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รูปที่ 42 แสดงหน้าแผนการด าเนินงานวิจัย 

3.2.3 การรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการที่นักวิจัยสามารถรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจะต้องอยู่ในขั้นตอนโครงการที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) คลิก ด าเนินการ หน้าโครงการ จะเข้าสู่หน้าผลการด าเนินการวิจัย 
2) ในหัวข้อรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้คลิก  
3) นักวิจัยจะต้องกรอกข้อมูล ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 รายงานครั้งที่ 
 ประเภท (รายงานความก้าวหน้า, รายงานฉบับสมบูรณ์) 
 งบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิ้น (งบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิ้น ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงการรายงานครั้งนี้) 
 ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงการ

รายงานครั้งนี้) 
 วันที่รายงาน 
 สรุปผลการด าเนินงาน (เป็นไปตามแผนงาน, ช้ากว่าแผนงาน, เร็วกว่าแผนงาน) 
 ผลการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 ไฟล์แนบ 

4) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก  
 เมื่อนักวิจัยบันทึกรายงานความก้าวหน้า/รยงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน 
นักวิจัยจะไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ จนกว่าผู้ประสานหน่วยงานจะตรวจสอบ
การรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และมีการส่งให้นักวิจัยด าเนินการต่อไป โครงการจึงจะ
กลับมาอยู่ในขั้นตอนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รูปที่ 43 หน้ารายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 

3.2.4 การจัดการไฟล์เอกสารแนบ 
นักวิจัยสามารถเปลี่ยนประเภทไฟล์ที่แนบในระบบ และเลือกเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์  บทคัดย่อ  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร หรือบทความทางวิชาการ โดยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น ไฟล์ที่ถูกเลือกให้เปิดเผยรายงานสู่สาธารณะ 
จะถูกส่งไปเผยแพร่ที่ห้องสมุดดิจิทัลของ วช. และช่องทางอ่ืนๆ วิธีการจัดการไฟล์เอกสารแนบ มีดังนี้ 

1) คลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบไฟล์ (เฉพาะไฟล์ที่ผู้ประสานหน่วยงานไม่ได้ล็อกการแก้ไข/ลบไฟล์) 
2) หากต้องการแนบไฟล์ใหม่ให้คลิกตรงไฟล์แนบ เพื่อเลือกไฟล์ใหม่ 
3) เลือกประเภทไฟล์ 
4) เลือกการเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ 
5) คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกการแก้ไข หรือคลิก “ยกเลิก” หากไม่ต้องการบันทึกการแก้ไข 
 

 
รูปที่ 44 แสดงหน้าจัดการไฟล์เอกสารแนบ 
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4. การใช้งานเมนู “Research evaluation” 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการจนกระทั่งโครงการวิจัยเสร็จสิ้น นักวิจัยสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

 รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Output/Outcome/Impact)  
 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ 

4.1 รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมนิเบื้องตน้ (Output/Outcome/Impact)  
      เป็นการรายงานข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยสามารถรายงาน

ผลการวิจัยเมื่อโครงการอยู่ในสถานะงาน 5 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลอยู่ท่ีนักวิจัย) ขึ้นไป มีวิธีดังนี้ 
1) คลิกที่เมนู “Research evaluation”  
2) คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
4) คลิก “ผลการวิจัย”  ที่โครงการที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 

 

รูปที่ 48 รายการโครงการวิจัยที่การด าเนินการเสร็จสิ้น 

 
 
 

 

1. คลิก “Research evaluation” 

2. คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุม่ “ค้นหา” 

4. คลิก “ผลการวิจัย” 
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5) เมื่อคลิกที่ผลงานวิจัย  จะปรากฏแบบฟอร์มการประเมิน เบื้องต้น (Output/outcome/Impact) 
ประกอบด้วยค าถามหลัก 12 ค าถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลโครงการ 2) คณะผู้วิจัย 3) งบประมาณ 4) 
ระยะเวลาการวิจัย 5) หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 6) สถานะโครงการ  

 
รูปที่ 49 หน้าข้อมูลโครงการ 
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  ส่วนที่ 2 Output/outcome/Impact ซึ่งประกอบไปด้วย 7) มูลเหตุจูงใจในการศึกษาและโจทย์วิจัย (motivation), 
8) ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) 9) ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน 10) ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
รูปที่ 50 แบบฟอร์ม Output/outcome/Impact 
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7. มูลเหตุจูงใจในการศึกษาและโจทย์วิจัย (Motivation) : ให้ระบุมูลเหตุนอกเหนือจากการด าเนินการวิจัยตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติแล้ว เหตุผลที่เป็นแรงจูงใจให้ด าเนินการวิจัยโครงการนั้น ๆ 

