกชน หรือใช้ทุนส่วนตัวในการท าวิจัย  จากนั้น
เลือกไฟล์เพื่อแนบ และคลิก บันทึก 

1.4) หนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา เลือกไฟล์เพื่อแนบ และคลิก บันทึก 
1.5) รปูเล่มรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เลือกไฟล์เพื่อแนบ และคลิก บันทึก 
1.6) การตีพิมพ์เผยแพร่หรือการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ระบบจะแสดงข้อมูลการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานจากประวัติส่วนบุคคลของนักวิจัย สามารถเพ่ิม โดยการระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

และคลิกบันทึก หรือคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูข้อมูลผลงานครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงแบบฟอร์มใน

แถบเมนู คณะผู้วิจัย 
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รูปที่ 9 หน้าข้อมูลผลงานของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย 
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2) คณะผู้วิจัย 

 คลิก เพ่ิมคณะผู้วิจัย จากนั้นค้นหาชื่อ - นามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ passport 
ของนักวิจัยที่ต้องการค้นหา จากนั้นคลิกค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อนักวิจัยในระบบ จากนั้นคลิก
เลือกนักวิจัยที่ต้องการ 

 เมื่อคลิกเลือกนักวิจัย ระบบจะแสดงชื่อ-นามสกุลนักวิจัยในแบบฟอร์ม ให้เลือกต าแหน่งในโครงการ 
ระบุส่วนร่วมร้อยละ และอาชีพ จากนั้น คลิกบันทึก 

 เมื่อเพ่ิมแล้ว สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูคณะผู้วิจัยครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงแบบฟอร์มใน

แถบเมนู รายละเอียดผลงาน 

 
รูปที่ 10 การเพ่ิมคณะผู้วิจัยของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย 
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รูปที่ 11 การแก้ไขและลบคณะผู้วิจัยของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย 

3) รายละเอียดผลงาน 
3.1) ประวัติการท างานและการท าวิจัย 
3.2) ความส าคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย 
3.3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง 
3.4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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รูปที่ 12 หน้ารายละเอียดผลงานของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย (1) 

 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

 
 

3.5) ระเบียบวิธีวิจัย 
3.6) ขอบเขตของการวิจัย 
3.7) ระยะเวลาการท าวิจัย โดยระบุปีและเดือนในการท าวิจัย รวมทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด           

การวิจัย 
3.8) สถานที่ท าการวิจัย ทดลอง หรือเก็บข้อมูล โดยคลิกเพ่ิมสถานที่ท าวิจัย เลือกในประเทศหรือ

ต่างประเทศ กรณีเลือกต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศ กรณีเลือกในประเทศ ให้เลือกภาค เลือก

จังหวัด ระบุชื่อสถานที่และคลิกบันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบ
รายการ 
 

 

 
รูปที่ 13 หน้ารายละเอียดผลงานของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย (2) 
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3.9) งบประมาณท่ีใช้ในการวิจัย 

 งบประมาณส่วนตัว โดยคลิกเลือกการเปิดเผยงบประมาณส่วนตัว หากสามารถเปิดเผยได้ให้
ระบุจ านวนงบประมาณส่วนตัว และคลิก บันทึก 

 งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา แหล่งทุนอื่น ๆ ให้เลือกแหล่งทุน 
ระบุชื่อหน่วยงานแหล่งทุน จ านวนงบประมาณ และคลิกบันทึก 

 
รูปที่ 14 หน้ารายละเอียดผลงานของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย (3) 

 
3.10) สรุปผลการท าวิจัย 
3.11) ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย 
3.12) ระบุชื่อบุคคลหรือสถาบันที่อ้างถึง ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 3 ชือ่ 

เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูรายละเอียดผลงานครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงหน้า
เมนู ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



15 
 

 
 

 

 

 
 

รูปที่ 15 หน้ารายละเอียดผลงานของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย (4) 
 

4) ตรวจสอบความถูกต้อง 

 หน้าตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล สามารถคลิก แสดง
รายละเอียดข้อมูลรางวัลทั้งหมด เพ่ือแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลที่ได้น าเข้าข้อมูล หากครบถ้วน

