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คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 
************************* 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิ ด เว็ บ บ ร า ว เซ อ ร์  Google Chrome แ ล้ ว พิ ม พ์  URL : http://www.nrms.go.th ห รื อ 
https://www.nrms.go.th 

 
รูปที่  1 แสดงหน้าแรกระบบ NRMS 

 ส าหรับนักวิจัย คลิกที่ นักวิจัย เข้าสู่ระบบหรือหากไม่ใช่นักวิจัย เช่น ผู้ประสานหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงาน คลิกท่ี เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ 

1.1  การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 
1) คลิกท่ี “เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ”เพ่ือเข้าใช้งาน 
2) ระบบุัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  2 หน้าเข้าสู่ระบบ 

นักวิจัยคลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
NRMS 

เจ้าหน้าที่คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
NRMS 
คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจัย
ใหม่ 

คลิกท่ี “เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ”เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
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รูปที่  3 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

 กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัย แต่หากต้องการสมัครเป็นผู้ประสาน
หน่วยงาน ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานคนเดิมเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ประสานหน่วยงานให้ 

1.2 การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
เมื่อคลิกลิงค์เพ่ือเข้าสู่หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ จะต้องระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

1) ชาวต่างชาติหรือไม่ 
2) กระทรวง 
3) หน่วยงานสังกัดของกระทรวง 
4) หน่วยงานของท่าน (กรม/มหาวิทยาลัยของผู้ใช้) 
5) คณะ/สถาบัน/ส านัก/กองของท่าน (ชื่อหน่วยงานย่อยที่ผู้ใช้สังกัดภายใต้กรม/มหาวิทยาลัย) 

หากไม่มีหน่วยงานของผู้ใช้ใน dropdown list  ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรือหากไม่มี 
คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ของผู้ใช้ ใน dropdown list ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อ
ของผู้ประสานหน่วยงานได้ท่ีเมนู ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ) 

6) เพศ 
7) ค าน าหน้านาม 
8) ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 
9) ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ (*จ ำเป็นต้องระบุเพรำะระบบจะสร้ำง Account  ใน

กำรเข้ำใช้งำนระบบเป็นอีเมลในรูปแบบ name.surname@research.or.th) 
10) อีเมลที่ติดต่อของท่าน : เป็นอีเมลที่เป็นปัจจุบันและผู้ใช้ใช้ส าหรับติดต่อและรับข้อมูลจาก

ระบบ NRMS 

2. คลิกเข้าสู่ระบบ 

1. ผู้ประสานหน่วยงานระบบุัญชี
ผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
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11) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
12) เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ) 
13) เช็ค  ยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบ 
14) ป้อนอักขระท่ีปรากฏ 
15) คลิก ส่งค าขอ 

 
รูปที่  4 หน้าลงทะเบียนนักวิจัย 

หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบผ่าน
ทางอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้
อัตโนมัติหลังจากลงทะเบียน นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที แต่หากหน่วยงานไม่ได้ก าหนดสิทธิ์ให้
นักวิจัยเข้าระบบโดยอัตโนมัติ นักวิจัยจะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพ่ือขอสิทธิ์เข้าระบบ ส าหรับกรณีที่
เป็นนักวิจัยอิสระ หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ NRMS 

 หากไม่แน่ใจว่ามีบัญชีเข้าใช้ระบบแล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบโดยการคลิกที่ตรวจสอบบัญชีชื่อ
ของท่านในระบบ 

 กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกท่ีลืมรหัสผ่านเพ่ือให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ 

 
รูปที่  5  แสดงเมนูตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบและลืมรหัสผ่าน 
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รูปที่  6 หน้าตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบ 

 

 
รูปที่  7 หน้าลืมรหัสผ่าน
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2. การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 

การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้ประสานหน่วยงานน าเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากข้อเสนอโครงการ มายังระบบ 
Ongoing ซึ่งจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

2. ผู้ประสานหน่วยงานบันทึกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายโครงการ พร้อมตรวจสอบเป้าหมาย 
แนวทาง กลุ่ม และกลุ่มย่อยของโครงการ ตามเป้าหมายแผนบูรณาการ 

3. ผู้ประสานหน่วยงานรายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. นักวิจัยหรือผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงข้อมูลโครงการ/งานให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการ

ด าเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ พร้อมแนบไฟล์รายงานที่เก่ียวข้อง 
5. ผู้ประสานหน่วยงานปิดโครงการในระบบ 

 

2.1 การน าเข้าโครงการ 
1) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่เมนู จัดท างบบูรณาการ หรือคลิกท่ีเมนู ติดตามงบบูรณาการปี 2561 

 
รูปที่  8 แสดงเมนู จัดท างบบูรณาการ 

 

2) ที่หน้าจัดท างบบูรณาการ ในหัวข้อ Ongoing & monitoring คลิกที่เมนู น าเข้าโครงการ ซึ่งจะ
แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ จ าแนกตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมาย
แผนบูรณาการ 
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รูปที่  9 แสดงเมนูน าเข้าโครงการ 

3) คลิกเลือกเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดแนวทาง ที่มีข้อเสนอโครงการ จากนั้น
คลิกเลือกข้อเสนอโครงการที่ต้องการ เลือกตัวชี้วัดแนวทาง และระบุงบประมาณจัดสรร จากนั้น
คลิก น าเข้าข้อมูลโครงการ ระบบจะตรวจสอบงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรรตาม
ตัวชี้วัดแนวทาง โดยจะไม่สามารถน าเข้างบประมาณเกินจากที่ส านักงบประมาณจัดสรรได้ 

 
รูปที่  10 แสดงการน าเข้าโครงการ 

 
รูปที่  11 แสดงโครงการที่น าเข้าแล้ว 
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2.2 การจัดการโครงการ 
1. คลิกท่ีเมนู รายงานผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  12 แสดงหน้ารายงานผลการด าเนินงาน 

2. ค้นหาโครงการที่ต้องการ สามารถกรองผลการค้นหาโดยการเลือกเป้าหมายแผนบูรณาการ     
แนวทางการด าเนินงานหลัก กลุ่ม รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน เมื่อเลือกเงื่อนไขแล้ว 
คลิก ค้นหา  

3. สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขโครงการ หรือคลิก    เพ่ือลบโครงการ หรือคลิก ด าเนินการ 
เพ่ือรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน และการรายงานตัวชี้วัด 

 
รูปที่  13 แสดงการจัดการโครงการ 
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4. ผู้ประสานหน่วยงานสามารถก าหนดสถานะงานโครงการได้โดยคลิกเลือกหน้าโครงการที่ต้องการ 
จากนั้นเลือกสถานะงาน ระบุข้อความที่ต้องการบันทึก และคลิกก าหนดสถานะงาน 

 
รูปที่  14 แสดงการก าหนดสถานะงานโครงการ 

 
 

2.3 การรายงานผลการด าเนินงาน 
คลิกที่ เมนู รายงานผลการด าเนินงาน  และค้นหาโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกด าเนินการ                    
ที่โครงการที่ต้องการรายงาน ระบบจะแสดงหน้ารายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยแถบเมนู 
รายละเอียดโครงการ/งาน ผลการด าเนินงาน รายงานตัวชี้วัด และประวัติการแก้ไขข้อมูล 

 
รูปที่  15 แสดงหน้ารายงานผลการด าเนินงาน 
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2.3.1 รายละเอียดโครงการ/งาน 
เมนูรายละเอียดโครงการ/งาน จะแสดง รายละเอียดโครงการ/งาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้

โดยการคลิก แก้ไขโครงการ จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน 

 
รูปที่  16 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ/งาน 

เมื่อคลิกแก้ไขโครงการ จะแสดงแถบเมนู ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโครงการ นักวิจัย /ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผนงาน-งบประมาณ เอกสารแนบ และข้อมูลสรุป 

 
รูปที่  17 แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน 
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1) ข้อมูลทั่วไป 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 กระทรวง 
 หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
 หน่วยงาน 
 คณะ/สถาบัน/ส านัก 
 รหัสโครงการ/งาน 
 ชื่อแผนงาน/โครงการ 
 ลักษณะของโครงการ (โครงการปีเดียว, โครงการต่อเนื่อง) 
 ระยะเวลาด าเนินการ ระบุเป็นปีและเดือน 
 วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด 
 โครงการเทียบเท่าผลผลิตของหน่วยงาน 
 เป้าหมายแผนบูรณาการ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 กลุ่ม 
 กลุ่มย่อย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์วิจัยชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก 
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รูปที่  18 หน้าข้อมูลทั่วไป 

2) รายละเอียดโครงการ 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 สาขา OECD หลัก (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 - 3) 
 สาขา OECD รอง (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 - 3) 
 ค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 บทคัดย่อ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) หรือ หลักการและเหตุผล (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -

4) 
 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 
 วัตถุประสงค์ 
 แผนการพัฒนานวัตกรรม (เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ ) 

ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขัน 
(คู่แข่ง/ต้นทุน) (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 



12 
 

 
 

 เป้าหมาย/ผลผลิต (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -4) 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
 วิธีการด าเนินงาน 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 สถานที่ท าการวิจัย 
 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐานการวิจัย  (เฉพาะเป้าหมายที่ 1-3) 
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับโครงการ (เฉพาะ

เป้าหมายที่ 1-3) 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -4) 
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เฉพาะแนวทางที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม) 
 แผนการใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาด้านบุคลากรของภาคการผลิตและบริการ (เฉพาะ

แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม) 
 แผนการใช้ประโยชน์ (เฉพาะแนวทางท่ี 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

และนวัตกรรม) 
o จ านวนผู้ใช้บริการ 
o ประสิทธิผลในการช่วยลดต้นทุน/เพ่ิมผลิตภาพทางธุรกิจของภาคเอกชน 

(ความเร็ว, ความสะดวก) 
o แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี/บุคลากรของภาคการผลิตและบริการ  

 แผนการให้บริการและการพัฒนา (เฉพาะแนวทางที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม)) 
 อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการ 
 ระบบบริหารจัดการการให้บริการ 
 ชื่อมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรม/มาตรฐานอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรม (ตัวอย่าง ISO17025, GMP, GAP เป็นต้น) 
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก 
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รูปที่  19 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ 
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3) นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กรณีเป็นโครงการวิจัย ให้ระบุชื่อ-สกุล หรือเลขบัตรประชาชนของนักวิจัยที่อยู่ใน

ระบบ จากนั้นเลือกต าแหน่งในโครงการ ระบุการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละ เวลาที่ท า
วิจัย และคลิกบันทึก โดยเพิ่มชื่อทุกคนที่อยู่ในคณะผู้วิจัย 

 กรณีเป็นโครงการ/งาน ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ เบอรโ์ทรศัพท ์และอีเมล และคลิก
บันทึก 

 
รูปที่  20 แสดงการน าเข้าคณะผู้วิจัย 

 

 
รูปที่  21 แสดงการน าเข้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
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4) แผนงาน – งบประมาณ 
แผน – ผลการด าเนินงานประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 ชื่อกิจกรรม 
 เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
 เดือนที่ด าเนินการจริง 
 สัดส่วนของงานต่อโครงการ หมายถึง ร้อยละของงานในกิจกรรมนั้นเทียบกับทั้ง

โครงการ โดยทุกกิจกรรมรวมกันเป็นร้อยละ 100 เช่น กิจกรรมที่ 1 วางแผนงาน คิด
เป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับทุกกิจกรรมทั้งโครงการ ดังนั้น สัดส่วนของงานต่อ
โครงการคือ 10 

