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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
ระบบรายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 

1. การเข้าใช้งานระบบ 
1.1 ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถเข้าใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 

Research and Innovation Information System : NRIIS) โ ด ย เ ปิ ด เ ว็ บ บ ร า ว เ ซ อ ร์  Google 
Chrome/Firefox/Microsoft Edge แล้วพิมพ์ https://nriis.go.th 

 
รูปที่  1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

1.2 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 
1) คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

2) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 
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2. การน าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรร 
การน าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรร มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 การก าหนดสถานะงานของข้อเสนอโครงการเป็นสถานะงาน “หน่วยงานอนุมัติโครงการ” 

การก าหนดสถานะงานของข้อเสนอโครงการเป็นสถานะงาน “หน่วยงานอนุมัติโครงการ” โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “ข้อเสนอโครงการ” ภายใต้หัวข้อ “การจัดสรรงบ ววน.” และค้นหาข้อเสนอโครงการที่
ต้องการ 

2) คลิก  หน้าข้อเสนอโครงการที่ต้องการปรับสถานะงาน 
3) เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิก  ที่สถานะ และเลือกสถานะ “หน่วยงานอนุมัติโครงการ (17)” 
4) ระบุข้อความในหมายเหตุ 
5) คลิก  ก าหนดสถานะงานโครงการย่อย ให้เหมือนชุดโครงการ (กรณีเป็นชุดโครงการ) จากนั้นคลิก

บันทึก 

 
รูปที่  3 เมนูข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  4 การปรับสถานะงานข้อเสนอโครงการ 
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2.2 การน าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรเข้าในระบบ Ongoing 

เมื่อก าหนดสถานะงานของข้อเสนอโครงการเป็นสถานะงาน “หน่วยงานอนุมัติโครงการ” แล้ว จะสามารถ
น าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรเข้าในระบบ Ongoing โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ไปที่เมน ู“น าเข้าโครงการ (ววน.)” ภายใต้หัวข้อ “Ongoing งบ ววน.” และค้นหาโครงการที่ต้องการ 
2) คลิก  หน้าโครงการที่ต้องการน าเข้า จากนั้นระบุจ านวนงบประมาณในคอลัมน์ งปม.จัดสรร และ

คลิกน าเข้า 
กรณีระบุจ านวนงบประมาณของชุดโครงการ ให้ระบุงบประมาณที่จัดสรรทั้งชุดโครงการ (รวมโครงการย่อย) 

 
รูปที่  5 เมนูน าเข้าโครงการ 

 

 
รูปที่  6 การน าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรร 
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โครงการที่น าเข้าแล้วจะแสดงข้อความ "น าเข้าแล้ว งบ ววน. (รหัสโครงการ ววน.)" และไม่สามารถแก้ไข
งบประมาณจัดสรรได้ หากต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขท่ีโครงการในตารางโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 
รูปที่  7 โครงการที่น าเข้าในในระบบ Ongoing แล้ว 

 
2.3 การระบุจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการย่อย 

เมื่อน าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรแล้ว กรณีชุดโครงการ จะต้องระบุจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “น าเข้าโครงการ (ววน.)” ภายใต้หัวข้อ “Ongoing งบ ววน.” และค้นหาโครงการที่ต้องการ 

2) ที่ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้คลิก  ที่ชุดโครงการ จะเข้าสู่
แบบฟอร์มโครงการของชุดโครงการ 

3) ที่หน้าแบบฟอร์มของชุดโครงการ จะแสดงรายชื่อ โครงการย่อย ให้คลิก  ที่คอลัมน์ จัดการ
คณะผู้วิจัยและงบประมาณ ของโครงการย่อยที่ต้องการ จะเข้าสู่แบบฟอร์มจัดการคณะผู้วิจัยและ
งบประมาณของโครงการย่อย 

4) ที่หน้าแบบฟอร์มจัดการคณะผู้วิจัยและงบประมาณของโครงการย่อย ให้ระบุจ านวนงบประมาณใน
หัวข้อ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างและคลิก บันทึก เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก  
ปิดหน้านี้ 

 
รูปที่  8 ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในหน้าเมนูน าเข้าโครงการ 
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รูปที่  9 รายชื่อโครงการย่อยในหน้าแบบฟอร์มโครงการของชุดโครงการ 

 
 

 