แล้ว ให้คลิก  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 
จากนั้นคลิกส่ง วช. ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง วช. พร้อมกับส่งอีเมลยืนยันการรับข้อมูลไปที่อีเมลของผู้
เสนอขอรับรางวัล 

 เมื่อส่งค าขอรับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่จะสามารถติดตามสถานะงานการ
เสนอขอรับรางวัลที่เมนู ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล 

 กรณียังไม่ต้องการส่ง วช. สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการปิดรับ โดยสามารถแก้ไขได้
ที่เมนู ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล 
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รูปที่ 16 หน้าตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย 

 
รูปที่ 17 รายละเอียดข้อมูลการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย 
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3.2 รางวัลวิทยานิพนธ ์
1) ข้อมูลทั่วไป 

1.1) สถาบันการศึกษา โดยเลือกสถาบันการศึกษา และคณะที่ต้องการ หากไม่มีชื่อสถาบันการศึกษา   
ในระบบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อขอเพ่ิมชื่อสถาบันการศึกษาในระบบ 

1.2) ชื่อวิทยานิพนธ์ ที่เสนอขอรับรางวัล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.3) สาขาวิชาการท่ีเสนอขอรับรางวัล 
1.4) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกบันทึก ระบบจะแสดงแบบฟอร์มหัวข้อต่อไป 
 

 

 
รูปที่ 18 หน้าข้อมูลทั่วไปของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (1) 
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1.5) การตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือการเสนอวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ  ระบบจะแสดงข้อมูลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากประวัติส่วนบุคคลของผู้เสนอขอรางวัล สามารถเพ่ิม โดยการระบุข้อมูลให้

ครบถ้วนและคลิกบันทึก หรือคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่ 19 หน้าข้อมูลทั่วไปของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (2) 

 

1.6) ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกหรือหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา โดยเลือกประเภทไฟล์
ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา เลือกไฟล์เอกสารแนบ และคลิกบันทึก 

1.7) เล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis) เลือกไฟล์เอกสารแนบ และคลิกบันทึก 
1.8) ภาพประกอบ (ถ้ามี) กรุณาแนบเป็นไฟล์รูปภาพ (JPG, PNG) เลือกไฟล์เอกสารแนบ และคลิกบันทึก 

สามารถแนบได้มากกว่า 1 รูป และสามารถคลิก  เพ่ือลบรูปภาพที่ไม่ต้องการ 
1.9) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ในกรณีที่ เป็นวิทยานิพนธ์ของนิติบุคคลหน่วยงาน

ภาครัฐบาลหรือ ภาคเอกชน โดยได้รับการยินยอมจากอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
หรือ ต าแหน่งที่เทียบเท่า โดยเลือกรูปแบบกรรมสิทธิ์ เลือกไฟล์เอกสารแนบ และคลิกบันทึก 
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รูปที่ 20 หน้าข้อมูลทั่วไปของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (3) 

1.10) สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสารอ่ืน หรือส าเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้พิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือมีหนังสือตอบรับ
แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารเผยแพร่จากประวัติส่วนบุคคลของผู้เสนอขอรางวัล สามารถเพ่ิม 

โดยการระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิกบันทึก หรือคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบ
รายการ 

1.11) ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) วิทยานิพนธ์ของท่านในครั้งนี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ระบุการอ้างอิงในประเทศหรือต่างประเทศ 
กรณีเลือกต่างประเทศ จะต้องระบุชื่อประเทศ ระบุรายละเอียดการอ้างอิง แนบไฟล์เอกสารแนบ (ถ้ามี) 

จากนั้นคลิก บันทึก สามารถ คลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
1.12) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี โปรดระบุ/ หรือ แนบไฟล์) 

เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูข้อมูลทั่วไปครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงหน้าเมนู ผู้ท าวิทยานิพนธ์ 
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รูปที่ 21 หน้าข้อมูลทั่วไปของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (4) 

 
2) ผู้ท าวิทยานิพนธ์ 

2.1) ประวัติของผู้ท าวิทยานิพนธ์ 
ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอขอรางวัล หากมีการแก้ไขข้อมูลในเมนูข้อมูลส่วนบุคคล ให้
คลิกอัพเดตข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนบุคคล 