 ความส าเร็จต่อกิจกรรม หมายถึง ร้อยละผลการด าเนินโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วใน
กิจกรรมนั้น โดยทั้งกิจกรรมเทียบเป็นร้อยละ 100 เช่น กิจกรรมที่ 1 วางแผนงาน 
สัดส่วนของงานต่อโครงการคือ 10 ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้นความส าเร็จ
ต่อกิจกรรมคือ 50 โดยหากกิจกรรมนั้นด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ความส าเร็จต่อ
กิจกรรมจะต้องเป็นร้อยละ 100 

ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถเลื่อนล าดับกิจกรรม ด้วยการคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับขึ้น 
หรือคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับลง 

 
รูปที่  22 แสดงแผนการด าเนินงาน 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วยหัวข้อ หมวดงบประมาณ  และงบประมาณ โดยสามารถระบุ
งบประมาณได้ไม่เกินตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ที่ระบุในหน้าน าเข้าโครงการ 

 
รูปที่  23 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
5) เอกสารแนบ 

ส าหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบและเลือกประเภทเอกสาร จากนั้นคลิก 
เพ่ิมไฟล์ 

 

 
รูปที่  24 แสดงหน้าเอกสารแนบ 
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2.3.2 ผลการด าเนินงาน 
หน้าผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยหัวข้อ แผนการด าเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการ

เบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารแนบ 
1) แผน – ผลการด าเนินงาน 

ตารางแผน – ผลการด าเนินงานจะแสดงหน้าเดียวกับแผนงาน – งบประมาณ (ในรายละเอียด
โครงการ/งาน กรณีคลิกแก้ไขโครงการ) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ชื่อกิจกรรม 
 เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
 เดือนที่ด าเนินการจริง 
 สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
 ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถเลื่อนล าดับกิจกรรม ด้วยการคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับขึ้น หรือคลิก  

เพ่ือเลื่อนล าดับลง สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
 

 

 
รูปที่  25 แสดงแผนการด าเนินงาน 
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2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประกอบด้วยหัวข้อ  
 งวด/ครั้งที่/ไตรมาสที่ 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
 วันที่ก าหนดจ่ายเงิน 
 รายละเอียดเนื้อหา 
 หมายเหตุ 

เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบ
รายการ 

 
รูปที่  26 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประกอบด้วยหัวข้อ  
 งวด/ครั้งที่/ไตรมาสที่ 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
 วันที่เบิกเงิน 
 หมายเหตุ 

เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบ
รายการ 
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รูปที่  27 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
4) งวดงาน 

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถก าหนดงวดงาน ได้โดย คลิกที่ ก าหนดงวดงาน จะปรากฏแบบฟอร์ม
รายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งวดที่/ครั้งที/่ไตรมาสที่, รายการ, งบประมาณที่เบิกจ่าย, วันครบก าหนดส่งงาน เมื่อกรอก

เรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกงวดงาน สามารถคลิก    เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
งวดงานที่ผู้ประสานหน่วยงานได้ระบุ จะปรากฏงวดงานในเมนู ส่งรายงาน โดยนักวิจัยสามารถเลือก

ส่งรายงานตามงวดงานที่ผู้ประสานหน่วยงานระบุ 

 
รูปที่  28 แสดงการก าหนดงวดงาน 
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5) ส่งรายงาน 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถส่งรายงานตามงวดงานแทนนักวิจัยได้โดย คลิกที่ ส่งรายงาน จะปรากฏ

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งวดที่/ครั้งที่/ไตรมาสที่, งบประมาณที่ใช้ไป, ร้อยละความก้าวหน้า, เอกสาร
แนบ, ประเภทเอกสาร เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก 

 
รูปที่  29 แสดงการส่งรายงาน 

6) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบและเลือกประเภทเอกสาร จากนั้นคลิก เพ่ิมไฟล์ 

 

 
รูปที่  30 แสดงเอกสารแนบ 
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รายงานตัวชี้วัด 
หน้ารายงานตัวชี้วัด ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการและแนวทางตาม

เป้าหมายแผนบูรณาการ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ 
 รายงานส าหรับทุกเป้าหมาย  

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
7) รายงานตัวช้ีวัดรายไตรมาส 

ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยการคลิก     เพ่ือเข้าไปรายงานตัวชี้วัดรายไตร
มาส โดยจะประกอบด้วยหัวข้อ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ และ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินโครงการ ซึ่งจะต้องรายงานทุกไตรมาส เมื่อรายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก ระบบจะแสดงวันที่แก้ไขล่าสุด 
รวมทั้งร้อยละความส าเร็จและร้อยละการเบิกจ่ายที่ระบบค านวณจากแผนผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
รูปที่  31 แสดงการรายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส 

 
รูปที่  32 แสดงหน้ารายงานรายไตรมาส 
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8) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 ด้านวิชาการ 
 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 
 ด้านสังคม/ชุมชน 
 ด้านนโยบาย 

เลือกด้านการน าไปใช้ประโยชน์ และคลิกบันทึก (กรณีหน่วยงานแหล่งทุนจะสามารถเลือกด้านการน าไปใช้ประโยชน์ได้
มากกว่าหนึ่งด้าน) 

 
รูปที่  33 แสดงด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

9) หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 ประเภทหน่วยงาน 
 ชื่อหน่วยงาน 
 ชื่อผู้ประสานงาน 
 ที่อยู่ของหน่วยงาน 
 เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน 
 หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน (แนบไฟล์ pdf) 
 ลักษณะความร่วมมือจากหน่วยงาน 

 แบบ In cash : ระบุงบประมาณร่วมลงทุน 
 แบบ In Kind :  ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 

o บุคลากร : ระบุประเภท/ต าแหน่ง , จ านวนคน , ชั่วโมงการท างานต่อปี  และ
งบประมาณ 

o สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบุสถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย และงบประมาณ 
o วัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ : ระบุเครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ และ

งบประมาณ 
o องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม : ระบุองค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/

นวัตกรรม และงบประมาณ 
o วัตถุดิบ : ระบุประเภท, จ านวนของวัตถุดิบ และงบประมาณ 
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o การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ : ระบุ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ และงบประมาณ 

 

 
รูปที่  34 แสดงหน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ 

10) ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน 
ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 พัฒนาบุคลากร 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี 
 อ่ืนๆ 
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เลือกประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน และระบุรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีเลือกหัวข้ออ่ืนๆ จากนั้นคลิก บันทึก 

 
รูปที่  35 แสดงประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน 

11) การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ 
ระบุการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ และ

จ านวนงบประมาณที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 

 
รูปที่  36 แสดงการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ 

 
12) ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย  

ประกอบด้วย ประเภทผลงานที่ได้รับ, ระดับของผลงานที่ได้รับ, รายละเอียดผลงาน, จ านวนผลงาน, 
หน่วยนับ และเอกสารแนบ โดยมีข้อมูลดังนี้ 

(1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
     (1.1) ระดับอุตสาหกรรม 
     (1.2) ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
     (1.3) ระดับภาคสนาม 
     (1.4) ระดับห้องปฏิบัติการ 
(2) ต้นแบบเทคโนโลยี 
     (2.1) ระดับอุตสาหกรรม 
     (2.2) ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
     (2.3) ระดับภาคสนาม  
     (2.4) ระดับห้องปฏิบัติการ 
(3) กระบวนการใหม่ 
     (3.1) ระดับอุตสาหกรรม 
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     (3.2) ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
     (3.3) ระดับภาคสนาม 
     (3.4) ระดับห้องปฏิบัติการ 
(4) องค์ความรู้ 
(5) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

(5.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(5.2) การฝึกอบรม 
(5.3) การจัดสัมมนา 

(6) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
(6.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(6.2) การฝึกอบรม 
(6.3) การจัดสัมมนา 

(7) การพัฒนาก าลังคน 
     (7.1) นักศึกษาระดับปริญญาโท 
     (7.2) นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
     (7.3) นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
     (7.4) นักวิจัยจากภาคเอกชน ภาคบริการและภาคสังคม  
(8) ทรัพย์สินทางปัญญา 

(8.1) สิทธิบัตร 
(8.2) ลิขสิทธิ์ 
(8.3) เครื่องหมายการค้า 
(8.4) ความลับทางการค้า 
(8.5) อ่ืนๆ 

(9) บทความทางวิชาการ 
     (9.1) วารสารระดับชาติ 
     (9.2) วารสารระดับนานาชาติ 
(10) การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 
      (10.1) น าเสนอแบบปากเปล่า 

(10.2) น าเสนอแบบโปสเตอร์ 
(11) การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 

(11.1) น าเสนอแบบปากเปล่า 
(11.2) น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  37 ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

13) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 ชื่อผลลัพธ์ 
 ประเภท ได้แก่ เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, เชิงเวลา, เชิงต้นทุน 
 ปริมาณ 
 รายละเอียด 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  38 แสดงผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

14) ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน. 
 ผลกระทบต่อการจ้างงาน 
 ผลกระทบต่อสังคม 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม 
 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก 
 

 
รูปที่  39 แสดงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

 
 รายงานตามตัวช้ีวัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  
แนวทางท่ี 1.1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 

รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

ประกอบด้วย ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น
ถ้างานประสบความส าเร็จ 

 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 Basic 

o Basic principles observed and reported 
o Concept and/or application formulated 
o Concept demonstrated analytically or experimentally 

 
 Applied 

o Key elements demonstrated in laboratory environments 



28 
 

 
 

o Key elements demonstrated in relevant environments 
o Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

 Prototype 
o Final development version of the deliverable demonstrated in operational  
o Actual deliverable qualified through test and demonstration 
o Operational use of deliverable (commercial) 

 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเร็จ 
 Basic 

o Basic principles observed and reported 
o Concept and/or application formulated 
o Concept demonstrated analytically or experimentally 

 Applied 
o Key elements demonstrated in laboratory environments 
o Key elements demonstrated in relevant environments 
o Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

 Prototype 
o Final development version of the deliverable demonstrated in operational  
o Actual deliverable qualified through test and demonstration 
o Operational use of deliverable (commercial) 

คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ และคลิกบันทึก 

 
รูปที่  40 แสดงระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 
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2) ผลส าเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์  
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของประเทศ 

 เกิดผลงานวิจัยประยุกต์ : ผลส าเร็จของงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
หรือใช้ต่อยอดเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้และผลผลิตที่ได้ในงานวิจัยสามารถตอบ
โจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนั้นในอุตสาหกรรม และสามารถต่อยอดการวิจัยเพ่ือพัฒนา
เป็นเทคโนโลยีใหม่ 

 งานวิจัยมีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้สามารถยื่นขอ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

 เกิดนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : การประยุกต์ใช้
แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้การท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ หรือมี
การพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือเกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือน าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ 
o ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ 
o ต้นแบบกึง่อุตสาหกรรม  
o ต้นแบบอุตสาหกรรม 

 ผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตที่ได้มีผู้น าไปใช้ประโยชน์จริง : มีกลุ่มผู้ใช้ที่น างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์หรือน าไปพัฒนาเป็นกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า 
หรือสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/การท างานได้ 

คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ และระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม จากนั้นคลิกบันทึก 
 

 