 
รูปที่  10 การระบุจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการย่อย 
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 กรณีต้องการแก้ไขงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว สามารถแก้ไขงบประมาณได้ที่
แบบฟอร์มโครงการของชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวที่ต้องการ เมื่อแก้ไขงบประมาณแล้ว เลื่อนลงมา
ด้านล่าง คลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  11 การแก้ไขงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของชุดโครงการ 

 
2.4 การส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูลโครงการก่อนการท าสัญญา 

เมื่อน าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรแล้ว สามารถส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูลโครงการก่อนการท าสัญญา 
โดยเฉพาะการแก้ไขรายละเอียดงบประมาณให้ตรงกับท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ไปที่เมน ู“น าเข้าโครงการ (ววน.)” ภายใต้หัวข้อ “Ongoing งบ ววน.” และค้นหาโครงการที่ต้องการ 

2) ที่ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้คลิก  ที่โครงการที่ต้องการ              
ระบบจะแสดงหน้าต่างส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข ให้ระบุวันที่และเวลาที่สิ้นสุดการแก้ไข จากนั้นคลิก 
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รูปที่  12 การส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูล 



 กรณีต้องการคลิกส่งโครงการครั้งละหลายโครงการ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
1) คลิก  หน้าโครงการที่ต้องการ 
2) เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือกสถานะ “นักวิจัยแก้ไขโครงการ” จากนั้นก าหนดวันและเวลาที่สิ้นสุด            

การแก้ไข ระบุข้อความในหมายเหตุ จากนั้นคลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  13 การส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูลครั้งละหลายโครงการ 
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3. การก าหนดงวดเพื่อให้นักวิจัยส่งงานตามงวด 
เจ้าหน้าที่สามารถก าหนดงวดเพ่ือให้นักวิจัยส่งงานตามงวด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ไปที่เมนูสัญญา เมนูย่อย ก าหนดงวดเงิน 
2) ค้นหาโครงการที่ต้องการ และคลิกค้นหา 

3) คลิก  หน้าโครงการที่ต้องการ จะเข้าสู่หน้าก าหนดงวดเงิน 

 

 
รูปที่  14 เมนูก าหนดงวดเงิน 
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4) ที่หน้าก าหนดงวดเงิน สามารถคลิก เพ่ิมงวดเงิน เพ่ือเพ่ิมจ านวนงวดเงิน  

5) สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขรายละเอียด และเพ่ิมงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ หรือคลิก  
เพ่ือลบรายการ 

6) สามารถคลิกเพ่ิม in-cash, in-kind เพ่ือแก้ไขหรือเพ่ิมรายการ in-cash, in-kind 
 

 

 
รูปที่  15 หน้าก าหนดงวดเงิน 
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รูปที่  16 แบบฟอร์มการร่วมลงทุน 

 
4. การก าหนดสถานะงานโครงการเป็น “อยูร่ะหว่างด าเนินการ” 

โครงการที่น าเข้าในระบบ Ongoing แล้ว สามารถปรับสถานะงานโครงการเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ”  
เพ่ือให้นักวิจัยรายงานผลการด าเนินงานและส่งรายงานความก้าวหน้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “น าเข้าโครงการ (ววน.)” ภายใต้หัวข้อ “Ongoing งบ ววน.” และค้นหาโครงการที่ต้องการ 
2) คลิก  หน้าโครงการที่ต้องการปรับสถานะงาน 
3) เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิก  ที่สถานะ และเลือกสถานะ “อยู่ระหว่างด าเนินการ” 
4) ระบุข้อความในหมายเหตุ จากนั้นคลิกบันทึก 

 
รูปที่  17 การปรับสถานะงานโครงการเป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” 
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5. การติดตามโครงการที่ก าลังด าเนินการ 
เมื่อนักวิจัยได้มีการรายงานผลการด าเนินงานและส่งงานตามงวดแล้ว ผู้ประสานหน่วยงานสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลที่นักวิจัยส่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ภายใต้เมนู Ongoing งบ ววน. ไปที่เมนู “ติดตามโครงการ” เมนูย่อย “โครงการที่ก าลังด าเนินการ” 
2) ค้นหาโครงการที่ต้องการ และคลิกค้นหา 

