


• รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

• จัดท านโยบาย กรอบวงเงินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณ 
• บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ
• เสนอความเห็นต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนอื่น 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล

• ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

• ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มส าคัญของประเทศ 
• จัดท าฐานข้อมูลและดัชนี ว & น
• จัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
• ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ว & น
• ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหน่วยงาน

• ราชการประจ าทั่วไป รวมถึงร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
• จัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา จัดท ามาตรฐาน

การอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• เป็นฝ่ายเลขานุการของ กกอ. และ กมอ.

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ

ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.)
คณะกรรมกำรส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
คณะกรรมกำรมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำ (กมอ.) 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

(จะเปลี่ยนเป็นสถาบนัวิทยาศาสตร์บริการ)

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI)
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ภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

2. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนีวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

3. กำรริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศ

4. กำรจัดท ำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย

5. กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อใช้ประโยชน์

6. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม

7. กำรให้รำงวัล ประกำศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงำนด้ำนวิจัยและนวัตกรรม

1. กำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม



หน่วยงำนด้ำนนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ แผน และ

กรอบงบประมำณ ววน.

หน่วยงำนที่ท ำวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรม 

หน่วยงำนด้ำนกำรให้ทุน

หน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
จำกงำนวิจัยและนวัตกรรม และ
หน่วยงำนซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์

หน่วยงำนด้ำนมำตรวิทยำ 
มำตรฐำน กำรทดสอบและบริกำร

คุณภำพวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
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ส ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ

สอวช. สกสว.สป.อว. สภาพัฒน์ฯ
ส านักงานคณะกรรมการ

นโยบายการศึกษาฯ

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

ม.รัฐ 9 แห่ง

ม.ในก ากับของรัฐ 25 แห่ง

วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ

ม.เอกชน 75 แห่ง

กษ. สธ.

พม. พณ.

คค.

เอกชน ชุมชน

ก.อ่ืน ๆ

ปส.สวทช.

มว.

สทอภ.

สทน.

สตร.

สนช.

สช.

ศลช.

สสนก.

วว.อพวช.

วศ.

และหน่วยงาน
ให้ทุนอ่ืน ๆ



นโยบำย
กำรอุดมศึกษำ (สป.อว.)

นโยบำยวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)

กองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.)

สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ

หน่วยงำนนโยบำยและกรอบงบประมำณ

สวทช. มหำวิทยำลัย

สถำบันวิจัย

เช่น วว.

หน่วยให้ทุน หน่วยท ำวิจัย

ระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

วช.5G

สวก.

สวรส.*

*โครงการวิจัยและนวตักรรมใหมท่ี่ประเทศยังไม่เคยมมีาก่อน งบประมาณ
ด าเนินการมากกวา่ 3,000 ล้านบาท ต้องมีหลายหน่วยงาน/สถาบันวจิัย
ร่วมด าเนินการในลักษณะ Consortium เช่น Genomics Thailand 5

Funding 
Agency/

ODU



Streamlined process

Outcome and impact-driven

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Synergy & partnership

• ระบบ Online 100% 5G-funding
• กลไก ODU (Outcome Delivery Units)
• Program funding และ Matching fund
• Monitoring and Evaluation โดยผู้ใช้ผลการวิจัย

ทุนในเชิงรุกตามประเด็นยุทธศาสตร์

Multi-year funding

• หน่วยให้ทุนอื่น ๆ (สวก., สวรส.)
• มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยท้ังในและนอกกระทรวง
• ให้ทุนวิจัยครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ท้ังวิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมท้ังสหสาขาวิชาการ
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ทิศทำงใหม่ของระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 



วิธีกำรท ำงำนแบบใหม่ : วช. 5G

• ใชร้ะบบ Online 100% (สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของนักวิจัย และลดระยะเวลาด าเนินการ)

• มีกลไก ODU ท าให้สามารถรับผิดชอบภารกิจ และเช่ือมโยงการท างาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงฯ

• มีกลไกให้ทุนเป็น Program funding ได้ และ Matching fund 
กับภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 
หน่วยงาน และระหว่างประเทศ