 
รูปที่  41 แสดงผลส าเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม 
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แนวทางท่ี 1.2 บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
 รายการสินค้าในบัญชีนวัตกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ โดยระบุชื่อรายการสินค้า จ านวนที่

จัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ 
 นวัตกรรมที่ข้ึนบัญชี โดยระบุชื่อนวัตกรรมที่ข้ึนบัญชี 
 บัญชีสิ่งประดิษฐ์  โดยระบุชื่อบัญชีสิ่งประดิษฐ์ 

ระบุข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และคลิก เพ่ิม สามารถคลิก     เพ่ือแก้ไข หรือคลิก    เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  42 แสดงหัวข้อบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

แนวทางท่ี 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี 2.2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้าทายไทย 2) มุ่งเป้า 
แนวทางท่ี 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย 1) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 2) เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
แนวทางท่ี 3.1  วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย โดย
เน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่างเหมาะสม 
แนวทางท่ี 3.2 วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

รายงานตามตัวชี้วัด คือ 
 หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ระบุประเภทหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน และรายละเอียดการใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีดังนี ้
(1) เลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS 
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่

ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย และระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อ
เรียบร้อยแล้วคลิกเพ่ิม 
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(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย 
ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพ่ิม 

(4) สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
 

 
รูปที่  43 หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางท่ี 4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย 

รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 

ระบุระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยมีวิธี
ดังนี้ 

(1) เลือกประเภทมาตรฐานระบบ/มาตรฐานวิจัย 
(2) ระบุชื่อระบบ/มาตรฐานวิจัย 
(3) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ 

NRMS 
(4) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่

ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย และระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อ
เรียบร้อยแล้วคลิกเพ่ิม 

(5) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย 
ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพ่ิม 

(6) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  44 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 

2) การลดต้นทุนของการด าเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
การวิจัย 
ระบุการลดต้นทุนของการด าเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐาน

การวิจัย และจ านวนงบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่  45 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของการด าเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการ

วิจัย 
3) การขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ระบุหน่วยงานที่ขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยมี
วิธีดังนี้ 

(1) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ 
NRMS 

(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่
ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย และเลือกประเภทอุตสาหกรรม เมื่อเรียบร้อย
แล้วคลิกเพ่ิม 

(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย 
เลือกประเภทอุตสาหกรรม และคลิก เพ่ิม 

(4) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  46  แสดงหัวข้อการขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน 

แนวทางท่ี 4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 

ระบุระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยมี
วิธีดังนี้ 

(1) เลือกประเภทระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(2) ระบุชื่อระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(3) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ 

NRMS 
(4) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการ

ค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย และระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
คลิกเพ่ิม 

(5) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย ระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพ่ิม 

(6) สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
 

 
รูปที่  47 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 
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2) การลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 
ระบุการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน และจ านวน

งบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่  48 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 

 
3) การขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 

 ระบุหน่วยงานที่ขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 
 ระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
โดยมีวิธีการดังนี้ 
(1) เลือกหน่วยงานที่ขอรับบริการโดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS 
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการ

ค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย เลือกประเภทอุตสาหกรรม และระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอ
ใช้บริการ และคลิกเพ่ิม 

(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย เลือก
ประเภทอุตสาหกรรม และระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ และคลิกเพ่ิม 

(4) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  49  แสดงหัวข้อการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 
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แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

ระบุแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จ าแนกตามประเภทแนวทาง โดยคลิกที่   ระบุ
จ านวนคน/ทุน จ าแนกตามสาขา และช่วงอายุ ในแต่ละหัวข้อ 

 

 
รูปที่  50 แสดงหัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

เลือกสาขาการวิจัย ระบุจ านวนคน/ทุน ในแต่ละช่วงอายุ จากนั้นคลิก เพ่ิมรายการ 
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รูปที่  51 แสดงการระบุจ านวนบุคลากรที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากร  
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2) การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ 

ระบุจ านวนการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ  ในปีงบประมาณ 2560 และ 
2561 

 
รูปที่  52 แสดงหัวข้อการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ 

แนวทางท่ี 4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ลักษณะของโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง 
o ครุภัณฑ์ราคาต่ ากว่า 100,000 บาท โดยระบุจ านวนรายการครุภัณฑ์ 
o ครุภัณฑ์ราคา 100,000 บาทขึ้นไป โดยระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ 

 ห้องปฎิบัติการ 
 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 โรงงานต้นแบบ (Pilot plant) 
 ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม 

 
รูปที่  53 แสดงหัวข้อลักษณะของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ครุภัณฑ์ราคาหนึ่งแสนบาทขึ้นไป 
กรณีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแสนบาท จะต้องระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ โดยจะต้องระบุเลข
ทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and 
Technology Infrastructure Databank (STDB) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://stdb.most.go.th) 
จากนั้นระบบ NRMS จะตรวจสอบว่ามีห้องปฏิบัติการนี้หรือไม่ ถ้ามีจึงจะสามารถระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ได้ และระบบ 
NRMS จะส่งข้อมูลครุภัณฑ์กลับเข้าไปยังระบบ STDB โดยในระบบ STDB จะมีการแบ่งปันเครื่องมือให้ผู้อ่ืนได้ใช้งาน จึง
จะต้องมีการระบุการแบ่งปันเครื่องมือว่าจะอนุญาตให้จองหรือไม่ 
รายละเอียดครุภัณฑ์มีหัวข้อดังนี้ 

 เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB 
 ชื่อเครื่องมือ (Thai) 
 ชื่อเครื่องมือ (Eng) 
 สาขาเทคโนโลยี 
 เทคนิคของอุปกรณ์ 
 ยี่ห้อ 
 รุ่น 
 ปีที่ท าการสั่งซื้อ 
 มูลค่าเครื่องมือ 
 วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 การแบ่งปันเครื่องมือ โดยเลือกอนุญาตให้จอง  หรือไม่อนุญาตให้จอง 
 สถานภาพการใช้งาน ประกอบด้วย พร้อมใช้ หรือยังไม่พร้อม 
 เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง 
 เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง 
 ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ 
 เบอร์ติดต่อ 
 ชื่อคู่มือการใช้งาน 
 รหัสคู่มือการใช้งาน 
 รูปเครื่องมือ  
 ค าอธิบายเครื่องมือ 
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รูปที่  54 หน้าน าเข้ารายละเอียดครุภัณฑ์ 
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2) การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ระบุการใช้งานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานขึ้นไป 
 จ านวนครั้งที่ใช้บริการ  (ปีงบประมาณ 2560, ปีงบประมาณ 2561) 
 จ านวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมีวิธีการดังนี้ 
(1) ระบุว่าโครงสร้างพ้ืนฐานมีการใช้งานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานขึ้นไปหรือไม่ ถ้าใช่ให้ เลือกจาก

หน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS 
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่ต้องการ

ค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย ระบุจ านวนครั้งที่ใช้บริการและจ านวนโครงการวิจัยที่ใช้
ประโยชน์ในปี 2560 และปี 2561 และคลิกเพ่ิม 

(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย ระบุ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการและจ านวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในปี 2560 และปี 2561 และคลิกเพ่ิม 

(4) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
 

 
รูปที่  55 แสดงหัวข้อการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 

 
2.4 การน าออกข้อมูล 

ส าหรับการน าออกข้อมูลโครงการในรูปแบบของตาราง  โดยสามารถเลือกคอลัมน์ที่ต้องการน าออกได้ โดยมีวิธีการ
ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู น าออกข้อมูล 
2) เลือกเงื่อนไขและสถานะงานโครงการที่ต้องการ 
3) เลือกคอลัมน์ที่ต้องการน าออกข้อมูล และคลิกบันทึก ระบบจะแสดงตารางข้อมูลตามคอลัมน์ที่คลิกเลือก 
4) สามารถน าออกเป็นไฟล์ excel ได้โดยการคลิก  น าออกข้อมูลเป็น Excel 
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รูปที่  56 แสดงหน้าน าออกข้อมูล 

 
รูปที่  57 แสดงการน าออกข้อมูล 

 

 
รูปที่  58 แสดงตารางข้อมูลที่น าออก 
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3. หน่วยงานของท่าน 

ข้อมูลหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในหน่วยงานเดียวกัน เจ้าหน้าที่หน่วยงานควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะรหัส GFMIS ของหน่วยงานเพราะจะใช้เป็นเลขรหัสส่วนหนึ่งส าหรับใช้สร้างเป็นรหัสข้อเสนอการวิจัย ส่วนข้อมูล
อ่ืนๆ จะสามารถใช้ส าหรับเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับหน่วยงานของผู้ใช้ได้ 
**รหัส GFMIS หมายถึง รหัสของหน่วยงานตามการเบิกจ่ายงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง 

การกรอกข้อมูลหน่วยงาน 
 ผู้ประสานหน่วยงานจะเป็นผู้กรอกข้อมูลหน่วยงานของตนเอง และมีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานของตนเองได้ 
โดยสามารถใช้งาน ดังนี้ 

1. คลิกท่ี หน่วยงานของท่านระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานที่มีในระบบ 
2. ผู้ประสานหน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานได้คลิกแก้ไขเพ่ือแก้ไขข้อมูล 
3. ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน (ไทย), ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ), ที่ตั้งหน่วยงาน, จังหวัด, 

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน, พันธกิจของหน่วยงาน, ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน, Email ของหน่วยงาน, เว็บไซต์ของ
หน่วยงานและการคลิกว่าต้องการให้สิทธิ์การเข้าระบบแก่นักวิจัยโดยอัตโนมัติหรือไม่  

4. กรอกข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลที่ท าการแก้ไข หากต้องการยกเลิกให้คลิก
ยกเลิก 

 

 
รูปที่  59 หน้าแสดงข้อมูลหน่วยงานของท่าน 

 
 
 
 
 

1. คลิก “หน่วยงานของท่าน”  

2. คลิก “แก้ไข” เพ่ือเข้าสู่หน้าแก้ไข 
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4. การใช้งานเมนู “Ongoing & monitoring”  

เมนู Ongoing & monitoring เป็นเมนูส าหรับบริหารจัดการโครงการทุนงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 
2560 (ส าหรับปี 2561 จะใช้เมนู ติดตามงบบูรณาการปี 2561) รวมทั้งแหล่งทุน สกอ. และทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน 

 

4.1 โครงการวิจัย 
4.1.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ  

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องน าเข้าข้อมูลโครงการจากระบบประเมินผล
ข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) มาระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) เพ่ือที่จะ
ได้จัดกลุ่มโครงการ กรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และด าเนินการโครงการจนกระทั่งปิดโคร งการที่เสร็จสิ้นใน 
Ongoing & monitoring  วิธีการน าเข้าข้อมูลโครงการจาก Proposal assessment  มา Ongoing & monitoring มี
ดังนี้ 

1) ภายใต้เมนูหัวข้อ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คลิกท่ีเมนู โครงการวิจัย เมนูย่อย น าเข้าข้อมูลโครงการ 
2) เลือกปีงบประมาณท่ีต้องการ  
3) คลิก แสดงข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดงตารางข้อเสนอการวิจัยของปีนั้นที่ประกาศผลการพิจารณาแล้ว  
4) คลิกเลือกโครงการที่ต้องการน าเข้า 
5) เลือกกลุ่มเริ่มต้นโครงการที่ต้องการน าเข้าไปยัง Ongoing & monitoring 
กลุ่มโครงการ มีให้เลือก 4 กลุ่ม ดังนี้ 