2.2) ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก 

 ระบุประเภทวิทยานิพนธ์ที่จบภายในประเทศไทย หรือต่างประเทศ กรณีเลือกวิทยานิพนธ์ที่
จบจากต่างประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ 
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 ประวัติการศึกษา ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการศึกษาของผู้เสนอขอรางวัล สามารถเพ่ิม 

โดยการระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิกบันทึก หรือคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือ
ลบรายการ 

เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูผู้ท าวิทยานิพนธ์ครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงหน้าเมนู 
รายละเอียด 

 

 
รูปที่ 22 หน้าผู้ท าวิทยานิพนธ์ของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ 

3) รายละเอียด 
3.1) ความส าคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัยที่จัดท าเป็นวิทยานิพนธ์ 
3.2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
3.3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.4) ระเบียบวิธีวิจัย 
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3.5) ขอบเขตของการวิจัย 

 

 

 
รูปที่ 23 หน้ารายละเอียดของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (1) 
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3.6) ระยะเวลาการท าวิจัย โดยระบุปีและเดือนในการท าวิจัย รวมทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการวิจัย 
3.7) สถานที่ท าการวิจัย ทดลอง หรือเก็บข้อมูล  โดยคลิกเพ่ิมสถานที่ท าวิจัย เลือกในประเทศหรือ

ต่างประเทศ กรณีเลือกต่างประเทศให้ระบุชื่อประเทศ กรณีเลือกในประเทศ ให้เลือกภาค เลือก

จังหวัด ระบุชื่อสถานที่และคลิกบันทึก สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่ 24 หน้ารายละเอียดของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (2) 

3.8) งบประมาณ 

 งบประมาณส่วนตัว โดยคลิกเลือกการเปิดเผยงบประมาณส่วนตัว หากสามารถเปิดเผยได้ให้ระบุ
จ านวนงบประมาณส่วนตัว และคลิก บันทึก 

 งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา แหล่งทุนอ่ืน ๆ ให้เลือกแหล่งทุน 
ระบุชื่อหน่วยงานแหล่งทุน จ านวนงบประมาณ และคลิกบันทึก 

 
รูปที่ 25 หน้ารายละเอียดของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (3) 
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3.9) สรุปผลการวิจัย 
3.10) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
3.11) ประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยสามารถค้นหาจากชื่อ นามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัว

ประชาชนของนักวิจัยในระบบ เมื่อคลิกค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงชื่อนักวิจัย ให้คลิกเลือกนักวิจัยที่
ต้องการ เมื่อคลิกเลือกแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถแก้ไข            
ค าน าหน้า สัญชาติ ต าแหน่งทางวิชาการ อาชีพ ต าแหน่ง สถานที่ที่สามารถติดต่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ กรณีไม่พบข้อมูลนักวิจัยในระบบ สามารถพิมพ์ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ตาม
แบบฟอร์ม 

3.12) กรณีท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรอง ยืนยันการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักในการดูแลและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ พร้อมลงลายมือชื่อ กรณีไม่สามารถแนบหลักฐาน
หนังสือรับรอง ยืนยันการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักฯ ได้ ให้คลิก  ไม่สามารถแนบหลักฐานหนังสือ
รับรอง ยืนยันการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักฯ ได้ และระบุเหตุผล 

 

 

 
 

รูปที่ 26 หน้ารายละเอียดของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (4) 
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3.13) ระบุชื่อบุคคลหรือสถาบันที่อ้างถึงซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 3 ชื่อ 
เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงหน้าเมนู 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
รูปที่ 27 หน้ารายละเอียดของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ (5) 

 

4) ตรวจสอบความถูกต้อง 

 หน้าตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล สามารถคลิก แสดง
รายละเอียดข้อมูลรางวัลทั้งหมด เพ่ือแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลที่ได้น าเข้าข้อมูล หากครบถ้วนแล้ว 

ให้คลิก  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ จากนั้นคลิก
ส่ง วช. ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง วช. พร้อมกับส่งอีเมลยืนยันการรับข้อมูลไปที่อีเมลของผู้เสนอขอรับ
รางวัล 

 เมื่อส่งค าขอรับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่จะสามารถติดตามสถานะงานการเสนอ
ขอรับรางวัลที่เมนู ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล 

 กรณียังไม่ต้องการส่ง วช. สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการปิดรับ โดยสามารถแก้ไขได้ที่
เมนู ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล 
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รูปที่ 28 หน้าตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ 