• มีระบบ Monitoring and Evaluation ที่สอดคล้องกับระบบให้ทุน 
online และติดตาม ประเมินผลโดยผู้ใช้งานวิจัย (User)

• ทุกภำรกิจมีกำรเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการให้ทุน 
การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานการวิจัย การให้รางวัล และฐานข้อมูล 
โดยใช้ระบบทีมภายใน (Targeted delivery teams) และหน่วยงาน
ภายนอก (Outcome Delivery Units)

1. ใหทุ้นเชิงรุกน าไปสู่การบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์
และแผนแม่บท (แทนการตั้งรับ) โดยใช้สรรพศำสตร์

4. Streamlined process 

2. ด าเนินการให้ทุนเป็น Multi-year ซึ่งผูกพันได้ โดยค านึงถึง
ประสิทธิผลเป็นหลัก

3. ประสำนเป้ำหมำยกับภำรกิจอื่นของหน่วยงำนทั้งในและนอก
กระทรวงฯ เช่น โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร
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ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

กำรส่งเสริม
อุตสำหกรรม
เป้ำหมำย

(10 S-curve)

กำรพัฒนำสุขภำพ 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำเชิงพื้นที่

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศ

นโยบำยและงำนวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วนของประเทศ
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กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรวิจัย

เพื่อฐำนทำงวิชำกำร

ทุนพัฒนำบุคลำกรและ
กำรวิจัยเพ่ือฐำนทำงวิชำกำร

กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
นำนำชำติ



ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

กำรส่งเสริม
อุตสำหกรรม
เป้ำหมำย

(10 S-curve)

กำรพัฒนำสุขภำพ 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำเชิงพื้นที่

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศ

นโยบำยและงำนวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วนของประเทศ
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กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรวิจัย

เพื่อฐำนทำงวิชำกำร

ทุนพัฒนำบุคลำกรและ
กำรวิจัยเพ่ือฐำนทำงวิชำกำร

กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
นำนำชำติ



นักวิจัยอำวุโส
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ทุนส่งเสริมกลุม่วิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

นักวิจัยรุ่นเยำว์ (Young Researcher)

นักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)

นักวิจัยอำวุโส (Senior Researcher)

นักวิจัยรุ่นกลำง (Mid-career Researcher)
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) (พวอ.)
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกิจการขนาดเล็ก
และขนาดย่อม (RISE) (พวอ.)

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม่
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) (พวอ.)

อำชีวะ
ทุนส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ

ป.ตรี - ป.เอก
คปก. ตรี - เอก / โท - เอก
พวอ. โท / เอก (ฐาน ป.ตรี / ฐาน ป.โท) 10

• 80 คน : ประชำกร 10,000 คน ในปี 2580

• เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ทุนพัฒนำบุคลำกรและกำรวิจัยเพื่อฐำนทำงวิชำกำร

คุณสมบัตินักวิจัย
นักวิจัยรุ่นเยำว์ - ก าลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป
นักวิจัยรุ่นใหม่ - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 

หรือท างานวิจยัต่อเนือ่งมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 5 ปี 
นักวิจัยรุ่นกลำง - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึน้ไป หรือท างานวิจัย

ต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี
นักวิจัยอำวุโส - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึน้ไป หรือท างานวิจัย

ต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี

ระบบพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
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Timeline ของกำรด ำเนินงำนทุนพัฒนำบุคลำกรและกำรวิจัยเพื่อฐำนทำงวิชำกำร
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ทุนพัฒนำบุคลำกรและกำรวิจัยเพื่อฐำนทำงวิชำกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2563

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัย
ของอำจำรย์รุ่นใหม่ 

ทุนพัฒนำนักวิจัยรุ่นกลำง
(เมธีวิจัย) 

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
(เมธีวิจัยอำวุโส) 

ทุนศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น ❶

❷

❸

❹

❺นักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยรุ่นกลำง

นักวิจัยอำวุโส

สนับสนุนประมำณ
300 ทุน

งบประมำณ 150 ล้ำนบำท

สนับสนุนประมำณ
100 ทุน

งบประมำณ 200 ล้ำนบำท

สนับสนุนประมำณ
20-25 ทุน

งบประมำณ 150 ล้ำนบำท

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS
ภำยในวันที่ 31 ส.ค. 62

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS
ภำยในวันที่ 31 ส.ค. 62

หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอชื่อ + 

สรรหำผู้ที่เหมำะสม ภำยในวันที่ 31 ส.ค. 62

สรรหำผู้ที่เหมำะสม + ผู้สนใจสมัคร

ด้วยตนเอง ภำยในวันที่ 31 ส.ค. 62
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โครงกำรย่อย 
0.5-5 ล้ำนบำท

กลุ่มโครงกำรมุ่งเป้ำ
5-20 ล้ำนบำท

ชุดโครงกำรท้ำทำยไทย 
และ Spearhead
> 20 ล้ำนบำท

Policy-driven
(Top-down)

Investigator-
initiative

(Bottom-up)

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศ



ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

กำรส่งเสริม
อุตสำหกรรม
เป้ำหมำย

(10 S-curve)

กำรพัฒนำสุขภำพ 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำเชิงพื้นที่

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศ

นโยบำยและงำนวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วนของประเทศ

14

กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรวิจัย

เพื่อฐำนทำงวิชำกำร

ทุนพัฒนำบุคลำกรและ
กำรวิจัยเพ่ือฐำนทำงวิชำกำร

กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
นำนำชำติ
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กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ

งบประมำณ 
310 ล้ำนบำท

งบประมำณ 
400 ล้ำนบำท

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS
ภำยในวันที่ 31 ส.ค. 62กำรพัฒนำ

สุขภำพ 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
2. โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
3. อ้อยและน้ ำตำล
4. นำโนเทคโนโลยี
5. ยำงพำรำ
6. วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม (SME)

1. ควำมเหลี่อมล้ ำ
2. กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้
3. ประชำคมอำเซียน
4. มนุษยศำสตร์
5. สร้ำงสรรค์วิชำกำรงำนศิลป์
6. จิตพฤติกรรม เยำวชนและสังคมไทย
7. กำรพัฒนำศักยภำพผู้สงูอำยุและคนพิกำร
8. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

9. เศรษฐกิจพอเพียง
10.กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
11.กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
12.สิ่งแวดล้อม ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ และระบบนิเวศ
13.ควำมม่ันคงและปัญหำชำยแดนใต้
14.ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ 

(Medical Hub)
15.กำรแพทย์และสำธำรณสุข

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศ
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ชุดที่ 1)

15



Researcher
Proposal

assessment
Ongoing & 
Monitoring

Research 
evaluation

นักวิจัย

ระบบ
ใช้งำนง่ำย

ยื่นขอทุน
ออนไลน์ 
100%

ตรวจสอบ
ควำม

ซ้ ำซ้อน
ด้วยตนเองตรวจสอบ

ประสิทธิภำพ
ด ำเนินงำน

วิจัย

ระบบ
แจ้งเตือน 

และติดตำม

ติดตำม
สถำนะได้
ทุกขั้นตอน

ผู้ประเมิน
สรุป

โครงกำร
แบบย่อ

ประเมิน
ออนไลน์

วช.

บริหำรทุน
ออนไลน์ 
100 % วิเครำะห์

ประสิทธิภำพ
นักวิจัย

ออก
สัญญำรับทุน 
จำกระบบ

เบิกจ่ำย
ออนไลน์

ติดตำม
สถำนะได้
ทุกขั้นตอน

ตรวจสอบ
ควำม

ซ้ ำซ้อน

ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ
National Research Management System
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เชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำง
หน่วยงำน ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ

Connectivity

Smooth
ลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ไม่จ ำเป็น 
ท ำงำนโดยไม่มีข้อจ ำกัด