ไม่ได้รับจัดสรร  หมายถึง  โครงการนั้นไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ (โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร 
จะไม่เลือกน าเข้าในระบบ Ongoing & monitoring หรือหน่วยงานจะน าเข้าโดย
เลือกกลุ่มไม่ได้รับจัดสรรก็ได้ ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ในกลุ่มไม่ได้รับจัดสรร จะไม่
ปรากฏในหน้ารายงานโครงการของหน่วยงาน) 

ไม่เปลี่ยนแปลง  หมายถึง  เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการจากที่เสนอขอ  

เปลี่ยนแปลงน้อย   หมายถึง  เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเล็กน้อย 
จากท่ีเสนอขอ เช่น เปลี่ยนชื่อเรื่องเล็กน้อย, เปลี่ยนสัดส่วนการท าวิจัยแต่หัวหน้า
โครงการวิจัยยังมีสัดส่วนสูงสุด, งบประมาณเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ 
เปลี่ยนวัตถุประสงค์แต่ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีส าคัญต่อผลส าเร็จของโครงการ 

เปลี่ยนแปลงมาก  หมายถึง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมาก 
จากที่เสนอขอ เช่น เปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วเรื่องแตกต่างไปอย่างชัดเจน, มีการเปลี่ยน
หัวหน้าโครงการวิจัยหรือสัดส่วนการวิจัยอย่างมาก, งบประมาณการวิจัยเปลี่ยน
มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป, มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่มีผลกระทบอย่า งมี
นัยส าคัญต่อผลส าเร็จของโครงการ รวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีการด าเนินการวิจัย
และผลส าเร็จของโครงการ เป็นต้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพียงข้อเดียวดังที่กล่าวไป ให้ถือว่า มีการเปลี่ยนแปลงมาก  

หากเลือกกลุ่มไม่ได้รับจัดสรร ระบบจะก าหนดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่ากับ 0 และโครงการที่ถูกจัดกลุ่ม
ไม่ได้รับจัดสรรจะไม่ถูกน ามาแสดงในระบบรายงาน แต่หากเลือกกลุ่มอ่ืนระบบจะก าหนดงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเท่ากับจ านวนที่เสนอขอ  โดยกลุ่มโครงการที่เลือกในขั้นตอนนี้เป็นกลุ่มโครงการเริ่มต้น ผู้ประสาน
หน่วยงานสามารถแก้ไขกลุ่มโครงการในรายโครงการได้ที่หน้า จัดกลุ่มโครงการทุนแผ่นดิน 
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6) คลิกปุ่ม น าเข้าข้อมูลโครงการ ระบบจะน าข้อมูลจาก Proposal assessment มาสู่ขั้นตอน Ongoing & 
monitoring  โครงการจะอยู่ในสถานะงาน 2 ผู้ประสานคณะ สถาบันส านัก ก าลังตรวจสอบ 

  

รูปที่  60 การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยจาก NRMS Proposal assessment  มา NRMS Ongoing & monitoring 
4.1.2 จัดกลุ่มโครงการทุนแผ่นดิน 
   เมื่อผู้ประสานหน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการจาก Proposal assessment  ไปยัง Ongoing & monitoring แล้ว  
ผู้ประสานหน่วยงานจะต้องจัดกลุ่มโครงการและกรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายโครงการ โดยมีวิธีดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู โครงการวิจัย เมนูย่อย จัดกลุ่มโครงการทุนแผ่นดิน 
2) เลือกปีงบประมาณท่ีต้องการ ระบบจะแสดงตารางโครงการทุนงบประมาณแผ่นดิน สถานะงานหมายเลข 2-4  
3) คลิกที่ปุ่มแก้ไข ในโครงการที่ต้องการแก้ไขกลุ่มโครงการ และ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระบบจะแสดงหน้า

ส าหรับการแก้ไข 
4) กรอกเลขงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) ตามหมวดงบประมาณ *** สามารถกรอกได้ในภายหลัง 
5) เลือกกลุ่มโครงการจาก dropdown list ประกอบด้วย “ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ”  “ไม่มีการเปลี่ยนแปลง” 

“มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” และ “มีการเปลี่ยนแปลงมาก”   
สามารถคลิกที่ เกณฑ์การพิจารณาระดับการเปลี่ยนแปลงของโครงการ  เพ่ืออ่านรายละเอียดเกณฑ์การ
พิจารณาได ้

6) หลังจากเลือกกลุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึกการด าเนินการ  

1. คลิก “น าเข้าข้อมูลโครงการ” 

5. เลือกกลุ่มเริ่มต้น
โครงการโครงการ  

4. เลือกโครงการที่ต้องการ
น าเข้า 

6. คลิก น าเข้าข้อมูลโครงการ  

3. คลิก แสดงข้อมูลโครงการ 

2. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ 
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รูปที่  61 การจัดกลุ่มโครงการ 

4.1.3 จัดกลุ่มโครงการแหล่งทุนอ่ืน 
ส าหรับจัดกลุ่มโครงการและบันทึกผลการจัดสรรงบประมาณของทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน กรณีที่

หน่วยงานใช้ระบบ NRMS ในการบริหารจัดการโครงการทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน โดยวิธีการใช้งานเหมือนหน้า จัดกลุ่ม
โครงการทุนแผ่นดิน 

 

 

 

1. คลิก “จัดกลุ่มโครงการทุนแผ่นดิน” 
2. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ 

3. คลิกแก้ไข 

4. แก้ไขงบ 

5. เลือกกลุ่มโครงการ 6. บันทึก 

เลือกจัดกลุ่มโครงการแหล่งทุนอื่น 
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รูปที่  62 แสดงหน้าจัดกลุ่มโครงการแหล่งทุนอ่ืน 
4.1.4 โครงการที่ก าลังด าเนินการ 

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถน าเข้าโครงการเข้าใหม่  ลบ/แก้ไขรายละเอียดโครงการ ปรับสถานะงานโครงการ 
และรายงานข้อมูลโครงการได้ในเมนู โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
 การน าเข้าโครงการใหม่ (ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านระบบ Proposal assessment ) 

หากหน่วยงานมีการจัดสรรโครงการทุนงบประมาณแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้เสนอขอผ่าน วช. ในระบบ 
Proposal assessment  หน่วยงานสามารถน าเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้โดยน าเข้าเป็นโครงการ
เข้าใหม่ใน Ongoing & monitoring โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ในหน้า โครงการที่ก าลังด าเนินการ คลิกท่ีปุ่ม   
2) ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มโครงการเข้าใหม่ จากนั้นจึงกรอกข้อมูลรายละเอียดเช่นเดียวกับการกรอกข้อเสนอการ

วิจัย โดยมีข้อแตกต่างบางประการ เช่น ลักษณะโครงการ, เลขที่สัญญา ประเภทไฟล์แนบ เป็นต้น 

 

 

รูปที่  63 การเพ่ิมโครงการวิจัยเข้าใหม่ 
 

คลิก เพิ่ม โครงการวิจัยเข้าใหม่ 

โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
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 การแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
1) คลิกเมนู โครงการวิจัย เลือกเมนูย่อย โครงการที่ก าลังด าเนินการ คลิกเลือก       หน้าโครงการที่ต้องการแก้ไข

รายละเอียดโครงการ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้ารายละเอียดโครงการให้แก้ไข 
2) สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกหน้า ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโครงการ คณะผู้วิจัย แผนงาน เอกสารแนบ โครงการ

ที่ผู้ประสานหน่วยงานสามารถแก้ไขรายละเอียดโครงการได้จะต้องอยู่ในสถานะงานต่ ากว่า 5 โครงการอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ข้อมูลอยู่ที่นักวิจัย) หากไม่ได้อยู่ในสถานะงานต่ ากว่า 5 ผู้ประสานหน่วยงานสามารถปรับสถานะงาน
โครงการได้ (ดูในหัวข้อ การปรับสถานะงานโครงการ) 

 
รูปที่  64 การเข้าสู่หน้าแก้ไขรายละเอียดโครงการ 

 

 การลบโครงการ 
1) คลิกเมนู โครงการวิจัย เลือกเมนูย่อย โครงการที่ก าลังด าเนินการ คลิกเลือก     หน้าโครงการที่ต้องการลบ  
2) เมื่อลบโครงการแล้ว โครงการดังกล่าวจะอยู่ไปอยู่ใน Recycle bin แต่สามารถกู้คืนหรือลบอย่างถาวรได้ โดยไปที่

เมนู โครงการวิจัย เลือกเมนูย่อย Recycle Bin และคลิกเลือก    หน้าโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ลบโครงการ 
หรือกู้คืน  

 
รูปที่  65 แสดงการลบโครงการ 

 
รูปที่  66 หน้า Recycle Bin 

คลิก  หน้าโครงการที่ต้องการ 

คลิก  เพ่ือลบโครงการ 

1. คลิก “Recycle Bin” 

2. คลิกเลือกโครงการที่ต้องการ 

3. คลิก ลบโครงการ หรือ กู้โครงการ 
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การปรับสถานะงานโครงการ 
1) คลิกเมนู โครงการวิจัย เลือกเมนูย่อย โครงการที่ก าลังด าเนินการ และคลิกเลือก    หน้าโครงการที่ต้องการปรับ

สถานะงาน 
2) เลือกสถานะงานที่ต้องการเปลี่ยน โดยเลือกจาก dropdown list ด้านล่าง สามารถบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน

ช่องข้อความที่ต้องการบันทึกใน Log Data แล้วคลิกที่ปุ่ม ก าหนดสถานะงาน ส าหรับกรณีที่เป็นแผนงานวิจัย 
สามารถคลิก     ก าหนดสถานะงานโครงการวิจัยย่อยให้เหมือนแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยด้วย ก่อนที่จะคลิก
ที่ปุ่ม ก าหนดสถานะงาน 

 

รูปที่  67 แสดงการปรับสถานะงานโครงการ 

 
รูปที่  68 แสดงสถานะงานของโครงการ 

 

1. คลิก โครงการที่ก าลังด าเนินการ 

5. คลิก ก าหนดสถานะ
งาน 

3. ระบุข้อความที่ต้องการ
บันทึก 

4. เลือกสถานะงานที่ต้องการ 

สถานะงาน
โครงการ 

2. คลิก  หน้าโครงการที่ต้องการ 
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การด าเนินการโครงการในระบบ Ongoing & monitoring จะมีสถานะงานโครงการเป็นตัวก าหนดเงื่อนไขการ
ด าเนินการ ซึ่งผู้ประสานหน่วยงานควรเข้าใจและเลือกก าหนดสถานะงานให้ถูกต้อง เนื่องจากส่งผลต่อรายงานสถานภาพการ
ด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานและการด าเนินการของนักวิจัย รหัสสถานะงานและค าอธิบายสถานะงานแสดงดังตาราง
ด้านล่าง 
ตารางสถานะงานและการประมวลข้อมูลในแต่ละสถานะงานในระบบ Ongoing & monitoring 

 
 
 

รหัสสถานะ
งาน 

สถานะงาน ความหมาย/ค าเรียก/... 

