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1. หน้าแรก 
หน้าแรกแสดงข้อมูลข้อเสนอการวิจัยจ้าแนกตามปีงบประมาณ ทุนวิจัย และสถานะ ประกอบด้วย นักวิจัยยังไม่ส่ง 

นักวิจัยส่งแล้ว และแหล่งทุนก้าลังพิจารณา 

 

รูปที่ 1 หน้าแรก 
ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับสิทธิ์ระดับ “ผู้ดูแลแหล่งทุน” และ “นักวิเคราะห์แหล่งทุน” เมนกูารใช้งานในระบบจะมีความ

ใกล้เคียงกัน โดยมีเมนูการใช้งาน ดังนี  
1. หน้าแรก  
2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  
3. ทุนวิจัย (เฉพาะผู้ดูแลแหล่งทุน) 
4. หน่วยงานของท่าน (เฉพาะผู้ดูแลแหล่งทุน) 
5. ข้อเสนอการวิจัย  

5.1 การจัดการข้อเสนอการวิจัย  
5.2 เครื่องมอืช่วยเหลือ (ข้อเสนอการวิจัย) (เฉพาะผู้ดูแลแหล่งทุน) 
5.3 ระบบรายงาน  

5.3.1. รายงานข้อเสนอการวิจัย  
5.3.2. รายงานความซ ้าซ้อน  

6. โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
6.1 จัดการโครงการ  

6.1.1. น้าเข้าข้อมูลโครงการ  
6.1.2. โครงการที่ก้าลังด้าเนินการ  
6.1.3. รายงานประจ้าเดือน (เฉพาะผู้ดูแลแหล่งทุน) 

6.2 เครื่องมือช่วยเหลือ (โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ) (เฉพาะผู้ดูแลแหล่งทุน)  
7. การใช้งานระบบ (เฉพาะผู้ดูแลแหล่งทุน) 
8. ระบบค้นหา  
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2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
1) ผู้ดูแลแหล่งทุน/นักวิเคราะห์แหล่งทุน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และ password โดยคลิกที่ชื่อ (มุมขวาบน) 

แล้วเลือก "ข้อมูลส่วนบุคคล" จะปรากฏหน้ารายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ 
2) เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถท้าการแก้ไขข้อมูลภายในซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ การแนบไฟล์

รูปภาพ, ชื่อส้าหรับเข้าสู่ระบบ, ชื่อผู้ใช้, ค้าน้าหน้าชื่อ, ต้าแหน่งทางวิชาการ, ชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย), วัน/เดือน/
ปี (พ.ศ.) เกิด, หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง, Email Address 

3) การเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้คลิกท่ีชื่อ (มุมขวาบน) แล้วเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
4) ระบบจะแสดงหน้าต่างส้าหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่านใหม่ และกรอกยืนยัน

รหัสผ่านอีกครั งในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั นคลิก  เป็นอันเสร็จสิ น 

 

รูปที่ 2 หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

 
รูปที่ 3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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3. ทุนวิจัย 
เมื่อเลือกเมนู “ทุนวิจัย”  ระบบจะแสดงรายการทุนวิจัยของหน่วยงานแยกตามแหล่งทุนและปีงบประมาณ สามารถ

ประกาศทุนใหม่ หรือค้นหาทุนเดิมเพ่ือแก้ไข 

1) การประกาศทุนใหม่ คลิกที่  ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลทุนวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี   
1.1 เลือก “แหล่งทุน” จากตัวเลือกท่ีระบบมีให้ใน dropdown list 
1.2 กรอก “รหัสทุนวิจัย” ตามท่ีแหล่งทุนเป็นผู้ก้าหนด 
1.3 กรอก “ชื่อเรื่อง” (ชื่อทุนวิจัย)  “รายละเอียด” และ “URL” ส้าหรับ link ไปยังแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
1.4 ก้าหนดช่องทางเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ที่หัวข้อ “น้าเข้าโครงการไปยัง” ให้เลือก ข้อเสนอการวิจัย หาก

ต้องการให้นักวิจัยกรอกข้อเสนอการวิจัยเข้ามาที่ส่วนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือท้าการตรวจสอบและ/หรือประเมิน 
หรือเลือกโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ หากต้องการให้นักวิจัยกรอกโครงการเข้าที่ส่วน โครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

1.5 เลือก “ประเภททุนวิจัย” จากตัวเลือกใน dropdown list โดยผู้ดูแลแหล่งทุนเป็นผู้จัดการตัวเลือกดังกล่าวเอง
ที่เมน ู“การใช้งานระบบ” เมนูย่อย “ประเภททุนวิจัย” 