ขยำยขอบข่ำยกำรท ำงำน :
ระดับชำติ นำนำชำติ

Scope
ท ำงำนได้รวดเร็วขึ้น  

เริ่มงำนได้ทันที 
ตอบสนองฉับพลัน

Start

คิดริเริ่มงำนใหม่ 
New Features

คุ้มค่ำ ใช้ต้นทุนต่ ำ 
ได้ผลผลิตสูง

Efficient

DART รวดเร็ว

DIRECT ทิศทำง

DATA ข้อมูล

DEMAND ต้องกำร

DESIGN ออกแบบ

DEVELOP พัฒนำ

DETERMINE มุ่งมั่น

DISTINCT ยอดเยี่ยม

DEFINITE ชัดเจน

DIGNITY ภำคภูมิ

5G 10D
Speed
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What’s new
• เมนูการใชง้านท่ีถูกจัดวางอย่างทันสมัย สื่อไปใน

ทิศทางเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย ท าให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการง่าย

• เป็นสื่อกลางในการประกาศข้อมูลทุนวิจัย
และการประชุม/สัมมนา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย
และผู้ท่ีสนใจ

• Dash Board รายงานข้อมูลการวิจัยท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้ ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเช่ือถือได้

https://www.nrms.go.th/
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What’s new
• เมนูกำรใช้งำนต่ำง ๆ ที่ถูกจัดวำงอย่ำงเรียบง่ำย สวยงำม 

นักวิจัยสำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย โดยไม่ต้องพ่ึงคู่มือกำรใช้งำน
• Dash Board รำยงำนข้อมูลกำรวิจัยของนักวิจัยเชิงสถิติแบบ Real time 

• จ ำนวนโครงกำรที่เสนอขอ และโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
• สถำนภำพกำรด ำเนินโครงกำร
• ควำมสมบูรณ์ของ CV นักวิจัย

• ระบบตรวจสอบควำมคล้ำยคลึงของโครงกำรวิจัยเบ้ืองต้น
ก่อนส่งโครงกำร

• กำรป้องกันกำรแอบอ้ำงใช้เลขที่บัตรประชำชนที่ไม่ใช่ของตน
• กำรแจ้งเตือนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของนักวิจัย

• กำรส่งโครงกำร
• กำรได้รับอนุมัติเงินทุนวิจัย
• รอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
• ข้อมูลให้ด ำเนินกำรแก้ไข เป็นต้น

• ข่ำวสำรทุนวิจัยที่ส่งตรงถึงนักวิจัยตำมควำมเชี่ยวชำญของนักวิจยั

กำรใช้งำนระบบ NRMS ส ำหรับนักวิจัย
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ประวัตินักวิจัย (CV) ใช้ข้อมูลจำกระบบ

What’s new
• นักวิจัยไม่ต้องจัดท ำเอกสำรประวัติสว่นบุคคล (CV) 

ของนักวิจัยประกอบกำรเสนอขอทุน
• ข่ำวสำรทุนที่ตรงกับควำมเช่ียวชำญจะถูกส่งถงึนักวิจัย

โดยตรง

ตรวจสอบ
และเติมเต็มข้อมูล

ฐำนข้อมูลนักวิจัย

ตรวจสอบ
ทะเบียนราษฏร์

ข้อมูลการศึกษา

กรมการปกครอง

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

สิทธิบัตรจากงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

ข้อมูลรางวัล
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* แต่ละทุนมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันได้

เลือกทุน

เลือกทุนที่นักวิจัยต้องกำร



ข้อมูลทั่วไป

ระบุรำยละเอียดข้อมูล
เบื้องต้นของโครงกำร



รำยละเอียด

ระบุรำยละเอียดเนื้อหำ
ของโครงกำร



ตรวจสอบคณะผู้วิจัย

แสดงรำยละเอียด
คุณสมบัติของคณะผู้วิจัย



กำรใช้ประโยชน์

ระบุกำรใช้ประโยชน์
ทีต่อบสนองต่อ

กลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร
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ขั้นตอนกำรส่งข้อเสนอกำรวิจัยผ่ำนระบบ NRMS

2

Select
เลือกประเภททุน

Verify
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งเข้าสู่ระบบ

Complete
กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน

Login
เข้าระบบ

1

3

2

4

https://www.nrms.go.th/


@nrctofficial

www.nrct.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งาน Open House
“เปิดบ้ำน วช. 5G : Change for the Future”

25

แบบสอบถาม
งาน Open House
“เปิดบ้ำน วช. 5G : Change for the Future”