0 ยังไม่ได้ส่ง(ข้อมูลอยู่ที่นักวิจัย) 
โครงการอยู่ที่นักวิจัย : ไม่น าข้อมูลมานับ และไม่แสดง
ในระบบรายงาน 

1 ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไขโครงการ 

โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ : แสดงในระบบ
รายงาน และถือว่าเป็นโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น 

2 ผู้ประสานคณะ สถาบันส านัก ก าลังตรวจสอบ 

3 ผู้ประสานหน่วยงานก าลังตรวจสอบ 

4 รอการท าสัญญา 

5 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 

6 ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า 

7 ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 

8 โครงการวิจัยเสร็จสิ้น 
เสร็จสิ้นการท าการวิจัย : แสดงในระบบรายงานและ
เป็นโครงการที่สิ้นสุดการด าเนินการแล้ว 

9 ยกเลิกโครงการ 
โครงการที่ถูกยืนยันการยกเลิกโดยผู้ประสานหน่วยงาน 
ไม่ถูกนับ และไม่แสดงในระบบรายงาน 

10 รอการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ : แสดงในระบบรายงาน 
และถือว่าเป็นโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้น 

11 รอผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมิน 

12 รอสรุปผลการประเมินส่งนักวิจัย 

13 แจ้งยกเลิกโดยนักวิจัย 

20 
โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (ต่อเนื่องที่ด าเนินการต่อในปี
ถัดไป) เสร็จสิ้นการท าการวิจัยในปีนั้น : แสดงในระบบรายงาน

และเป็นโครงการที่สิ้นสุดการด าเนินการแล้ว 
30 

โครงการวิจัยแสร็จสิ้น (ต่อเนื่องที่ไม่ได้ด าเนินการต่อใน
ปีถัดไป) 
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4.1.5 การรายงานข้อมูลเข้าระบบ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลเข้าระบบได้ทุกสถานะงานของโครงการ แต่นักวิจัยจะสามารถรายงาน

ความก้าวหน้าหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อโครงการอยู่ในสถานะงาน 2-5 ดังนั้นผู้ประสานหน่วยงานจะต้องปรับสถานะงาน
โครงการให้อยู่ในสถานะงานดังกล่าว เพ่ือที่นักวิจัยจะได้รายงานความก้าวหน้าหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ โดยเมื่อนักวิจัย
รายงานความก้าวหน้าหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจะอยู่ในสถานะงาน 6 (เมื่อมีการส่งรายงานความก้าวหน้า) หรือ 7 
(เมื่อมีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) ผู้ประสานหน่วยงานจะต้องตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์และ
ส่งกลับให้นักวิจัยด าเนินการต่อ นักวิจัยจึงจะรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ครั้งต่อไปได้  

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลเข้าระบบได้โดย คลิกที่เมนู โครงการวิจัย คลิกเมนูย่อย โครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ เมื่อระบบแสดงหน้ารายการโครงการที่ก าลังด าเนินการแล้ว ให้คลิกที่ ด าเนินการ เพ่ือรายงานข้อมูลเข้าระบบ
เป็นรายโครงการ โดยในการรายงานประกอบด้วย  

 รายงานแผนการด าเนินงานวิจัย  
 รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์  
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 การปิดโครงการ  
 การยกเลิกโครงการ 
 การขอขยายระยะเวลา 

 
รูปที่  69 การเข้าสู่หน้าน าเข้ารายงาน (หน้าด าเนินโครงการ) 

 
 

 
 
 
 
 

1. คลิก โครงการที่ก าลังด าเนินการ 

2. คลิก ด าเนินการ 
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รูปที่  70 หน้าด าเนินโครงการ 

แผนการด าเนินงาน
วิจัย 

รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 

เพ่ิมแผนการเบิกจ่าย
งบ 

เพ่ิมเอกสารแนบ 

ปิดโครงการ, ยกเลิกโครงการ, ขยายระยะเวลาโครงการ 

รายงานการเบิกจ่าย
งบ 
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รายงานแผนการด าเนินงานวิจัย 
ผู้ ป ระสาน ห น่ วย งาน สามารถน า เข้ าร าย งาน แผน การด า เนิ น งาน วิจั ย เข้ าสู่ ร ะบ บ ได้ โด ย  คลิ กที่ 

 จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ กิจกรรม, ปีงบประมาณ, เดือนที่คาด
ว่าจะด าเนินการ, เดือนที่ด าเนินการจริง, สัดส่วนของงานต่อโครงการ ความส าเร็จต่อกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 

 
รูปที่  71 รายงานแผนการด าเนินงานวิจัย 

 

รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ เข้าสู่ ระบบได้ โดย คลิกที่ 

  จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ รายงานครั้งที่ , 
ประเภท (รายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์), งบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิ้น, ร้อยละความก้าวหน้าของ
โครงการ, วันที่รายงาน, สรุปผลการด าเนินงาน, ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและอุปสรรค ค าแนะน าและข้อมูลเพ่ิมเติม
อ่ืนๆ  และไฟล์แนบ ส าหรับในกรณีที่นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้ประสานหน่วยงาน
สามารถระบุความคิดเห็นได้ที่หัวข้อความคิดเห็น เลือกการด าเนินการได้ ดังนี้ 
o รายงานครั้งต่อไป เพ่ือให้นักวิจัยสามารถรายงานครั้งต่อไปได้ 
o ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข เพ่ือส่งรายงานกลับให้นักวิจัยแก้ไข 
o ส่งไฟล์รายงานความก้าวหน้ากลับให้นักวิจัยลบได้ เพ่ือให้นักวิจัยสามารถลบไฟล์รายงานความก้าวหน้าได้ 
จากนั้นคลิก บันทึกรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 

1. คลิก เพิ่มการด าเนินงานวิจัย 

2. กรอกรายละเอียด
ข้อมูล 

3. คลิก บันทึกแผนการด าเนินงาน 
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รูปที่  72 รายงานความก้าวหน้า 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถกรอกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่    จะ

ปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งวดที่/ครั้งที่/ไตรมาสที่ , งบประมาณที่เบิกจ่าย, ก าหนดการ
จ่ายเงิน, รายละเอียดเนื้อหา และหมายเหตุ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย 

 
รูปที่  73 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. คลิก เพิ่มรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 

2. กรอกรายละเอียด
ข้อมูล 

4. คลิก บันทึก
ฯ 

3. เลือกการด าเนินการ 
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รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่     จะ

ปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งวดที่/ครั้งที่/ไตรมาสที่, งบประมาณท่ีเบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย และ
หมายเหตุ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย 

 
รูปที่  74 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

การปิดโครงการ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถด าเนินการปิดโครงการได้ โดย คลิกท่ี    จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียด

ข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งบประมาณที่ใช้จริง และ  วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุดจริง จากนั้น คลิก “ยืนยันการปิดโครงการ” 

 
รูปที่  75 การปิดโครงการ 

 

3. กรอกวันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด
จริง 

2. กรอกงบประมาณท่ีใช้จริง 

4. คลิก ยืนยันการปิดโครงการ 
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การปิดโครงการในระบบ NRMS จะมีอยู่ 3 สถานะงาน ดังนี้ 
 สถานะงาน 8 โครงการวิจัยเสร็จสิ้น ส าหรับการปิดโครงการสิ้นสุดในปีงบประมาณ หรือโครงการต่อเนื่องปีสุดท้าย โดย

จะต้องแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือ ไฟล์บทคัดย่อ หรือไฟล์บทสรุปส าหรับผู้บริหาร หรือไฟล์บทความทางวิชาการ 
 สถานะงาน 20 โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (ต่อเนื่องที่ด าเนินการต่อในปีถัดไป)ส าหรับการปิดโครงการต่อเนื่อง ที่ไม่ใช่ปี

สุดท้าย และได้ด าเนินการต่อในปีถัดไป  
 สถานะงาน 30 โครงการวิจัยแสร็จสิ้น (ต่อเนื่องท่ีไม่ได้ด าเนินการต่อในปีถัดไป) ส าหรับการปิดโครงการต่อเนื่องที่ไม่ใช่

ปีสุดท้าย และไม่ได้ด าเนินการต่อในปีถัดไป 
โดยสถานะงาน 20 และ 30 จะต้องแนบไฟล์รายงานความก้าวหน้า หรือ ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือ ไฟล์บทคัดย่อ 

หรือไฟล์บทสรุปส าหรับผู้บริหาร หรือไฟล์บทความทางวิชาการ 

การยกเลิกโครงการ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถด าเนินการยกเลิกโครงการได้ โดยคลิกที่                     จะปรากฏแบบฟอร์ม

รายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า เหตุผลการยกเลิกโครงการ และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น คลิก ยืนยันการยกเลิก
โครงการ 

 
รูปที่  76 การยกเลิกโครงการ 

การขยายระยะเวลาโครงการ 

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถขยายระยะเวลาโครงการได้ โดย คลิกที่     จะปรากฏ
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ ครั้งที่, ขยายเวลาถึงวันที่, เหตุผล และไฟล์แนบ จากนั้น คลิก ยืนยันการ
ขยายระยะเวลาโครงการ 

 
รูปที่  77 การขอขยายระยะเวลาโครงการ 
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4.1.6 Recycle Bin 
เมื่อมีการลบโครงการจากหน้าโครงการที่ก าลังด าเนินการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถกู้คืนหรือลบโครงการอย่าง

ถาวรได้ โดยไปที่เมนู โครงการวิจัย เลือกเมนูย่อย Recycle Bin และคลิกเลือก   หน้าโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ลบ
โครงการ หรือกู้คืน 

 
รูปที่  78 หน้า Recycle Bin 

4.2 Super Clusters 
ส าหรับหน่วยงานที่มีโครงการ Super Clusters ปี 2560 เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องน าเข้าสู่
กระบวนการ Ongoing & monitoring เหมือนโครงการวิจัย 

4.2.1 น าเข้าโครงการ 
1) เลือกเมนู “Super Clusters” เมนูย่อย “น าเข้าโครงการ” 
2) เลือกโครงการ Super Clusters ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากนั้นคลิก น าเข้าข้อมูลโครงการ 

 
รูปที่  79 หน้าน าเข้าโครงการ Super Clusters 

1. คลิก Recycle Bin 

2. คลิกเลือกโครงการที่ต้องการ 

3. คลิก ลบโครงการ หรือ กู้โครงการ 
 

น าเข้าโครงการ 
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4.2.2 จัดการโครงการ 
โครงการ Super Clusters ที่น าเข้า Ongoing & monitoring จะอยู่ที่เมนูจัดการโครงการ สามารถกรอก

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แก้ไขรายละเอียดโครงการ ด าเนินการรายงานแผน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม และปรับสถานะงานโครงการได้ที่หน้าจัดการโครงการ 

1) เลือกเมนู “โครงการ Super Clusters” เมนูย่อย “จัดการโครงการ” 

2) คลิก  เพ่ือลบโครงการ หรือคลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ Super 
Clusters โดยในแถบข้อมูลเบื้องต้นให้กรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่  80 หน้าจัดการโครงการ Super Clusters 

 
การปรับสถานะงานโครงการ Super Clusters 

1) คลิกเมนู Super Clusters เลือกเมนูย่อย จัดการโครงการ และคลิกเลือก    หน้าโครงการที่ต้องการปรับสถานะ
งาน 

2) เลือกสถานะงานที่ต้องการเปลี่ยน โดยเลือกจาก dropdown list ด้านล่าง สามารถบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน
ช่องข้อความที่ต้องการบันทึกใน Log Data แล้วคลิกที่ปุ่ม ก าหนดสถานะงาน  
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รูปที่  81 แสดงการปรับสถานะงานโครงการ Super Clusters 

 