 
รูปที่ 29 หน้ารายละเอียดข้อมูลการเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ 
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3.3 รางวัลผลงานประดิษฐค์ิดคน้ 
1) ข้อมูลทั่วไป 

1.1) ชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.2) สาขาวิชาการท่ีเสนอขอรับรางวัล   

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกบันทึก ระบบจะแสดงแบบฟอร์มหัวข้อต่อไป 

 
รูปที่ 30 หน้าข้อมูลทั่วไปของการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

1.3) ประวัติผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอ
ขอผลงานประดิษฐ์คิดค้น หากมีการแก้ไขข้อมูลในเมนูข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกอัพเดตข้อมูล
จากฐานข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อระบุข้อมูลผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงหน้า
เมนู รายละเอียด 

 
รูปที่ 31 หน้าข้อมูลทั่วไปประวัติผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น 
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2) รายละเอียด 
2.1) รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่แสนอขอรับรางวัล 

 จุดเริ่มต้นหรือท่ีมาของการประดิษฐ์คิดค้น 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น โดยระบุปีและเดือนในการการประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้ง
วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด 

 
รูปที่ 32 หน้ารายละเอียดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (1) 

2.2) ลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

 เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่ 

 เป็นสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ และมีผลดีขึ้นจากผลงานเดิมอย่างไร 

 ลักษณะของผลงานอ่ืน ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ
ท่านมีข้อเสียหรือข้อบกพร่องอย่างไร 

 ท่านคิดว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นของท่าน มีข้อดีกว่าผลงานของผู้อ่ืนอย่างไร 

 หลักการและขั้นตอน รวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

 วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นและแหล่งที่มา 

 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นใช้ในกิจการ 
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รูปที่ 33 หน้ารายละเอียดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (2) 
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2.3) การจดทะเบียน 

 สิทธิบัตร โดยเลือก ไม่มีการจดทะเบียน มีการจดทะเบียน หรืออยู่ระหว่างด าเนินการจด
ทะเบียน แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

 อนุสิทธิบัตร โดยเลือก ไม่มีการจดทะเบียน มีการจดทะเบียน หรืออยู่ระหว่างด าเนินการจด
ทะเบียน แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

 
รูปที่ 34 หน้ารายละเอียดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (3) 

2.4) ผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้รับรางวัล 

 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้รับรางวัล โดยเลือก ไม่เคย หรือเคย 

 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นผลงานจาก งานในหน้าที่ หรือไม่ใช่งานในหน้าที่  

 งบประมาณท่ีใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น โดยเลือก งบประมาณส่วนตัว โดยคลิกเลือกการ
เปิดเผยงบประมาณส่วนตัว หากสามารถเปิดเผยได้ให้ระบุจ านวนงบประมาณส่วนตัว และ
คลิก บันทึก 

 งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา แหล่งทุนอ่ืน ๆ ให้เลือกแหล่ง
ทุน ระบุชื่อหน่วยงานแหล่งทุน จ านวนงบประมาณ และคลิกบันทึก 
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รูปที่ 35 หน้ารายละเอียดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (4) 

2.5) ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่กระทบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการ
พัฒนาประเทศ 

2.6) รายชื่อหน่วยงาน/บุคคล ที่น าผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์ 
2.7) การเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยวิธี โดยระบวุิธีการเผยแพร่ และวันที่การเผยแพร่ผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้น แล้วคลิก บันทึก 
2.8) ระดับผลงานประดิษฐ์คิดค้นของท่าน โดยเลือก ระดับต้นแบบยังไม่มีการผลิตและจ าหน่าย 

ระดับท่ีมีความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์แต่ยังไม่ผ่านมาตรฐานรับรองส าหรับการจ าหน่าย ระดับที่
สามารถผลิตและจ าหน่ายได้แล้ว ระดับท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม/พ้ืนที่แล้ว โปรด
ระบุพ้ืนที่ อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

 
รูปที่ 36 หน้ารายละเอียดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (5) 
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2.9) รูปภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้นแนบไฟล์ (jpg หรือ png) เลือกไฟล์เพื่อแนบ และคลิก บันทึก 
2.10) วิดีทัศน์ แสดงรายละเอียดผลงานและหลักการ ขั้นตอน และกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัล เลือกไฟล์เพ่ือแนบ และ
คลิก บันทึก 

