
แนวทางการท าผลงานวชิาการ/วจิัย

กลุ่มพฒันาวชิาการปศุสัตว์



งานวจิัย/วชิาการที่จะน าไปใช้ในการประเมนิผลงาน
1. งานวจิัยทีข่อจากงบประมาณปกติ (วช.)

1.1 กรณีที่เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย
1.2 กรณทีีเ่ป็นผู้ร่วมโครงการวจัิย กบัหน่วยงานอ่ืน

2. งานวจัิยทีข่องบประมาณจากแหล่งทุนนอก (โครงการวจัิยมุ่งเป้า วช. สวก. สกว. ฯลฯ)
2.1 กรณีที่เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย
2.2 กรณทีีเ่ป็นผู้ร่วมโครงการวจัิย กบัหน่วยงานอ่ืน

3. งานวชิาการ



1. งานวจิัยที่ขอจากงบประมาณปกติ (วช.)



1. ผู้วิจัย (สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.) เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ไปยัง กอง/ส านัก/ปศข. (คณะกรรมการวิชาการ)
2. กอง/ส านัก/ปศข. (คณะกรรมการวิชาการ) เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา ไปยัง กวป. (คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์)
3. กวป. (คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) เสนอขออนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา ไปยัง กรมปศุสัตว์ (คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์)
4. กรมปศุสัตว์ (คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) แจ้งผลการอนุมัติโครงการวิจัย ให้ กวป. ทราบ
5. กวป. (คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) แจ้งให้กอง/ส านัก/ปศข. ทราบ
6. กอง/ส านัก/ปศข. แจ้งให้นักวิจัย (สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.) ทราบ
7. นักวิจัย (สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ. เสนอโครงการวิจัยผ่าน Online ระบบ NRMS กวป. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
8. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการมายัง กวป.

ค าอธิบาย

กรมปศุสัตว์
(คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์)

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
(คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว)์

1.1 กรณีท่ีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ทุนปกติ) 

กอง/ส านัก
(คณะกรรมการวิชาการ)

ปศข.
(คณะกรรมการวิชาการ)

ผู้วิจัย
(สังกัดส่วนกลาง)

ผู้วิจัย
(ปศข.-ปศจ.)

(2)

เสนอขออนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีผ่าน
การพิจารณา

(4) ผลการอนุมัติโครงการวิจัย

เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา
(5)

แจ้งผลการพิจารณา
(2)

เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีผ่าน
การพิจารณา

(5) แจ้งผลการพิจารณา

(1)เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (6) แจ้งผลการพิจารณา (1)เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (6) แจ้งผลการพิจารณา

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Online ระบบ NRMS(3)

(7)

NRMS : National Research 
Management System

(7)
เสนอโครงการวิจัยผ่าน 
Online ระบบ NRMS

(8)
แจ้งผลการพิจารณา
สนับสนุนโครงการ



1. ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน (สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.) ท าเรื่องขออนุญาตในการเข้าร่วมโครงการวิจัยผ่านคณะกรรมการวิชาการ กอง/ส านัก/ปศข. 
2. เสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาอนุญาต (คณะกรรมการวิชาการ) กอง/ส านัก/ปศข. ไปยัง กวป. 
3. กวป. เสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจาก (คณะกรรมการวิชาการ) กอง/ส านัก/ปศข. ไปยัง กรมปศุสัตว์
4. กรมปศุสัตว์ รับทราบ/ด าเนินการอนุมัติ แจ้งให้ กวป. ทราบ
5. กวป. แจ้งผลการอนุมัติให้ กอง/ส านัก/ปศข. ทราบ  
6. กอง/ส านัก/ปศข. แจ้งใหน้ักวิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมวิจัยทราบ
7. ให้ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมวิจัย จัดท ารายงานความก้าวหน้าให้กรมฯ ทราบ/เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เสนอให้กรมฯ ทราบ
* ผู้ร่วมวิจัยสามารถเอาผลงานวิจัยไปประเมินเพื่อปรับระดับได้ โดยใช้เลขทะเบียนวิจัยที่หน่วยงานภายนอกออกให้ได้

ค าอธิบาย

กรมปศสุัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
(กวป.)

1.2 กรณีท่ีเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ทุนปกติ) 

กอง/ส านัก/ปศข.
(คณะกรรมการวิชาการ)

กอง/ส านัก/ปศข.
(คณะกรรมการวิชาการ)

ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
(สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.)

ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
(สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.)

(2)

เสนอโครงการวิจัยทีผ่่านการพิจารณาอนุญาต
จากคณะกรรมการวิชาการ กอง/ส านัก/ปศข.

(4)รับทราบ/ด าเนินการอนุมัติ

เสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาอนุญาต
จากคณะกรรมการวิชาการ กอง/ส านัก/ปศข.