 
รูปที่  82  แสดงสถานะงาน โครงการ Super Clusters
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4.2.3 Recycle Bin 
เมื่อมีการลบโครงการ Super Clusters จากหน้าจัดการโครงการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถกู้คืนหรือลบ

โครงการ Super Clusters อย่างถาวรได ้โดยไปที่เมนู Super Clusters เลือกเมนูย่อย Recycle Bin และคลิก
เลือก   หน้าโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ลบโครงการ หรือกู้คืน 

 

 
รูปที่  83 แสดงหน้า Recycle Bin ของโครงการ Super Clusters 

 

4.3 โครงการ/งานท่ีเกี่ยวข้องฯ 
ส าหรับหน่วยงานที่มีโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ปี 2560 เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 
จะต้องน าเข้าสู่กระบวนการ Ongoing & monitoring เหมือนโครงการวิจัย 
4.3.1 น าเข้าโครงการ 

1) เลือกเมนู “โครงการ/งานที่เก่ียวข้องฯ” เมนูย่อย “น าเข้าโครงการ” 
2) เลือกโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากนั้นคลิก น าเข้าข้อมูล

โครงการ 

 
รูปที่  84 หน้า น าเข้าโครงการ งบฯที่เก่ียวข้องกับการวิจยั 

น าเข้าโครงการ 
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4.3.2 จัดการโครงการ 

โครงการ/งานที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่น าเข้า  Ongoing & monitoring จะอยู่ที่ เมนูจัดการโครงการ 
สามารถกรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แก้ไขรายละเอียดโครงการ ด าเนินการรายงานแผน รายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ แนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม และปรับสถานะงานโครงการได้ท่ีหน้าจัดการโครงการ 

1) เลือกเมนู “งบฯที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย” เมนูย่อย “จัดการโครงการ” 

2) คลิก  เพ่ือลบโครงการ หรือคลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยในแถบข้อมูลเบื้องต้นให้กรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเรียบร้อยแล้ว
คลิก บันทึก 

3) คลิก ด าเนินการ เพ่ือเข้าสู่หน้า การรายงานผลการด าเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

  
รูปที่  85 หน้า จัดการโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั 

จัดการโครงการ 
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การปรับสถานะงานโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1) คลิกเมนู โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องฯ เลือกเมนูย่อย จัดการโครงการ และคลิกเลือก   หน้าโครงการที่ต้องการ

ปรับสถานะงาน 
2) เลือกสถานะงานที่ต้องการเปลี่ยน โดยเลือกจาก dropdown list ด้านล่าง สามารถบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน

ช่องข้อความที่ต้องการบันทึกใน Log Data แล้วคลิกที่ปุ่ม ก าหนดสถานะงาน  

 

 
รูปที่  86 แสดงการปรับสถานะงานโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 

 
 

รูปที่  87 แสดงสถานะงานโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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4.3.3 Recycle Bin 
เมื่อมีการลบโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากหน้าจัดการโครงการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถ  

กู้คืนหรือลบโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างถาวรได้ โดยไปที่เมนู โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องฯ เลือกเมนู
ย่อย Recycle Bin และคลิกเลือก   หน้าโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ลบโครงการ หรือกู้คืน 

 

 
รูปที่  88 แสดงหน้า Reclce Bin ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
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4.4 เครื่องมือช่วยเหลือ  
4.4.1 เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย 

1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย” 
2) ค้นหาโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ค้นหา จะปรากฏโครงการย่อยที่ค้นหา  
3) เลือกโครงการย่อยที่ต้องการ 
4) เลือกชุดแผนงานวิจัยที่ต้องการจาก dropdown list   
5) คลิก “ก าหนดชุดแผนงานวิจัย” 

 

 
รูปที่  89 เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย 

 
 
 
 
 
 
 

2.ค้นหาโครงการที่ต้องการ  

4.เลือกชุดแผนงานวิจัย 

3.เลือกโครงการ
ย่อย 
  

5.คลิก ก าหนดชุดแผนงานวิจัย 
1. เลือก เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย 
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4.4.2 เปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ฟังก์ชั่นนี้ใช้เพ่ือเปลี่ยนหน่วยงานระดับ คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของโครงการ”  
2) ค้นหาโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ค้นหา  
3) คลิก “แก้ไข” ที่โครงการที่ต้องการแก้ไขหน่วยงานเจ้าของโครงการ ระบบจะแสดงรหัสโครงการ  ชื่อ

โครงการ และคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง   
4) แก้ไข คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ได้โดยเลือกจาก dropdown list จากนั้นคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก

ข้อมูล  
 

 
รูปที่  90 หน้าเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

1. เลือกเปลี่ยน
หน่วยงานเจ้าของ  

2. ค้นหาโครงการที่ต้องการ 

3. คลิก “แก้ไข”  

4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการ  

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูล  
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4.4.3 เปลี่ยนทุนวิจัย 
1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนทุนวิจัย”  
2) เมื่อปรากฏหน้าเปลี่ยนทุนวิจัย ให้เลือก ปีงบประมาณ จาก dropdown list และสามารถกรอก ชื่อ

โครงการ เพ่ือค้นหา ระบบจะแสดงรายการโครงการที่ต้องการ 
3) คลิก “แก้ไข” ที่โครงการที่ต้องการแก้ไขทุนวิจัย ระบบจะแสดงรหัสโครงการ  ชื่อโครงการ  คณะ/

สถาบัน/ส านัก/กอง  และชื่อทุนวิจัย 
4) แก้ไข ชื่อทุนวิจัย ได้โดยเลือกจาก dropdown list จากนั้นคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

 
รูปที่  91 หน้าเปลี่ยนทุนวิจัย 

1. เลือก เปลี่ยน
ทุนวิจัย 

2. เลือกปี และค้นหา
โครงการ  

3. คลิก “แก้ไข”  

4. เลือกทุนวิจัยที่ต้องการ  

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 
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4.4.4 เปลี่ยนประเภทโครงการ 
1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนประเภทโครงการ”  
2) ค้นหาโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ค้นหา  
3) คลิก “แก้ไข” ที่โครงการที่ต้องการแก้ไขประเภทโครงการ ระบบจะแสดงรหัสโครงการ ชื่อโครงการ 

คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ชื่อทุนวิจัย และประเภทโครงการ 
4) แก้ไข ประเภทโครงการ ได้โดยเลือกจาก dropdown list จากนั้นคลิก “แก้ไขข้อมูล” เพ่ือบันทึก 
 

 

 
รูปที่  92 หน้าเปลี่ยนประเภทโครงการ 

1. เลือก เปลี่ยน
ประเภทโครงการ 

2. ค้นหาโครงการที่ต้องการ 

3. คลิก “แก้ไข”  

4. เลือกประเภทโครงการที่ต้องการ  

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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4.4.5 เรียงโครงการ 
ส าหรับการเรียงล าดับรายการโครงการในหน้ารายงาน โดยเบื้องต้นระบบจะจัดอันดับให้อัตโนมัติตามล าดับ
ความส าคัญของหน่วยงาน (จากข้อเสนอการวิจัย) โดยมีวิธีการเรียงโครงการดังนี้ 
1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เรียงโครงการ” 
2) เมื่อปรากฏหน้าเรียงโครงการ ให้เลือก ปีงบประมาณ จาก dropdown list ระบบจะแสดงรายการ

โครงการของปีงบประมาณนั้น โดยเบื้องต้นระบบจะจัดอันดับให้อัตโนมัติตามล าดับความส าคัญของ
หน่วยงาน (จากข้อเสนอการวิจัย) 

3) หากต้องการจัดล าดับเอง ให้ใส่ล าดับตัวเลขในช่อง ล าดับ ของโครงการที่ต้องการ  
4) คลิก “บันทึก” ที่ด้านล่างของตาราง 

 

 
รูปที่  93 หน้าเรียงโครงการ 

1. เลือก เรียงโครงการ 

2. เลือกปีงบประมาณ  

3. ใส่ตัวเลขล าดับ  

4. คลิก “บันทึก” 
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4.5 รายงาน Ongoing (รายงานโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ) 
หน้ารายงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ประกอบด้วยรายงานต่างๆ ดังนี้ 
 รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 
 รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุนเงินรายได้ 
 รายงานภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายคณะ ปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 
 แบบบัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 รายงานภาพรวมทุนวิจัยและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
 รายงานสรุปภาพรวมการได้รับจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงาน 
 รายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
 รายงานส าหรับโครงการทุน สกอ. 
 รายงานส าหรับน าออกข้อมูลไปสู่ระบบ TNRR ผ่าน IR Data Center 
 รายงานแผน - ผล การด าเนินงานของโครงการวิจัย 
 รายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 
 รูปที่  94 หน้ารายงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

ระบบรายงาน 
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รูปที่  95 แสดงรายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 

 
รูปที่  96 รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุนเงินรายได้ 

 
รูปที่  97 แสดงรายงานภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายคณะ ปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 

 
รูปที่  98 แบบบัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
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รูปที่  99 รายงานภาพรวมทุนวิจัยและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 

 
รูปที่  100 รายงานสรุปภาพรวมการได้รับจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงาน 

รายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
1) เลือกปีงบประมาณ สถานะงาน  กลุ่มโครงการ และรายละเอียดที่ต้องการกรองเพ่ิมเติม  
2) เลือกคอลัมน์ (field) ที่ต้องการแสดงข้อมูลในรายงาน แล้วคลิก “ออกรายงาน” 

 
รูปที่  101 หน้ารายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
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รูปที่  102 รายงานส าหรับโครงการทุน สกอ. 

 

 
รูปที่  103 รายงานส าหรับน าออกข้อมูลไปสู่ระบบ TNRR ผ่าน IR Data Center 

 
รูปที่  104 รายงานแผน - ผล การด าเนินงานของโครงการวิจัย 
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รูปที่  105 รายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

4.6 ตรวจสอบการติดค้างโครงการ 
1) เลือกเมนู “ตรวจสอบการติดค้างโครงการ”  
2) เมื่อปรากฏหน้าตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย ให้เลือก “ปีงบประมาณท่ีเสนอขอ”  โดยระบบจะ

แสดงข้อมูลการติดค้างโครงการของนักวิจัยที่มีการยื่นข้อเสนอการวิจัยในปีงบประมาณท่ีเลือก 
3) เลือกช่วงปีที่ต้องการตรวจสอบโครงการติดค้าง 
4) สามารถค้นหาโดยระบุชื่อนักวิจัย 

 
รูปที่  106 หน้าตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย 

 

1.เลือก ตรวจสอบการติดค้างโครงการ 

2.เลือกปีงบประมาณท่ีเสนอขอ 

3.เลือกช่วงปีที่มี
โครงการติดค้าง 

4.กรอกชื่อนักวิจัย
(ถ้าต้องการ) 

5.คลิกเพ่ือค้นหา 
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5. การใช้งานเมนู “Research evaluation” 

5.1 โครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้น 
เมนู โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น และเลือกเมนูย่อย จัดการโครงการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Output/Outcome/Impact)  
 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ 

5.1.1 รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์มการประเมินเบื้องต้น (Output/Outcome/Impact) 
เป็นการรายงานข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยและผู้ประสานหน่วยงาน
สามารถรายงานผลการวิจัยเมื่อโครงการอยู่ในสถานะงาน 5 โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการขึ้นไป  มีวิธีดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู “โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น”  
2) คลิก “จัดการโครงการ”  
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
4) คลิก “ผลการวิจัย”  