1.6 เลือก “หน่วยงานรับผิดชอบ” เพ่ือก้าหนดหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัยภายใต้ทุนนี  
1.7 เลือก “ปีงบประมาณ” 
1.8 ก้าหนดวัน/เวลา เปิดและปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ โดยเลือก “วันที่เริ่มรับข้อเสนอ” และ “วันที่ปิดรับ

ข้อเสนอ”   
1.9 ก้าหนดวัน/เวลา เริ่มและสิ นสุดการแสดงข้อมูลทุนวิจัยที่หน้าข่าวระบบ NRMS โดยเลือก “วันที่เริ่มประกาศ” 

และ “วันที่สิ นสุดประกาศ”   
1.10  แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
1.11  ก้าหนดประเภทโครงการที่เปิดรับ โดยเลือก “โครงการเดี่ยว” และ/หรือ “ชุดโครงการ/แผนงานวิจัย และ

โครงการย่อย” 
2) การค้นหาทุนเดิม ให้เลือก แหล่งทุน และ ปีงบประมาณ จาก dropdown list แล้วกรอก ชื่อทุน เพ่ือค้นหา ระบบ

จะแสดงรายการโครงการที่ต้องการ 

3) คลิกท่ี ในคอลัมน์ “จัดการ” เพ่ือแก้ไขรายละเอียดทุน 
4) คลิกที่   ในคอลัมน์ “จัดการ” เพ่ือลบทุน โดยสามารถลบได้เฉพาะทุนที่ไม่มีข้อมูลข้อเสนอการวิจัย หรือ

โครงการวิจัย เท่านั น 
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รูปที่ 4 หน้าทุนวิจัย 

 
รูปที่ 5 แบบฟอร์มส้าหรับกรอกทุนใหม่ 
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4. หน่วยงานของท่าน 
เมื่อเลือกเมนู “หน่วยงานของท่าน”  ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงาน สามารถแก้ไขข้อมูล หรือเลือกให้สิทธิ์การเข้า

ระบบแก่นักวิจัยที่เลือกสังกัดหน่วยงานของท่านโดยอัติโนมัติ หากไม่เช็คเลือกในหัวข้อนี  เมื่อมีนักวิจัยลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ 
และเลือกสังกัดหน่วยงานของท่าน ท่านจะต้องท้าการตรวจสอบและให้สิทธิ์ก่อน นักวิจัยจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 

 

รูปที่ 6 แบบฟอร์มส้าหรับกรอกทุนใหม่ 
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5. ข้อเสนอการวิจัย 
5.1 การจัดการข้อเสนอการวิจัย 

 เลือกเมนู “ข้อเสนอการวิจัย”  เมนูย่อย  “การจัดการข้อเสนอการวิจัย”  ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบ
ข้อเสนอการวิจัย 

5.1.1 ค้นหาข้อเสนอการวิจัย 

1) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย แล้วคลิก “ค้นหา” 
2) สามารถกรองข้อเสนอการวิจัยตามชื่อทุน   
3) สามารถค้นหาข้อเสนอการวิจัยจากรหัส/ชื่อโครงการ  ชื่อนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ  หรือชื่อทุน 
4) สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงข้อมูลแผนงานวิจัย และ/หรือ โครงการเดี่ยว  
5) สามารถเลือกสถานะข้อเสนอการวิจัยที่ต้องการตรวจสอบได้ 

6) หากต้องการ export รายการข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบไฟล์ excel คลิกท่ี  

 

รูปที่ 7 หน้าตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย 

 

ตรวจสอบข้อเสนอการวิจยั 

ตรวจสอบความซ ้าซ้อน 

ก้าหนดผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อประเมินขอ้เสนอการวิจัย 

กรอกข้อเสนอการวิจยัใหม ่
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5.1.2 ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย  

1) คลิกท่ี  ระบบจะแสดงข้อมูลข้อเสนอการวิจัยที่สามารถตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดได้ 
2) เมื่อตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยแล้ว ที่แท็บ “ตรวจสอบความถูกต้อง” ให้ด้าเนินการ ดังนี  

1. กรอกความเห็น  
2. เลือกสถานะข้อเสนอการวิจัย  

 

 

รูปที่ 8 ข้อเสนอการวิจัย 
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5.1.3 ตรวจสอบความซ  าซ้อน  

1) คลิกท่ี     ระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบความซ ้าซ้อนของโครงการวิจัย/ข้อเสนอการวิจัย  
2) ที่หน้าตรวจสอบความซ ้าซ้อนสามารถตรวจสอบการติดค้างโครงการวิจัยของคณะนักวิจัย โดยระบบจะ