3) คลิก  ที่โครงการที่ต้องการ จะเข้าสู่หน้าด าเนินการรายงานผลของโครงการ 

 
รูปที่  18 เมนูโครงการที่ก าลังด าเนินการ 

ในหน้ารายงานผลการด าเนินงาน จะประกอบด้วยแถบ รายละเอียดโครงการ โดยแสดงรายละเอียดข้อมูล
โครงการทั้งหมด และแถบผลการด าเนินงาน โดยแถบผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ แผน – ผลการ
ด าเนินงาน ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย รายจ่ายที่
เกิดข้ึนจริง รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย รายงานความก้าวหน้า เอกสารแนบ และบทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  19 หน้ารายละเอียดโครงการ 
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รูปที่  20 หน้ารายงานผลการด าเนินงาน 

5.1 แผน – ผลการด าเนินงาน 
แผน – ผลการด าเนินงาน จะเป็นการรายงานผลตามแผนการด าเนินงานที่วางแผนไว้ในการเสนอขอ

งบประมาณ โดยนักวิจัยสามารถระบุเดือนที่ด าเนินการจริง และความส าเร็จต่อกิจกรรม แต่ไม่สามารถเพ่ิมแผน          
การด าเนินงาน แก้ไขชื่อกิจกรรม เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ และสัดส่วนของงานต่อโครงการ หากต้องการให้

นักวิจัยเพ่ิมหรือแก้ไขแผนการด าเนินงาน สามารถคลิก  เพ่ือเปลี่ยนเป็น  ให้นักวิจัยแก้ไข
แผนงาน 

สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข  หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  21 แผน – ผลการด าเนินงาน 
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5.2 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับให้ระบุข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถท าได้จริง  

โดยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ผลผลิต โดยเลือกผลผลิตจากตัวเลือกในระบบ 

 ผลผลิตย่อย โดยเลือกผลผลิตย่อยจากตัวเลือกในระบบ 

 จ านวนน าส่ง 

 หน่วยนับ 

 รายละเอียดผลผลิต 

 ปีที่น าส่งผลผลิต 

 การน าส่ง KR (น าส่ง KR ตรง หรือ น าส่ง KR โดยอ้อม) 

ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข  หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
 

 
รูปที่  22 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
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5.3 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะเป็นการรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง โดยระบบจะแสดงรายการผลผลิตที่คาดว่า

จะได้รับ ให้คลิก  หน้ารายการผลผลิตที่ต้องการรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง หรือหากต้องการเพ่ิมผลผลิตที่
เกิดข้ึนจริงให้คลิก เพ่ิมผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ข้อมูลที่แสดงจากตารางผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ ผลผลิต ผลผลิตย่อย จ านวนน าส่ง 
หน่วยนับ รายละเอียดผลผลิต ปีที่น าส่งผลผลิต การน าส่ง KR  
ข้อมูลส่วนนี้ นักวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในตารางผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (หากต้องการแก้ไข 
สามารถแก้ไขในตารางผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ยกเว้นเป็นผลผลิตที่เพ่ิมใหม่ในตารางผลผลิตที่
เกิดข้ึนจริง จะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้) 

 ข้อมูลที่นักวิจัยจะต้องระบุเพิ่มเติม มีดังนี้ ร้อยละความก้าวหน้าการด าเนินงาน ผลผลิตที่เกิดขึ้น
จริง และเชิงคุณภาพ 

เมื่อระบขุ้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก  

กรณีผลผลิตที่เพิ่มใหม่ในตารางผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะสามารถคลิก   เพ่ือลบรายการ 

 

 
รูปที่  23 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 
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5.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย จะแสดงข้อมูลจากในแบบฟอร์มโครงการ ในหัวข้อ

งบประมาณของโครงการ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้แก้ไขที่หน้าแบบฟอร์ม
โครงการ 

 
รูปที่  24 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย 

 
5.5 รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส าหรับนักวิจัยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณและ
หมวดงบประมาณ โดยคลิก เพ่ิมงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ประเภทงบประมาณ หมวดงบประมาณ 

จ านวนเงิน วันที่ ใช้เงินงวดที่ และหมายเหตุ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข

ข้อมูล หรือคลิก  เพ่ือลบข้อมูล 

 
รูปที่  25 รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
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5.6 รายรับท่ีเกิดจากดอกเบี้ย 
รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย ส าหรับนักวิจัยรายงานรายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย โดยคลิก เพ่ิมรายรับที่เกิด