 

 
รูปที่  107 แสดงลิงค์ผลการวิจัย 

 
 
 
 

1. คลิก “โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น” 

2. คลิก “จัดการโครงการ” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

4. คลิก “ผลการวิจัย” 
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5) เมื่อคลิกที่ผลงานวิจัย จะปรากฏแบบฟอร์มการประเมิน เบื้ องต้น (Output/outcome/Impact) 

ประกอบด้วย 12 หัวข้อ 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  108 หน้าข้อมูลโครงการ 
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  ส่วนที่ 2 Output/outcome/Impact ซึ่งประกอบไปด้วย 8) ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) 9) ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน 10) ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
รูปที่  109 แบบฟอร์ม Output/outcome/Impact 
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7. ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) : ผลผลิตจริงที่ได้จากการวิจัย เช่น เทคโนโลยีใหม่ องค์ความรู้ใหม่ เครื่องมือ
ทดสอบใหม่ ฯลฯ ส่วนการส่งผลผลิตของงานวิจัยไปขอตีพิมพ์ ขอทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีแผนการในการเผยแพร่งานวิจัย
ในการประชุม สัมมนา ให้ระบุว่าส่งไปที่ใดและมีแผนการเผยแพร่อย่างไร โดยอาจจะยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ได้รับสิทธิบัตรหรือ
เผยแพร่จริง แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ ผลงานตีพิมพ์, ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา 
(ยื่นหรือขอจดทะเบียน), ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่) และ
กิจกรรมการเผยแพร่และไดร้ับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 
 

 
รูปที่  110 ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) 

 
7.1 ผลงานตีพิมพ์  
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

 ประเภท ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และผลงานตีพิมพ์อ่ืนๆ 
ได้แก่ 
 หนังสือ 
 บทความในหนังสือ 
 บทความในการประชุมวิชาการ 
 วิทยานิพนธ์ 
 ผลงานตีพิมพ์อ่ืนๆ 

 การเผยแพร่ – ชื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท 
 ประเทศ – ประเทศที่ตีพิมพ์ผลงาน 
 ชื่อผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 รายชื่อผู้ท าผลงาน 
 รายชื่อผู้ร่วมท าผลงาน/สนับสนุน 
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 แหล่งข้อมูล – แหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นผลงาน 
 วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

 
รูปที่  111 ผลงานตีพิมพ์ 

 
7.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน)  
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ประเภททรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร , สิทธิบัตรการประดิษฐ์ , ชื่อ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, หมายเลข, เลขที่ค าขอ, ยื่นขอ/จดทะเบียนในนาม, วันที่ยื่นขอจดทะเบียน, วันที่จดทะเบียน, เอกสาร
แนบ 
 

 
รูปที่  112 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน) 

 
 
 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ผลงานตีพิมพ์” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 
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7.3 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา(กิจกรรมการเผยแพร่)  
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

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

 กิจกรรมการเผยแพร่ 
 วันที่เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

 

 
รูปที่  113 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่) 

 

7.4 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (Esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ  
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

 ประเภทกิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ  
- การบรรยายในงานสัมมนาวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
- การจัดนิทรรศการหรือการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ 

 กิจกรรมการเผยแพร่ 
- รางวัลระดับนานาชาติ 
- การเป็นนักวิจัยรับเชิญที่ต่างประเทศ 
- การเป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 วันที่เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาอ่ืนๆ” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 
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รูปที่  114 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 

 
 

8. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

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

 
รูปที่  115 กลุ่มเป้าหมาย 

 

 กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น – ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายในการน าผลงานวิจัยไปใช้น่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร กล่าวคือ ให้ระบุว่าคาดว่าจะเกิด “ผลลัพธ์” กับกลุ่มเป้าหมายอย่างไรดังนี้ 
1) ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome) หมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไป

ใช้ ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนการอนุญาตใช้สิทธิ (licensing) และมูลค่าค่าธรรมเนียม
การอนุญาตใช้สิทธิ (royalty) 

2) ผลลัพธ์เชิงสถาบัน (institutional outcome) หมายถึง การน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐ ทั้งหน่วยงานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพ่ือสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎ
กติกาต่างๆ (rule of the game) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
บัญญัติหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐ การออกมติ
คณะรัฐมนตร ี

2. กรอกข้อมูล “กิจกรรม
การเผยแพร่ฯ” 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 
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3) ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (behavioral outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติ (practice) ของธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน หลังจากที่มีการน าผลการวิจัยและพัฒนาไป
ใช้ ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบที่มีความหลากหลายสูงมาก เช่น จ านวนธุรกิจที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศ
หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากงานวิจัย จ านวนประชาชนที่ลดหรือเลิกสูบบุหรี่หลังจากที่ได้รับทราบอัตราเสี่ยง
ของการเป็นโรคๆ 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  116 การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ ให้ระบุปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการ
น าไปใช้และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ พร้อมระบุรายละเอียด  

 
รูปที่  117 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

 
 
 
 
 
 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด 
“การเปลี่ยนแปลง” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 
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9. ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจหมายถึง 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ในรูปมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic surplus) 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

 ผลกระทบทางสังคมหมายถึง 
- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เช่น การกระจายรายได้ อัตราการเจ็บป่วย ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ดัชนีความอยู่

เย็นเป็นสุข  
- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหมายถึง 
- ผ ล ก ร ะท บ ท า งสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ แ ป ล ง เป็ น มู ล ค่ า ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ ได้ ด้ ว ย วิ ธี ต่ า งๆ  เช่ น 

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

ของเสีย  
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพที่ส าคัญ 

 
รูปที่  118 ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดข้ึน 
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6.1.1 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ 
โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว สามารถก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะได้ โดยจะเปิดเผยผ่าน
ช่องทางการสืบค้นของระบบ NRMS, ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. (Digital Research Information Center 
:DRIC) และ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) วธิีการมีดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู “โครงการที่เสร็จสิ้น”  
2) คลิก “จัดการโครงการ”  
3) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
4) คลิก “เปิดเผยข้อมูล”  

 

  
รูปที่  119 แสดงลิงค์เปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลที่จะก าหนดเปิดเผยข้อมูลแบ่งเป็น 11 ส่วน ดังนี้ 
 ทุนและเลขที่สัญญา 
 ยุทธศาสตร์และกลุ่มเรื่อง 
 ผู้ร่วมวิจัย 
 ความส าคัญและที่มา 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผลส าเร็จ 
 พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย 
 รายงานความก้าวหน้า 
 แผนวิจัย 
 ไฟล์แนบ 

1. คลิก “โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น” 

2. คลิก “จัดการโครงการ” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

4. คลิก “เปิดเผยข้อมูล” 
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โดยสามารถคลิก  เพ่ือดูรายละเอียดของแต่ละส่วนได้ 

 
รูปที่  120 หน้าเปิดเผยข้อมูล 
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6. ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน 

1) เลือกเมนู  “ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน” 
2) เมื่อปรากฏหน้าท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน ให้เลือกกระทรวง และ หน่วยงาน จาก dropdown list  
ระบบจะแสดงรายการผู้ประสานหน่วยงานของหน่วยงานที่เลือก 
3) สามารถคลิก ดูรายการทั้งหมด เพื่อดูรายชื่อผู้ประสานหน่วยงานทั้งหมดในระบบ 

  
รูปที่  121 หน้าท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน 

 
 

2. เลือกกระทรวงและหน่วยงาน  

1. เลือก  ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน 

คลิกดูรายการทั้งหมด  
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7. การใช้งานเมนู “การใช้งานระบบ” 

7.1 การจัดการนักวิจัย 
เลือกเมนู การใช้งานระบบเมนูย่อย การจัดการนักวิจัย สามารถเพ่ิมนักวิจัยใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลนักวิจัย 

1) คลิก เพ่ือลงทะเบียนนักวิจัยใหม่  
2) ค้นหานักวิจัยด้วย “ชื่อ” , “Username”, “เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน” , “ID” หรือ “Email” 

และสามารถระบุ คณะ/กอง/สถาบัน หรือ สถานะของนักวิจัย ว่าเป็นนักวิจัยที่ลงทะเบียนใหม่ นักวิจัยปกติ 
หรือนักวิจัยที่ถูกลบออก จากนั้น คลิก ค้นหา จะปรากฏข้อมูลนักวิจัย 

 คลิกท่ีชื่อนักวิจัยเพ่ือดูรายละเอียด 
 คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลนักวิจัย 
 คลิก เพ่ือก าหนดสถานะการใช้งานของนักวิจัย “เข้าใช้งานได้” 
 คลิก  เพ่ือก าหนดสถานะการใช้งานของนักวิจัย“เข้าใช้งานไม่ได้” 
 คลิก “ข้อเสนอ” เพ่ือดูรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและโครงการวิจัยของนักวิจัย 
 คลิก “ส่ง”เพ่ือส่งรหัสผ่านให้นักวิจัย 

  
รูปที่  122 หน้าการจัดการนักวิจัย 

 

1. คลิก “การจัดการนักวิจัย” 

คลิก “Export Excel” เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 

คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจัย
ใหม่ 2. เลือกข้อมูลที่ต้องการ

แล้วคลิก “ค้นหา” 
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 การแก้ไขข้อมูลนักวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงาน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้ 

 
รูปที่  123 หน้าการจัดการข้อมูลนักวิจัย 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน สามารถท าการแก้ไขข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ ชื่อผู้ใช้, ต าแหน่งทางวิชาการ, ค า
น าหน้าชื่อ,  ชื่อจริง (ภาษาไทย), นามสกุลจริง (ภาษาไทย), ชื่อ (ภาษาอังกฤษ), นามสกุล (ภาษาอังกฤษ), วัน
เดือนปีเกิด, สัญชาติ, สาขาท่ีเชี่ยวชาญ, ความช านาญ และการเลือกสถานะการใช้งาน 

 
รูปที่  124 หน้าการจัดการข้อมูลนักวิจัย-ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 ส่วนที่ 2 หน่วยงาน สามารถท าการแก้ไขข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อเลือกคณะ/กอง/สถาบัน 

 
รูปที่  125 หน้าการจัดการข้อมูลนักวิจัย-หน่วยงาน 

 ส่วนที่ 3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สามารถท าการแก้ไขข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อที่อยู่ , จังหวัด, อ าเภอ, 
รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรสาร, e-mail address, เว็บไซต์
ส่วนตัว 

 
รูปที่  126 หน้าการจัดการข้อมูลนักวิจัย-ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
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7.2 การจัดการเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของตนได้ ได้แก่ การบริหารจัดการผู้ประสาน

หน่วยงานระดับคณะ กอง สถาบัน ส านัก, ผู้ประสานหน่วยงานกลางและหัวหน้าหน่วยงาน 
1) ค้นหาเจ้าหน้าที่ด้วย “ชื่อ” , “Username” “เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน, “e-mail” หรือ “ID”และ

สามารถระบุกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาได้ จากนั้น คลิก ค้นหา จะปรากฏข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
 คลิกท่ีชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือดูรายละเอียด 
 คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ 
 คลิก เพ่ือก าหนดสถานะการใช้งานของนักวิจัย “เข้าใช้งานได้” 
 คลิก  เพ่ือก าหนดสถานะการใช้งานของนักวิจัย“เข้าใช้งานไม่ได้” 