2.11) รายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
2.12) หนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เลือกไฟล์เพ่ือแนบ และคลิก บันทึก 

เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงหน้าเมนู ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 
รูปที่ 37 หน้ารายละเอียดการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (6) 

3) ตรวจสอบความถูกต้อง 

 หน้าตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล สามารถคลิก แสดง
รายละเอียดข้อมูลรางวัลทั้งหมด เพื่อแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลที่ได้น าเข้าข้อมูล หากครบถ้วน

แล้ว ให้คลิก  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 
จากนั้นคลิกส่ง วช. ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง วช. พร้อมกับส่งอีเมลยืนยันการรับข้อมูลไปที่อีเมลของ
ผู้เสนอขอรับรางวัล 

 เมื่อส่งค าขอรับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่จะสามารถติดตามสถานะงานการ
เสนอขอรับรางวัลที่เมนู ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล 
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 กรณียังไม่ต้องการส่ง วช. สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการปิดรับ โดยสามารถแก้ไข
ได้ที่เมนู ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล 

 
รูปที่ 38 หน้าตรวจสอบความถูกต้องการเสนอขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

3.4 รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ หน่วยงานจะต้องเลือกเสนอชื่อนักวิจัย ดังนี้ 
1. ผู้ประสานหน่วยงานไปท่ีเมนูรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 
2. คลิกท่ีเมนูเสนอนักวิจัยดีเด่น 
3. คลิกที่ปุ่ม                           จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

แห่งชาติ 

 
รูปที่ 39 หน้าเสนอนักวิจัยดีเด่น 
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1) ผู้เสนอชื่อ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 เสนอในนามหน่วยงาน ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานอัตโนมัติ 

 ชื่อ-สกุลของผู้เสนอชื่อ (หัวหน้าหน่วยงานในระบบ) โดยเลือกชื่อหัวหน้าหน่วยงานใน
ระบบ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเลือกต าแหน่งทางวิชาการ 

 ต าแหน่งทางบริหาร โดยระบุต าแหน่งทางบริหาร 

 ที่อยู่ติดต่อได้ ประกอบด้วย หน่วยงาน (ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานอัตโนมัติ) ที่ตั้งถนน
จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ E-mail 

เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนูผู้เสนอชื่อครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงแบบฟอร์มในแถบเมนู ผู้
ไดร้ับการเสนอชื่อ 

 
รูปที่ 40 หน้าผู้เสนอชื่อ 
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2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 ค้นหาชื่อ - นามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ passport ของนักวิจัยที่ต้องการ 
ค้นหา จากนั้นคลิกค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อนักวิจัยในระบบ จากนั้นคลิกเลือกนักวิจัยที่
ต้องการ 

เมื่อคลิกเลือกชื่อนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยจะเห็นรายการค าขอที่เมนู นักวิจัยดีเด่น  

 
รูปที่ 41 หน้าผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

จากนั้นนักวิจัยน าเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน และหน่วยงานจะเป็นผู้ส่งค าขอรับรางวัลไปที่ วช. ดังนี้ 
1. นักวิจัย คลิกท่ีเมนู นักวิจัยดีเด่น ในแถบเมน ูการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 

2. จากนั้นนักวิจัยคลิกที่รูป จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  

 
รูปที่ 42 หน้านักวิจัยดีเด่น 
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1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ชื่อ-สกุล (ระบบจะแสดง ชื่อ-สกุล อัตโนมัติ) หน่วยงาน 

(ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานอัตโนมัติ) อายุ (ระบบจะค านวณจากวันเดือนปีเกิดที่นักวิจัยระบุในข้อมูลส่วน
บุคคลให้อัตโนมัติ) อาชีพ ต าแหน่งทางวิชาการ (โดยเลือกต าแหน่งทางวิชาการ) ระดับต าแหน่งทางการบริหาร 
(ถ้ ามี )  โทรศัพท์  โทรสาร  มือถือ  E-mail สถานที่ ที่ ส ามารถติดต่ อได้ สะดวกได้ รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสูงสุด) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

 
รูปที่ 43 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักวิจัย 
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2) สาขาวิชาการท่ีเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