จากดอกเบี้ย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ วันที่ จ านวนเงิน และหมายเหตุ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล หรือคลิก  เพ่ือลบข้อมูล 

 
รูปที่  26 รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย 

5.7 รายงานความก้าวหน้า 
รายงานความก้าวหน้า จะแสดงงวดที่นักวิจัยจะต้องส่งรายงานให้แก่หน่วยงานตามงวดงานที่หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ส่วนที่นักวิจัยจะต้องรายงาน และส่วน
แสดงผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่นักวิจัยจะต้องรายงาน  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 วันที่ส่งรายงาน (จะแสดงอัตโนมัติเมื่อนักวิจัยคลิกส่งรายงาน) 

 สรุปผลการด าเนินงาน 

 ผลการปฏิบัติงาน 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

 ไฟล์แนบ โดยเลือกไฟล์และประเภทไฟล์ จากนั้นคลิก เพ่ิมเอกสารแนบ 
เมื่อนักวิจัยคลิกส่งรายงานแล้ว นักวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขได้  
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รูปที่  27 รายงานความก้าวหน้าส าหรับนักวิจัยรายงาน 

 
ส่วนแสดงผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 วันที่เห็นชอบ 

 สถานะการพิจารณา เมื่อนักวิจัยส่งงานแล้ว จะอยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างพิจารณา” หากต้องการ
ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไขให้เลือกสถานะ “ยังไม่พิจารณา” หรือ หากผ่านการพิจารณาแล้ว                    
แต่ไม่เห็นชอบต้องการให้นักวิจัยแก้ไขให้เลือกสถานะ “ไม่เห็นชอบ (กลับไปแก้ไข)” 

 วันที่ประชุม/ส่งหนังสือเวียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 วันที่อนุมัติ 

 วันที่จ่ายจริง 

 ใบเบิกเงินจากคลัง 
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 
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รูปที่  28 ผลการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ 

 

5.8 เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเอกสารการส่งงานในแต่ละงวด โดยเลือกไฟล์

แนบ เลือกประเภทเอกสาร เลือกก าหนดการเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ จากนั้นคลิก เพ่ิมไฟล์ สามารถคลิก 

 เพ่ือแนบไฟล์ใหม่หรือแก้ไขประเภทไฟล์ หรือคลิก  เพ่ือลบไฟล์เอกสารแนบ 

 
รูปที่  29 เอกสารแนบ 

5.9 บทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงาน 
ส าหรับบันทึกบทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว คลิก 

บันทึกบทคัดย่อ 

 
รูปที่  30 บทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงาน 
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6. รายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว.  
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าที่นักวิจัยรายงาน โดยคลิก

ทีเ่มน ู“ติดตามโครงการ” เลือกคลิกเมนู “รายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว” 

  
รูปที่  31 เมนรูายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. 

หน้ารายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. จะแสดงรายงานรอบ 6 เดือนในแต่ละรอบ ตามที่หน่วยงานก าหนด

โดยผู้ประสานหน่วยงานสามารถคลิกเข้าไปดูรายงาน โดยคลิกที่  เพ่ือเข้าสู่หน้ารายงานความก้าวหน้าส่ง 
สกสว. 

 
รูปที่  32 หน้ารายงาน 
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หน้ารายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. จะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1  แสดงชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ วันที่เริ่มด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
รวมที่ได้รับจัดสรร และชื่อผู้บริหารหน่วยรับงบประมาณ 

 ส่วนที่ 2 แสดงโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถคลิกแก้ไข
โครงการเพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มโครงการ สามารถคลิกก าหนดงวดเงิน เพ่ือเข้าสู่หน้าก าหนดงวดเงิน 
และสามารถคลิกรายงานความก้าวหน้า เพ่ือเข้าสู่หน้ารายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้า
ของโครงการ 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ OKR (หากมี โปรดระบุ)  
เมื่อด าเนินการระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

สามารถคลิก  เพ่ือแสดงรายงานสรุปผลการด าเนินงานส่ง สกสว.  

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก  เพ่ือส่งให้ สกสว. 

 

 
รูปที่  33 หน้าแสดงผลรายงานความก้าวหน้า 



22 

 

 

 
รูปที่  34 หน้าพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานส่ง สกสว. 