2) คลิก  เพ่ือเพ่ิมเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในหน่วยงาน 
 

 
รูปที่  127 การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
 
 
 

1. คลิก “การจัดการเจ้าหน้าที่” 

2. กรอกข้อมูลที่ต้องการแล้วคลิก “ค้นหา” 
4. คลิกเพ่ือเพ่ิมเจ้าหน้าที่ 

3. คลิก “Export Excel” เพ่ือ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 

5. คลิกท่ีชื่อเพ่ือดูรายละเอียด 
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 การเพิ่มเจ้าหน้าที ่

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถเพ่ิมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ NRMS ได้ โดยสามารถแบ่งผู้ใช้งาน
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ กอง สถาบัน ส านัก , ผู้ประสานหน่วยงานกลางและหัวหน้าหน่วยงาน     
ซึ่งในการเพ่ิมเจ้าหน้าที่จะใช้แบบฟอร์มเดียวกัน แล้วก าหนดกลุ่มผู้ใช้ตามที่ต้องการเพ่ิม โดยในการเพ่ิมเจ้าหน้าที่จะต้อง
น าเข้าข้อมูลดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยการน าเข้าข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยชื่อส าหรับเข้าสู่ระบบ, รหัสผ่าน, ชื่อผู้ใช้, 
กลุ่มผู้ใช้, เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน, ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อจริง (ภาษาไทย), นามสกุลจริง (ภาษาไทย),หมายเลข
โทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรสาร และ Email Address 

 ส่วนที่ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วยการน าเข้าข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวง , หน่วยงานสังกัดกระทรวง, 
หน่วยงานและเลือกคณะ/กอง/สถาบัน 
 

 
รูปที่  128 หน้าเพิ่มเจ้าหน้าที่-ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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7.3 การจัดการหน่วยงาน 
1) ในหน้าการจัดการหน่วยงานสามารถคลิก  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลคณะ/กอง/สถาบัน และสามารถก าหนด

สถานะของการแสดงข้อมูลโดยถ้าสัญลักษณ์เป็น  แสดงว่าสามารถใช้งานข้อมูล คณะ/กอง/สถาบัน นั้นๆ ได้ 
ถ้าสัญลักษณ์เป็น   แสดงว่าไม่สามารถใช้งานข้อมูล คณะ/กอง/สถาบัน นั้นๆ ได้  

2) การเพ่ิมหน่วยงาน ให้คลิกที่    แล้วท าการกรอกข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อคณะ/กอง/สถาบัน, ชื่อ
คณะ/กอง/สถาบัน(อังกฤษ), เลือก Field, Url คณะ/กอง/สถาบัน ,โทรศัพท์ คณะ/กอง/สถาบัน 

   

รูปที่  129 หน้าการจัดการหน่วยงาน 
 

 
รูปที่  130 หน้าเพ่ิมหน่วยงาน 

4. เพ่ิมข้อมูลหน่วยงาน
ย่อย 

2. กรอกข้อมูลแล้วคลิก “ค้นหา” 

3. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก เพ่ือแสดงว่าสามารถใช้งานข้อมูลได้ 
   คลิก เพ่ือแสดงว่าไม่สามารถใช้งานข้อมูล 

1. คลิก “การจัดการหน่วยงาน” 
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7.4 ก าหนดวันปิดรับข้อเสนอ 

เลือกเมนู “การใช้งานระบบ” เมนูย่อย “ก าหนดวันปิดรับข้อเสนอ”สามารถแก้ไขวันปิดรับข้อเสนอโดยการคลิก 
ที่  

 

 
รูปที่  131 หน้าการจัดการวันปิดรับข้อเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
 

3. กรอกข้อมูล แล้วคลิก  

1.คลิก  “ก าหนดวันปิดรับทุนแผ่นดิน” 
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7.5 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

1) เลือกเมนู “การใช้งานระบบ” เมนูย่อย “ยุทธศาสตร์หน่วยงาน”  

2) เพ่ิมรายการยุทธศาสตร์หน่วยงานแต่ละปีงบประมาณ โดยคลิกที่   

3) กรอกปีและชื่อยุทธศาสตร์ จากนั้นคลิก  
ยุทธศาสตร์ที่ท าการบันทึกแล้วจะถูกแสดงเป็นตัวเลือกในแบบฟอร์มโครงการวิจัย หัวข้อ ยุทธศำสตร์

ของหน่วยงำน 
 

 

 
รูปที่  132 หน้าการจัดการยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

 
7.6 ผลผลิตของหน่วยงาน 

1) เลือกเมนู “การใช้งานระบบ” เมนูย่อย “ผลผลิตของหน่วยงาน”  

2) เพ่ิมรายการผลผลิตของหน่วยงานแต่ละปีงบประมาณ โดยคลิกที่   

3) กรอกปีและชื่อผลผลิต จ านวน และ หน่วยนับ จากนั้นคลิก  
ผลผลิตที่ท าการบันทึกแล้วจะถูกแสดงเป็นตัวเลือกในแบบฟอร์มโครงการวิจัย หัวข้อ ผลผลิตของหน่วยงำน 

 

 
รูปที่  133 หน้าการจัดการผลผลิตของหน่วยงาน 
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8. การใช้งานเมนู “ระบบค้นหา” 

8.1 ค้นหาข้อมูลนักวิจัย 
ส าหรับค้นหาข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS 

1) เลือกเมน ู“ค้นหาข้อมูลนักวิจัย” 
2) ค้นหานักวิจัยที่ต้องการโดยการค้นหาจากชื่อ-สกุล, รหัสผู้ใช,้ username, หมายเลขบัตรประชาชน, อีเมล, 

ความเชี่ยวชาญ จากนั้นคลิก “ค้นหา” 
 

 
รูปที่  134 หน้าค้นหาข้อมูลนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

1. คลิก “ค้นหาข้อมูลนักวิจัย” 

2. ค้นหานักวิจัยที่ต้องการแล้วคลิก “ค้นหา” 
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8.2 ค้นหาข้อเสนอการวิจัย 
 ส าหรับค้นหาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานตนเอง 

1) เลือกเมนู “ค้นหาข้อเสนอการวิจัย” 
2) ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลแล้วคลิก “ค้นหา” 

 
รูปที่  135 หน้าค้นหาข้อเสนอการวิจัย 

 

8.3 ค้นหาโครงการวิจัย 
1) เลือกเมนู “ค้นหาโครงการวิจัย” 
2) ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลแล้วคลิก “ค้นหา” 

 
  รูปที่  136 หน้าค้นหาโครงการวิจัย 

1. คลิก “ค้นหา
ข้อเสนอการวิจัย” 

2. ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลและคลิกค้นหา
ค้นหา 

1. คลิก “ค้นหา
โครงการวิจัย” 

2. ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลและคลิกค้นหา 
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9. การใช้งานเมนู “จัดการทุนวิจัย” 

ที่หน้า “จัดการทุนวิจัย” สามารถ ประกาศทุนใหม่ และ แก้ไขรายละเอียดทุนวิจัย ดังนี้ 

 
รูปที่  137 หน้าจัดการทุนวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศทุนใหม่  
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1) การประกาศทุนใหม่ท าได้โดยคลิกท่ีลิงค์ ประกาศทุนใหม่ จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดทุนวิจัยให้กรอก
ข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  138 หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดทุนวิจัย 

2) การแก้ไขรายละเอียดทุนวิจัยท าได้โดย เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ แล้วคลิก ค้นหา จะปรากฏรายการทุนวิจัย
คลิก บริเวณคอลัมน์ “จัดการ” ในทุนวิจัยที่ต้องการแก้ไขข้อมูล จากนั้นจึงท าการแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึก 
หมายเหตุ สามารถระบุข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนท าการค้นหาโดย เลือกแหล่งทุน และ/หรือ กรอกชื่อทุนบางส่วน แล้ว
คลิก ค้นหา  

ส าหรับการลบทุนวิจัย สามารถคลิก เพ่ือลบทุนวิจัยที่ไม่มีโครงการในทุนนั้นๆ หากต้องการลบทุนวิจัยจะต้อง
ลบโครงการทั้งหมดในทุนนั้นๆ ก่อน จึงจะสามารถลบทุนวิจัยได้ 

 
รูปที่  139 หน้าแก้ไขรายละเอียดทุนวิจัย 

1.เลือกปีงบประมาณ  

2.คลิก ค้นหา  
3. คลิก เพ่ือแก้ไข 
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10. การใช้งานเมนู “ทุนวิจัย” 

เมนูทุนวิจัย จะแสดงทุนวิจัยที่มีการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว           

โดยหากป็นทุนวิจัยที่ เปิดรับข้อเสนอการวิจัย จะแสดงปุ่ม  โดยเมื่อคลิกยื่นข้อเสนอจะเข้าสู่แบบฟอร์ม
รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย แต่หากเป็นทุนวิจัยที่เปิดรับโครงการวิ จัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะแสดงปุ่ม

 โดยเมื่อคลิกน าเข้าโครงการจะเข้าสู่แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการวิจัย 

 

 
รูปที่  140 แสดงหน้าทุนวิจัย 
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11. การใช้งานเมนู “เว็บบอร์ด” 

   ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าไปที่หัวข้อที่มีผู้ตั้งกระทู้ไว้ เพ่ืออ่านรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ และ
สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้  

11.1 การค้นหากระทู้ 
1) สามารถก าหนดขอบเขตของการค้นหากระทู้ที่ต้องการโดยเลือกกลุ่มหัวข้อเรื่อง, กระทรวง, สังกัดกระทรวง, 

หน่วยงาน และระหว่างวันที่ เพ่ือท าการค้นหากระทู ้
2) ระบบจะแสดงหัวข้อกระทู้ตามที่เลือกขอบเขตในการค้นหา  โดยจะแสดงชื่อหัวข้อ, รายละเอียดเบื้องต้นของผู้

ตั้งกระทู้/ผู้ตอบกระทู้ล่าสุด และแสดงจ านวนผู้ตอบกระทู้/อ่านกระทู้  สามารถเลือกอ่านกระทู้ที่สนใจโดยคลิกที่
ชื่อหัวข้อกระทู้นั้นๆ 

3) เมื่อท าการคลิกเข้าไปที่หัวข้อกระทู้แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทสนทนาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้อ่านกระทู้
สามารถท่ีจะตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยพิมพ์ข้อความในช่อง “ตอบกระทู้” และสามารถแนบไฟล์
รูปภาพ (.bmp, .gif, .png, .jpg, .jpeg) แล้วคลิก     

  
รูปที่  141 หน้าเว็บบอร์ด 

คลิกชื่อหัวข้อเพ่ือดูรายละเอียด 

คลิก “ตั้งกระทู้” เพ่ือสร้างกระทู้
ใหม่ 

ก าหนดขอบเขตของ
การค้นหากระทู้ 
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12. การใช้งานเมนู FAQ 

   ผู้ใช้ระบบสามารถดูค าถามที่ถูกพบบ่อยพร้อมค าตอบ/วิธีการแก้ไขในหัวข้อนั้นๆ ไดท้ี่เมนู “FAQ”   
1) เลือกเมน ูFAQ  
2) คลิกหัวข้อค าถามที่ต้องการ จากนั้นจะปรากฏค าตอบอยู่ใต้หัวข้อค าถาม 

 

  
รูปที่  142 หน้า FAQ 

 
 

1. คลิก FAQ 

2. คลิกหัวข้อค าถามที่ต้องการ 