แสดงข้อมูลโครงการวิจัยซึ่งคณะนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการที่มีข้อมูลในระบบ NRMS Ongoing & 
monitoring พร้อมแสดงสถานะโครงการ จากนั นให้ผู้ดูแลแหล่งทุนท้าการพิจารณา โดยสามารถคลิกปรับ
สัญลักษณ์เพ่ือระบุผลการพิจารณา ดังนี   

  กรณีท่ีพิจารณาว่านักวิจัยไม่มีการติดค้างงานวิจัย   

  กรณีท่ีพิจารณาว่านักวิจัยมีการติดค้างงานวิจัย   

 

3) และสืบค้นข้อเสนอการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่มีความซ ้าซ้อน/คล้ายคลึง ได้ 
4) โดยโครงการที่บันทึกผลการตรวจสอบแล้วสัญลักษณ์จะเปลี่ยนไป โดยแสดง  (สีเขียว) หากไม่พบการ

ซ ้าซ้อน และแสดง  (สีแดง) หากพบว่ามคีวามซ ้าซ้อน 

คลิกเพื่อปรับสถานะการติดค้าง 
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รูปที่ 9 หน้าตรวจสอบความซ ้าซ้อน 

5.1.4 ประเมินข้อเสนอการวิจัย  

ก้าหนดผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินข้อเสนอการวิจัย คลิกที่  ในคอลัมน์ “ประเมิน”  ระบบจะแสดงหน้า
แบบฟอร์มการประเมิน จากนั นท้าการค้นหาด้วยชื่อแล้วบันทึก 

 
รูปที่ 10 แบบฟอร์มการประเมิน 
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5.1.5 ปรับสถานะข้อเสนอการวิจัย  
1) ปรับสถานะข้อเสนอการวิจัย โดยคลิกเลือกหน้าข้อเสนอการวิจัยที่ต้องการปรับสถานะ จากนั นเลือก

สถานะข้อเสนอการวิจัยจาก dropdown list   กรอกข้อมูลที่ต้องการในช่อง หมายเหตุ  จากนั นคลิก 
“บันทึก” 

 
รูปที่ 11 การปรับสถานะข้อเสนอการวิจัย 

 

รูปที่ 12 สถานะข้อเสนอการวิจัย 

 

 

1.เลือกข้อเสนอฯทีต่้องการปรับสถานะ 

2. เลือกสถานะ 

3. กรอกข้อความ 

4. บันทึก 
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5.2 เครื่องมือช่วยเหลือ (ข้อเสนอการวิจัย) 
5.2.1 เปลี่ยนรหัสแผน/ชุดโครงการวิจัย 

1) เมื่อเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสแผน/ชุดโครงการวิจัย” จะปรากฏข้อมูลโครงการย่อยโดยแยกตาม
ปีงบประมาณและชื่อทุน  สามารถค้นหาโครงการย่อยโดยชื่อหรือรหัสโครงการ 

2) คลิกเลือกโครงการย่อยที่ต้องการเปลี่ยนรหัสแผน/ชุดโครงการวิจัย 
3) เลือกแผน/ชุดโครงการวิจัย จาก dropdown list  ด้านล่าง จากนั นคลิก “ก้าหนดแผนงานวิจัย” 

 

รูปที่ 13 หน้าเปลี่ยนรหัสแผน/ชุดโครงการวิจัย 

5.2.2 เปลี่ยนประเภทโครงการ 

1) เมื่อเลือกเมนู “เปลี่ยนประเภทโครงการ” ระบบจะแสดงรายการโครงการแยกตามปีงบประมาณ สามารถ
ค้นหาโครงการได้จากชื่อโครงการ 

2) คลิก “แก้ไข” หน้าโครงการที่ต้องการเปลี่ยนประเภทโครงการ จากนั นระบบเปิดให้แก้ไขประเภทโครงการ
พร้อมระบุเหตุผลหรือบันทึกช่วยจ้าในช่อง “หมายเหตุ” 
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รูปที่ 14 หน้าเปลี่ยนประเภทโครงการ 

5.3 ระบบรายงาน 
5.3.1. รายงานข้อเสนอการวิจัย 

1) เลือกปีงบประมาณ ชื่อทุน และอาจก้าหนดค้าค้นหรือไม่ก็ได้ 
2) เลือกคอลัมน์ (field) ทีต่้องการแสดงข้อมูลในรายงาน แล้วคลิก “ค้นหา” 

 

