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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

 
วิธีดําเนนิการ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รับ

หนังสือจาก สํานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ส่งขอ้เสนอ
งานวิจัย 

2. แจ้งคณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่ง
ข้อเสนองานวิจัยถึง สวพ.  โดยทํา
เป็นจดหมายแจ้งเวียน 

3. รับสมัครอนุกรรมการพิจารณา
ข้อเสนองานวิจัย 

4. จัดกลุ่มอนุกรรมการตามสาขาวิชา
การของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  
8  สาขาวิชาการ  ได้แก่   
1)  สาขาการศึกษา   
2) สาขาคหกรรมศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ   
3) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4)  สาขาบริหารธุรกิจ           
5)  สาขาปรัชญา   
6)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
7)  สาขาวิศวกรรมศาสตร์   
8)  สาขาสังคมวิทยา 

5. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อเสนองานวิจัยโดย
อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในคําสัง่
แต่งต้ังฯ 

6. จัดประชุมอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณา
ข้อเสนองานวิจัย 

 

วิธีดําเนนิการ 
1. สวพ. รับหนังสือจาก วช. และ

แจ้งหน่วยงานเพ่ือรวบรวม
ข้อเสนองานวิจัยส่งถึง สวพ. 

2. รับสมัครอนุกรรมการและจัดกลุ่ม
ตามสาขาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนองานวิจัย 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณา
ข้อเสนองานวิจัย 

4. สวพ. ส่งข้อเสนองานวิจัยที่
อนุกรรมการพิจารณาถึงคณะ
เพ่ือให้นักวิจัยแก้ไข 

5. นักวิจัยส่งข้อมูลผ่านระบบ 
NRPM สวพ.รวบรวมข้อเสนอ
งานวิจัยและสรุปผลส่ง วช. และ 
กนผ. มทร.พระนคร 

6. วช.พิจารณาข้อเสนองานวิจัยและ
แจ้งผลกลับมหาวิทยาลัย 

7. สวพ. แจ้งผลการพิจารณาถึง 
กนผ. มทร.พระนคร เพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 

8. กนผ. แจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณถึงคณะ และ สวพ. 
แจ้งให้นักวิจัยทําสัญญารับทนุ 

 

 

 

 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 7. คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

งานวิจัย  โดยใช้แบบ สวพ.นช-1ด   
และ  แบบสวพ.นช-1ช  กําหนด
หัวข้อการพิจารณาเป็น  3 หัวข้อ  
คือ   
1) ความความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์   
2) คณุค่าทางปัญญาของข้อเสนอ
การวิจัย   
3) ผลกระทบของข้อเสนองานวิจัย   
และกําหนดการให้คะแนน  ดังน้ี 
80 คะแนนขึ้นไป = เกรด  A 
70-79 คะแนนขึ้นไป = เกรด  B 
60-69 คะแนนขึ้นไป = เกรด  C 
50-59 คะแนนขึ้นไป = เกรด  D 
50 คะแนนลงไป      = เกรด  F 

8. สวพ. จัดส่งข้อเสนองานวิจัยที่คณะ
อนุกรรมพิจารณาแล้ว คืนนักวิจัย
เพ่ือปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อนุกรรมการและให้ส่งกลับ สวพ. โดย
การติดต่อระหว่างการดําเนินงานทุก
ครั้งจะผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

9. นักวิจัยนําส่งข้อมูลผ่านระบบบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ  (NRPM) สวพ. 
ตรวจสอบข้อมูลการนําส่ง 

10. สวพ. จัดเรียงลําดับความสําคัญของ
ข้อเสนองานวิจัยตามแบบบัญชี
รายช่ือข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรี(บช.3)  
โดยใช้ผลการประเมินของ
อนุกรรมการเป็นเกณฑ์ 
 
 
 
 
 

 

 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. สวพ. จัดทําแบบสรุปตามแบบแสดง
แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัย
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. …  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(แบบ ว 6 ) และรวบรวมเอกสาร
พร้อมไฟล์ข้อมลู ข้อเสนองานวิจัย
ส่ง วช. และ กองนโยบายและแผน 
(กนผ.) มทร. พระนคร 

12. วช. พิจารณาข้อเสนองานวิจัย  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

13. วช.ประกาศผลการประเมินข้อเสนอ
งานวิจัยโดยระบุความเห็นเป็น 
“สนับสนุน” หรือ “ไม่สนับสนุน” 