(5)

(1)ท าบันทึกเรื่องขออนุญาตในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
* โดยแนบโครงการวิจัยมาด้วย

(6) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ

(3)

แจ้งผลการอนุมัติ

(7) - ให้จัดท ารายงานความก้าวหน้าให้กรมฯ ทราบ
- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เสนอให้กรมฯ ทราบ



กรมปศุสัตว์                                        
(คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์)

กอง/ส านัก
(คณะกรรมการวิชาการ)

การพิจารณาอนุมัติ   
เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้วิจัย 
(สังกัดส่วนกลาง)

เสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณา

เสนอขออนุมัติผลงานที่
ผ่านการพิจารณา

ผลการอนุมัติเผยแพร่ผลงานวิจัย

แจ้งผลการพิจารณา(2)

(3) (4)

(5)

เสนอผลงานวิจัยที่จะ
เผยแพร่

แจ้งผลการพิจารณา
(1) (6)

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
(คณะอนุกรรมการวิจัยการปศสุัตว์))

(สุขภาพสัตว/์ผลิตสัตว์/มาตรฐาน/ส่งเสริมฯ)

ผู้วิจัย 
(ปศข.-ปศจ.)

เสนอผลงานวิจัยที่จะ
เผยแพร่

แจ้งผลการพิจารณา
(1) (6)

ปศข.
(คณะกรรมการวิชาการ)



2. งานวจิยัทีข่องบประมาณจากแหล่งทุนนอก 
(โครงการวจิยัมุ่งเป้า วช. สวก. สกว. ฯลฯ)



ค าอธิบาย

2.1 กรณีท่ีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ทุนนอก) 

1. นักวิจัยท่ีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเขียนเสนอ
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน

2. เสนอหน่วยงานส่งกรมฯ ผ่านกลุ่ม
พัฒนาวิชาการ
ปศุสัตว์

3. แหล่งทุนวิจัย 4. ท าสัญญากับแหล่งทุน

5. อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนาม

ผ่านการพิจาณาอนุมัติแหล่งทุน

เสนอผ่าน กวป./และ สกม.

6. นักวิจัยรับสัญญาฉบับสมบูรณ์

7. รายงานความก้าวหน้าเจ้าของแหล่งทุนตามข้อตกลง

8. รายงานฉบับสมบูรณ์ให้แหล่งทุน

9. ขออนุมัติเผยแพร่ผ่าน กวป.

นักวิจัยด าเนินการวิจัย

กรณีต้องการเผยแพร่

เผยแพร่
1. นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการเขียนเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน 
2. เสนอหัวหน้าหน่วยงานส่งกรมฯ ผ่านกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เพื่อให้อนุกรรมการปศุสัตว์ตามสาขาต่างๆ ได้พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัย
3. เมื่อผ่านการพิจารณาจากกรมฯ แล้ว นักวิจัยรับเรื่องเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย
4. เม่ือผ่านการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจสอบโครงการวิจัยของแหล่งทุนแล้ว นักวิจัยติดต่อกับแหล่งทุนเพื่อท าสัญญา
5. เสนอกรมฯ ผ่าน กวป./ส านักกฎหมาย เพื่อให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนาม
6. นักวิจัยรับสัญญาฉบับสมบูรณ์พร้อมส าเนาโครงการ+สัญญาให้ กวป. 1 ชุด เพื่อออกเลขทะเบียนวิจัย
7. นักวิจัยด าเนินการวิจัยพร้อมรายงานความก้าวหน้าเจ้าของแหล่งทุนตามข้อตกลงในสัญญา และส าเนารายงานความก้าวหน้าให้ กวป. 1 ชุด
8. เมื่อสิ้นสุดโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แหล่งทุน และส าเนารายงานฉบับสมบูรณ์ให้ กวป. 1 ชุด
9. กรณีต้องการเผยแพร่ให้เสนอขออนุมัติเผยแพร่ผ่าน กวป. เพื่อพิจารณาและตรวจสอบก่อนท าการเผยแพร่ 

นักวิจัยรับเรื่องเพื่อเสนอแหล่งทุนลงนาม

ส าเนาโครงการ+สัญญาให้ กวป. 1
ชุด เพื่อออกเลขทะเบียน

ส าเนาให้ กวป. 1ชุด

ส าเนาให้ กวป. 1ชุด



1. ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน (สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.) ท าเรื่องขออนุญาตในการเข้าร่วมโครงการวิจัยผ่านคณะกรรมการวิชาการ กอง/ส านัก/ปศข. 
2. เสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาอนุญาต (คณะกรรมการวิชาการ) กอง/ส านัก/ปศข. ไปยัง กวป. 
3. กวป. เสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจาก (คณะกรรมการวิชาการ) กอง/ส านัก/ปศข. ไปยัง กรมปศุสัตว์
4. กรมปศุสัตว์ รับทราบ/ด าเนินการอนุมัติ แจ้งให้ กวป. ทราบ
5. กวป. แจ้งผลการอนุมัติให้ กอง/ส านัก/ปศข. ทราบ  
6. กอง/ส านัก/ปศข. แจ้งใหน้ักวิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมวิจัยทราบ
7. ให้ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมวิจัย จัดท ารายงานความก้าวหน้าให้กรมฯ ทราบ/เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เสนอให้กรมฯ ทราบ
* ผู้ร่วมวิจัยสามารถเอาผลงานวิจัยไปประเมินเพื่อปรับระดับได้ โดยใช้เลขทะเบียนวิจัยที่หน่วยงานภายนอกออกให้ได้

ค าอธิบาย

กรมปศสุัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
(กวป.)