 
รูปที่ 44 สาขาวิชาการท่ีเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

3) ประวัติการศึกษา ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการศึกษาของผู้เสนอขอรางวัล สามารถเพ่ิม โดยการระบุข้อมูล

ให้ครบถ้วนและคลิกบันทึก หรือคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่ 45 ประวัติการศึกษา 
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4) ประวัติการท างาน และการท างานวิจัยหลัก  
4.1) ประวัติการท างาน ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการท างานของผู้เสนอขอรางวัล สามารถเพ่ิม โดยการ

ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิกบันทึก หรือคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
4.2) ประวัติการท าวิจัย (ให้ระบุว่าเริ่มท างานวิจัยในปีใด และท างานวิจัยหลักทางด้านใด) 
4.3) ผลงานวิจัยโดยสรุป 
4.4) งานวิจัยในอนาคต 

 
รปูที ่46 ประวัติการท างาน และการท างานวิจัยหลัก 
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5) รายชื่อผลงานวิจัยที่น าเสนอ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
5.1)  รายงานการวิจัย (พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เป็นผลงานที่มีผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เป็น

รูปธรรม) จ านวน 3-5 ผลงาน แนบไฟล์ คลิกเพ่ิมรายงานการวิจัย กรอกรายงานการวิจัย และแนบไฟล์ 

จากนั้นคลิก บันทึก หรือคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ ผลงานวิจัย ระบบจะ
แสดงข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากประวัติส่วนบุคคลของนักวิจัย สามารถเพ่ิม โดยการระบุ

ข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิกบันทึก หรือคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่ 47 รายงานการวิจัย และผลงานวิจัย 

5.2)  รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย 
5.3)  รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ 
5.4)  รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ 
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5.5)  รายชื่อต ารา/หนังสือที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศและพิมพ์ในต่างประเทศ 
5.6)  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างถึงในวารสารต่างประเทศ 
5.7)  รายชื่อบทความ งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ 

ข้อ 5.2 – 5.7 ระบบจะดึงข้อมูลมาจากหัวข้อ 5.1 ผลงานวจิัย มาแสดง จากนั้นนักวิจัยคลิกเลือกรายชื่อผลงานวิจัยที่

ต้องการ ใส่ล าดับ และคลิกบันทึก หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่ 48 รายชื่อผลงานวิจัย 

6) ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ทั้งในและต่างประเทศ นักวิจัยคลิกเลือกรายชื่อผลงานวิจัยที่ต้องการ ใส่ล าดับ 

และคลิกบันทึก หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่ 49 ข้อมูลการอ้างอิง (Citation)ฯ 

7) ความคิดริเริ่ม และการอุทิศตนเพ่ือการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 50 ความคิดริเริ่ม และการอุทิศตนเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

8) การได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น นักวิจัยคลิกระบุกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับและยกย่องใน
ประเทศหรือต่างประเทศ กรอกกิจกรรมการได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ จากนั้นคลิก ปุ่มเพ่ิม

กิจกรรมการได้รับการยกย่องหรือคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่ 51 การได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น 
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9) จริยธรรมและการปฏิบัติตนที่น่าเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น 

 
รูปที่ 52 จริยธรรมและการปฏิบัติตนที่น่าเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น 

10) ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากผลงานวิจัยต่อวงการวิจัย สังคม และประเทศชาติ 

 
รูปที่ 53 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยต่อวงการวิจัย สังคม และประเทศชาติ 

11) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) 

 
รูปที่ 54 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
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12) เอกสารแนบ ส าหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิม

ไฟล์ หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
เมื่อระบุข้อมูลในแถบเมนผูู้ได้รับการเสนอชื่อครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก ด้านล่างสุด ระบบจะแสดงหน้าเมนู ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 
รูปที่ 55 เอกสารแนบ 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 หน้าตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล สามารถคลิก แสดงรายละเอียด
ข้อมูลรางวัลทั้งหมด เพื่อแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลที่ได้น าเข้าข้อมูล 
เมื่อนักวิจัยน าเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว หน่วยงานจะเป็นผู้ส่งค าขอรับรางวัลไปที่ วช. 

 
รูปที่ 56 หน้าตรวจสอบความถูกต้อง 
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รูปที่ 57 หน้ารายละเอียดข้อมูลเสนอรางวัล 

 
 