รูปที่ 15 หน้ารายงานข้อเสนอการวิจัย 



13 | P a g e  

5.3.2. รายงานความซ  าซ้อน 
หากท้าการตรวจสอบความซ ้าซ้อนของข้อเสนอการวิจัยแล้ว สามารถดูรายงานการตรวจสอบได้ที่เมนูนี  

โดยแสดงข้อมูลเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่มีสถานะ แหล่งทุนก าลังพิจารณาข้อเสนอโครงการ(16) ขึ นไป 

 

รูปที่ 16 รายงานความซ ้าซ้อน 
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6. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
6.1 จัดการโครงการ 

6.1.1. น าเข้าข้อมูลโครงการ 
ข้อเสนอฯ ที่รับการอนุมัติแล้วจะถูกแสดงในหน้า “น้าเข้าข้อมูลโครงการ” เพ่ือน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

Ongoing & monitoring 
1) เลือกปีงบประมาณ และชื่อทุน ระบบจะแสดงข้อเสนอการวิจัยที่ไดร้ับการอนุมัติ 
2) เลือกโครงการที่ต้องการน้าเข้าสู่ระบบ Ongoing & Monitoring  
3) คลิก “น้าเข้าข้อมูลโครงการ” 

 

รูปที่ 17 การน้าเข้าข้อมูลโครงการ 
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6.1.2. โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
6.1.2.1 กรอกข้อมูลสัญญา ก้าหนดงวดงาน/เงิน ก้าหนดการรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบรายงาน

ความก้าวหน้าของนักวิจัย คลิกท่ี    
หมายเหตุ การแก้ไขโครงการใน Ongoing & monitoring จะไม่ส่งผลให้ข้อเสนอการวิจัยของ
โครงการนั นๆ เปลี่ยนแปลง     

 

 

รูปที่ 18 หน้าโครงการที่ก้าลังด้าเนินการ 
 

 

 

 

คลิกเพื่อแก้ไขโครงการ 
คลิกด้าเนินการ 
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 รายละเอียดโครงการ : สามารถอ่านรายละเอียดโครงการหรือแก้ไขข้อมูลโครงการได้ 
 

 

รูปที่ 19 หน้ารายละเอียดโครงการ 

 เอกสารสัญญา 
1) ระบบ default งวดงานไว้ที่จ้านวน 5 งวด และก้าหนดการค้านวณจ้านวนเงินเป็นแบบ

ค้านวณอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขจ้านวนงวดงานให้คลิก   หรือหาก
ต้องการกรอกจ้านวนเงินเองให้คลิกที่ check box เพ่ือยกเลิกการค้านวณอัตโนมัติ 

2) กรอกรายการที่ต้องส่งในแต่ละงวด จากนั น ระบุก้าหนดส่งโดยกรอกตัวเลขแล้วเลือกหน่วย 
วัน/เดือน จาก dropdown list และระบุว่าต้องการให้นักวิจัยส่งรายงานในงวดนั นๆ หรือไม่ 
หมายเหตุ หากผู้ดูแลแหล่งทุนระบุให้นักวิจัยส่งรายงานในงวดนั นๆ นักวิจัยจะมีช่องให้กรอก
ผลการด้าเนินงานพร้อมแนบไฟล์ในการรายงานผลการด้าเนินการในงวดนั นด้วย 

3) กรอกรายละเอียดสัญญา ได้แก่ เลขที่สัญญา รหัสโครงการหน่วยงาน(ถ้ามี) วันที่ลงนาม วันที่

สิ นสุดสัญญา แนบไฟล์สัญญา และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร จากนั นคลิก  
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รูปที่ 20 หน้าด้าเนินการโครงการ 
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 รายงานความก้าวหน้า 

1) กรณเีป็นงวดที่ไม่ได้ก้าหนดให้นักวิจัยส่งรายงาน จะมีแค่ส่วนของผู้ดูแลแหล่งทุน/นักวิเคราะห์
แหล่งทุน ให้กรอกข้อมูล 

 

รูปที่ 21 หน้ารายงานความก้าวหน้า (งวดที่ไม่ได้ก้าหนดให้นักวิจัยส่งรายงาน) 

2) กรณีเป็นงวดที่ก้าหนดให้นักวิจัยส่งรายงาน หากนักวิจัยได้กรอกรายงานความก้าวหน้าแล้ว 
จะมีข้อมูลปรากฏ ซึ่งผู้ดูแลแหล่งทุน/นักวิเคราะห์แหล่งทุน สามารถกรอกผลการตรวจสอบ
รายงานความก้าวหน้าได ้ โดยนักวิจัยจะเห็นข้อมูลในช่อง “ความเห็นคณะกรรมการ” 