2.2 กรณีท่ีเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ทุนนอก) 

กอง/ส านัก/ปศข.
(คณะกรรมการวิชาการ)

กอง/ส านัก/ปศข.
(คณะกรรมการวิชาการ)

ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
(สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.)

ผู้วิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
(สังกัดส่วนกลาง/ปศข.-ปศจ.)

(2)

เสนอโครงการวิจัยทีผ่่านการพิจารณาอนุญาต
จากคณะกรรมการวิชาการ กอง/ส านัก/ปศข.

(4)รับทราบ/ด าเนินการอนุมัติ

เสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาอนุญาต
จากคณะกรรมการวิชาการ กอง/ส านัก/ปศข.

(5)

(1)ท าบันทึกเรื่องขออนุญาตในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
* โดยแนบโครงการวิจัยมาด้วย

(6) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ

(3)

แจ้งผลการอนุมัติ

(7) - ให้จัดท ารายงานความก้าวหน้าให้กรมฯ ทราบ
- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เสนอให้กรมฯ ทราบ



3. งานวชิาการ



(4) เสนอรายงาน

(2) แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ส าเนาข้อเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) 
ที่ผ่านการอนุมัติโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค าอธิบาย

ขั้นตอนการเสนอโครงการวิชาการ 
(ลักษณะงานวิจัยท่ีไม่ผ่าน วช. และ

แหล่งทุนต่างๆ)

กรมปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

บันทึกฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

(5) ก าหนดรหัสอ้างอิง และแจ้งหัวหน้าโครงการ
วิชาการ ผ่าน ส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต

เก็บแฟ้มเอกสารส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต
(คณะกรรมการวิชาการ)

พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ

ผู้เสนอโครงการวิชาการ
(สังกัดส่วนกลาง/ภูมิภาค)

เสนอข้อเสนอโครงการวิชาการ  (1)
(Concept paper)

3. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการงานวิชาการ 

3

1. ผู้เสนอโครงการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง/ภูมิภาค) เสนอข้อเสนอโครงการวิชาการ ต่อส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต (คณะอนุกรรมการวิชาการ) พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
2. ส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต (คณะอนุกรรมการวิชาการ) แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
3. ส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต (คณะอนุกรรมการวิชาการ) ส าเนาข้อเสนอโครงการวิชาการ ที่ผ่านการอนุมัติโดยหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
4. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์เสนอรายงานกรมปศุสัตว์
5. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ บันทึกฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ก าหนดรหัสอ้างอิงและแจ้งหัวหน้าโครงการวิชาการผ่านส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต และเก็บแฟ้มเอกสาร



รวบรวมข้อมูล/เสนอรายงาน

(5) แจ้งเลขทะเบียนฯ ให้เจ้าของผลงานวิชาการ

เสนอขอเลขทะเบียนฯ ผลงานท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่แล้ว

ค าอธิบาย

กรมปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต
(คณะกรรมการวิชาการ)

พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ

ผู้เสนอโครงการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง/ภูมิภาค)

เสนอผลงานวิชาการที่จะขอเลขทะเบียน  (1)

ขั้นตอนการออกเลขทะเบียนผลงานวิชาการ 

(2)

1. ผู้เสนอโครงการวิชาการ (สังกัดสว่นกลาง/ภูมิภาค) เสนอผลงานท่ีจะขอเลขทะเบียนฯ ต่อส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต (คณะอนุกรรมการวิชาการ) พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
2. ส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต (คณะอนุกรรมการวิชาการ) เสนอขอเลขทะเบียนฯ ผลงานท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่แล้ว ต่อกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
3. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ตรวจสอบข้อมูลงานท่ีได้รับอนุมัติให้เผยแพร่กับส าเนาข้อเสนอโครงการวิชาการ และรวบรวมข้อมูล/เสนอรายงานกรมปศุสัตว์
4. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ด าเนินการออก/แจ้งเลขทะเบียน ต่อส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต (คณะอนุกรรมการวิชาการ) 
5. ส านัก/กอง/ปศุสัตว์เขต (คณะอนุกรรมการวิชาการ) แจ้งเลขทะเบียนฯ ให้เจ้าของผลงานวิชาการ

ตรวจสอบข้อมูลผลงานท่ีได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ กับส าเนาข้อ
โครงการวิชาการ (Concept paper)

(3)

ด าเนินการออก/แจ้งเลขทะเบียน(4)



แบบเสนอโครงการวิชาการ



Thank You