14. สวพ.  ส่งการพิจารณาข้อเสนอ
งานวิจัยถึงหน่วยงานเพ่ือแจ้ง
นักวิจัยให้ทราบถึงผลการประเมิน
ดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณา
จาก วช. ส่ง กนผ. มทร.พระนคร 
เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

15. กนผ. แจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณ ถึงคณะและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

16. สวพ. แจ้งให้คณะ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้นักวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทําสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย และดําเนินการ
วิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

1. อนุกรรมการเมื่อได้รับโครงการไม่
ตรงกับสาขาวิชาการที่ตนเองถนัด
มักจะไม่อ่านงานวิจัยและมอบให้
สวพ. จัดหาอนุกรรมการท่านอ่ืนมา
อ่านแทนต่อไป 

2. มีจํานวนนักวิจัยที่สมัครมาอ่าน
งานวิจัยไม่เพียงพอกับจํานวน
ข้อเสนองานวิจัย 

3. อนุกรรมการมกัส่งผลการประเมิน
งานวิจัยโดยไม่รวมผลคะแนนทําให้
การรวบรวมข้อมูลล่าช้า  

4. นักวิจัยบางรายไม่ยอมรับผลการ
พิจารณาข้อเสนองานวิจัยของตน 

5. นักวิจัยมีปัญหาในการใช้งานระบบ 
NRPM เช่น ลืมรหัส กรอกขอ้มูล
หน่วยงานผิด      

6. คณะไม่จัดส่งแบบ ว.6 ในส่วนของ
คณะมายัง สวพ.ทําให้การรวบรวม
ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. อนุกรรมการไม่อ่านข้อเสนอ

งานวิจัยโดยอ้างว่าไม่ตรงตาม
สาขาที่ถนัด 

2. อนุกรรมการมไีม่ครบตาม
สาขาวิชาการ 

3. อนุกรรมการไม่รวมคะแนนการ
ประเมิน 

4. นักวิจัยไม่ยอมรับการพิจารณา
ของอนุกรรมการ 

5. นักวิจัยมีปัญหาในการใช้งาน
ระบบ NRPM 

6. คณะไม่จัดส่ง แบบ ว 6. ให้ 
สวพ. 

 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
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น.ส.ภุมภา  มัน่วิชาชัย 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ควรจัดให้อบรมการใช้งานระบบ 

NRPM ให้แก่นักวิจัย 
2. ควรจัดทําคู่มือการใช้งานระบบ 

NRPM แจกใหแ้ก่นักวิจัย 
3. ควรจัดทํากําหนดการส่งข้อเสนอ

งานวิจัยให้นักวิจัยทราบ เช่น ทํา
เป็นปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4. ควรแก้ปัญหาที่ตัวนักวิจัย ซึง่ต้องเร่ง
จัดทําข้อเสนองานวิจัยให้ทันตาม
เวลาที่กําหนด  และเข้าอบรมเพ่ือ
พัฒนานักวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ 

5. จัดโครงการต้นกล้านักวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาผลการประเมินโครงการที่
ไม่ผ่านการสนับสนุนจากผู้ประเมิน
ของ วช ให้มีจาํนวนโครงการที่ไม่
ผ่านการสนับสนุนให้น้อยลง และ ให้
ความรู้ในการใช้งานระบบ NRPM  
เพ่ิมขึ้น 

6. หากจะใช้อนุกรรมการประเมนิจาก
ภายนอกต้องขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกิจเพ่ือ
ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน หรือ
จัดทําระเบียบการพิจารณาข้อเสนอ
งานวิจัยรองรับ   

7. คะแนนข้อเสนองานวิจัยที่ผ่านการ
ประเมินจากอนุกรรมการแลว้หากมี
จุดทศนิยม  ไม่ต้องปัดจุดทศนิยม 
เพ่ือเกิดความเที่ยงตรงในการ
เรียงลําดับความสําคัญของข้อเสนอ
งานวิจัยดังกล่าว 

 
 
 
 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. จัดให้การอบรมการใช้งานระบบ 

NRPM  
2. จัดทําคู่มือการใช้งานระบบ 

NRPM 
3. จัดทําปฎิทินโดยกําหนด

ระยะเวลาการทํางานให้แน่นอน 
4. ปัญหาบางเรื่องมักเกิดที่นักวิจัย

ไม่ใช่กระบวนการทํางาน 
5. ควรมีการจัดอบรมเพ่ือให้นักวิจัย

มีความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น 
6. หาผู้ประเมินงานวิจัยจาก

หน่วยงานภายนอก 
7. ให้อนุกรรมการส่งผลประเมนิ

งานวิจัยโดยไม่ต้องปัดจุดทศนิยม 
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