 

 

รูปที่ 51 มูลเหตุจูงใจในการศึกษาและโจทย์วิจัย (Motivation) 

8. ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) : ผลผลิตจริงที่ได้จากการวิจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ องค์ความรู้ใหม่ เครื่องมือทดสอบ
ใหม่ ฯลฯ ส่วนการส่งผลผลิตของงานวิจัยไปขอตีพิมพ์ ขอทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีแผนการในการเผยแพร่งานวิจัยในการ
ประชุม สัมมนา ให้ระบุว่าส่งไปที่ใดและมีแผนการเผยแพร่อย่างไร โดยอาจจะยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ได้รับสิทธิบัตรหรือเผยแพร่
จริง แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ ผลงานตีพิมพ์, ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอ
จดทะเบียน), ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่) และกิจกรรมการ
เผยแพร่และรับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 
 

 
รูปที่ 52 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) 
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8.1 ผลงานตีพิมพ์ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  
 ประเภท ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และผลงาน

ตีพิมพ์อ่ืนๆ ได้แก่ 
- หนังสือ 
- บทความในหนังสือ 
- บทความในการประชุมวิชาการ 
- วิทยานิพนธ์ 
- ผลงานตีพิมพ์อ่ืนๆ 

 การเผยแพร่ – ชื่อสิ่งพิมพ์แต่ละะเภท 
 ประเทศ – ประเทศท่ีตีพิมพ์ผลงาน 
 ชื่อผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 รายชื่อผู้ท าผลงาน 
 รายชื่อผู้ร่วมท าผลงาน/สนับสนุน 
 แหล่งข้อมูล – แหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นผลงาน 
 วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 บทคัดย่อ 

 
รูปที่ 53 ผลงานตีพิมพ์ 

 
 
 
 
 

 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ผลงานตีพมิพ์” 

3. คลิก “บันทึก”  

 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 
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8.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน) กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย 
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการประดิษฐ์, ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, หมายเลข, เลขที่
ค าขอ, ยื่นขอ/จดทะเบียนในนาม, วันที่ยื่นขอจดทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, เอกสารแนบ 

 
รูปที่ 54 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน) 

8.3 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา(กิจกรรมการเผยแพร่) กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  
 ประเภททรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ได้แก่ 

- ศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปประยุกต์ 
- วรรณกรรม, นาฏกรรม, ดนตรีกรรม 
- สิ่งบันทึกเสียง, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร์, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
- ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 

 กิจกรรมการเผยแพร่ 
 วันที่เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

 
รูปที่ 55 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่) 

 

 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล 
“ทรัพย์สินทางปัญญาฯ” 

3. คลิก “บันทึก”  

 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆฯ” 

3. คลิก “บันทึก”  

 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 
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8.4 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (Esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

 ประเภทกิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ  
- การบรรยายในงานสัมมนาวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
- การจัดนิทรรศการหรือการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ 

 กิจกรรมการเผยแพร่ 
- รางวัลระดับนานาชาติ 
- การเป็นนักวิจัยรับเชิญที่ต่างประเทศ 
- การเป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 วันที่เผยแพร่ 

 เอกสารแนบ 

 
รูปที่ 56 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 

9. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

 กลุ่มเป้ำหมำย – ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้คือใคร หากงานวิจัยอาจมีผู้น าไปใช้หลาย
ทอด ต้องระบุทุกกลุ่ม เช่น วัคซีนตัวใหม่ ผู้ใช้กลุ่มแรกอาจเป็นโรงพยาบาลตามมหาวิทยาลัย ผู้ใช้กลุ่ม
ถัดไปอาจเป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ผลิตวัคซีนชนิดนี้ในปริมาณมาก หลังจากนั้นโรงพยาบาล/
สถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนอาจเป็นผู้ใช้ล าดับถัดไป โดยมีผู้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ใช้
ผลงานวิจัยเป็นล าดับสุดท้าย 

 
รูปที่ 57 กลุ่มเป้าหมาย 

 

2. กรอกข้อมูล “กิจกรรม
การเผยแพร่ฯ” 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 

3. คลิก “บันทึก”  

 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 
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 กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น – ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายในการน าผลงานวิจัยไปใช้น่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร กล่าวคือ ให้ระบุว่าคาดว่าจะเกิด “ผลลัพธ์” กับกลุ่มเป้าหมายอย่างไรดังนี้ 
1) ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome) หมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปใช้ 

ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนการอนุญาตใช้สิทธิ (licensing) และมูลค่าค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตใช้สิทธิ (royalty) 

2) ผลลัพธ์เชิงสถาบัน (institutional outcome) หมายถึง การน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐ ทั้งหน่วยงานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพ่ือสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกา
ต่างๆ (rule of the game) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การบัญญัติหรือ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐ การออกมติคณะรัฐมนตรี 

3) ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (behavioral outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติ (practice) ของธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน หลังจากท่ีมีการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ 
ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบที่มีหลากหลายสูงมาก เช่น จ านวนธุรกิจที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศหลังจากที่
ได้รับข้อมูลจากงานวิจัย จ านวนประชาชนที่ลดหรือเลิกสูบบุหรี่หลังจากที่ได้รับทราบอัตราเสี่ยงของการเป็น
โรคๆ หนึ่ง จากการสูบบุหรี่ 

4) ผลลัพธ์เชิงแนวคิด (conceptual outcome) หมายถึง การสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกแนวคิด
และกฎกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บรรทัดฐาน 
ค่านิยม ความเชื่อ ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจในนโยบาย
สาธารณะมากขึ้น การถกอภิปรายในสังคมต่อประเด็นต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นใหม่ 

5) การเสริมสร้างความสามารถ (Capacity building) หมายถึง ทักษะหรือขีดความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
รูปที่ 58  การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

 

 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด “การ
เปลี่ยนแปลง” 

3. คลิก “บันทึก”  

 

4. คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพื่อลบข้อมูล 

1. คลิก “เพิ่มข้อมูล” 
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 สัดส่วนของกลุ่มเป้ำหมำย – สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ ณ ช่วงเวลา
ต่างๆ (expected adoption profile) น่าจะเป็นอย่างไร โดยให้ระบุเป็นกราฟแสดงระดับการน าเอา
ผลงานไปใช้ในช่วงเวลาต่างๆ (adoption profile) ดังตัวอย่างในภาพ ช่วงแรกเป็นช่วงท าวิจัยก็ยังไม่มี
การน าไปใช้ (λR) ต่อมาเมื่อเริ่มมีการเผยแพร่ อัตราการน าไปใช้ก็เริ่มสูงขึ้น (λA) จนถึงอัตราการน าไปใช้
สูงสุดที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะคงอยู่ที่ระดับนั้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง (λM) ภายหลังเทคโนโลยีนี้อาจจะ
ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีอ่ืนท าให้อัตราการน าไปใช้ลดลง (λD)  

 
รูปที่ 59 สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย 

10. ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ในรูปมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic surplus) 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

 ผลกระทบทางสังคม หมายถึง 
- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เช่น การกระจายรายได้ อัตราการเจ็บป่วย ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ดัชนีความอยู่เย็น

เป็นสุข  
- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
-  ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ แ ป ล ง เ ป็ น มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ด้ ด้ ว ย วิ ธี ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 

Preventive/replacement cost method  
- ตัวชี้วัดภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  พ้ืนที่ป่าไม้ ปริมาณ

ของเสีย  
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพที่ส าคัญ 
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รูปที่ 60 ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดข้ึน 

4.2 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ 
โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว สามารถก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะได้ โดยจะเปิดเผยผ่าน
ช่องทางการสืบค้นของระบบ NRMS, ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทอล วช. (Digital Research Information Center 
:DRIC) และ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) วธิีการมีดังนี้ 

1) คลิกที่เมนู “Research evaluation”  
2) คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
4) คลิก “เปิดเผยข้อมูล”  ที่โครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 61 แสดงการคลิกเปิดเผยข้อมูล 

1. คลิก “Research evaluation” 

2. คลิก “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุม่ “ค้นหา” 

4. คลิก “เปิดเผยข้อมูล” 
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ข้อมูลที่จะก าหนดเปิดเผยข้อมูลแบ่งเป็น 11 ส่วน ดังนี้ 
 ทุนและเลขที่สัญญา 
 ยุทธศาสตร์และกลุ่มเรื่อง 
 ผู้ร่วมวิจัย 
 ความส าคัญและที่มา 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผลส าเร็จ 
 พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย 
 รายงานความก้าวหน้า 
 แผนวิจัย 
 ไฟล์แนบ 

โดยสามารถคลิก  เพ่ือดูรายละเอียดของแต่ละส่วนได้ 

 

รูปที่ 62  หน้าเปิดเผยข้อมูล 

 