 
รูปที่ 22 การตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า 
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3) สามารถจัดการเอกสารแนบ และ ปิดโครงการ/ยกเลิกโครงการ/แจ้งขยายระยะเวลาโครงการ
ได้ที่หน้านี  

 
รูปที่ 23 จัดการเอกสารแนบ และ ปิดโครงการ/ยกเลิกโครงการ/แจ้งขยายระยะเวลาโครงการ 

 

รูปที่ 24 การปิดโครงการ 

 

รูปที่ 25 การยกเลิกโครงการ 
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รูปที่ 26 การแจ้งขยายระยะเวลาโครงการ 

 ประเมินโครงการ : สามารถส่งรายงานแต่ละงวดให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่านระบบได้ โดยเลือกผู้
ประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีในระบบ (ดูเพ่ิมเติมที่หัวข้อ “การจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

1) คลิก   เพ่ิมรายการประเมิน 
2) กรอกชื่อการประเมิน  หมายเหตุ(ถ้ามี)  และเลือกงวดงานที่ต้องการส่งประเมิน 
3) เลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยกรอกชื่อ แล้วคลิกค้นหา จากนั นระบบจะแสดงชื่อในช่องด้านล่าง เลือก

ชื่อจากรายการที่มี จากนั นจึงบันทึกรายการประเมิน ระบบจะส่งข้อมูลตามงวดที่เลือกไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4) หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิท้าการประเมินและบันทึกผลการประเมินแล้ว ระบบจะแสดงผลการ
ประเมินในคอลัมน์ “ผลการประเมิน” (นักวิจัยจะไม่เห็นข้อมูลนี ) 

 

รูปที่ 27 สร้างรายการประเมินโครงการ 
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 ประวัติการแก้ไขข้อมูล : ระบบจะแสดงประวัติการด้าเนินการ ประกอบด้วย วันที่ด้าเนินการ 
ผู้ด้าเนินการ และความคิดเห็น(หรือสิ่งที่ด้าเนินการ) 

 

รูปที่ 28 ประวัติการแก้ไขข้อมูล 

6.1.2.2 เปลี่ยนสถานะโครงการ 

ปรับสถานะโครงการโดยคลิกเลือกหน้าโครงการวิจัยที่ต้องการปรับสถานะ จากนั นเลือกสถานะ
โครงการวิจัยจาก dropdown list   แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการในช่อง หมายเหตุ  จากนั นคลิก 
“บันทึก” 

6.1.3. รายงานประจ าเดือน 
การสรุปผลการด้าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ประจ้าเดือน สามารถเลือกกรอก

ข้อมูลไดท้ี่หน้าระบบ หรือใช้วิธี Export/Import ข้อมูลในรูปแบบ excel ดังนี  
1) หัวข้อโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ เลือกเมนู “จัดการโครงการ”  เมนูย่อย  “รายงาน

ประจ้าเดือน” 
2) เลือกปีงบประมาณและกลุ่มเรื่องที่ต้องการกรอกข้อมูล จากนั นคลิกท่ี  เพ่ือเข้าสู่หน้าสรุปผลการ

ด้าเนินงาน 

 

รูปที่ 20 หน้ารายงานประจ้าเดือน 
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3) ที่หน้าสรุปผลการด้าเนินงาน เลือกเดือนที่ต้องการรายงานผลจาก dropdown list  
4) เลือกกรอกข้อมูลที่หน้าระบบหรือใช้วิธี Export/Import ข้อมูลในรูปแบบ excel 

 กรอกข้อมูลที่หน้าระบบ : กรอกจ้านวนเงินที่เบิกจ่ายในคอลัมน์ “เบิกจ่ายแล้ว” และกรอกสถานะ

โครงการในคอลัมน์ “สถานะโครงการ” จากนั นกดปุ่ม  

 Export/Import ข้อมูลในรูปแบบ excel : กดปุ่ม     เพ่ือ download ไฟล์ส้าหรับ
น้าไปกรอกข้อมูล เมื่อท้าการกรอกข้อมูลและบันทึกไฟล์แล้ว ท้าการ upload ไฟล์โดยเลือกที่ 

 จากนั นกดปุ่ม  

 

รูปที่ 29 หน้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

 

กรอกข้อมลูที่หน้าระบบ 

Export/Import ข้อมูลในรูปแบบ excel 



23 | P a g e  

 

รูปที่ 30 ตาราง excel รายงานประจ้าเดือน 

แบบฟอร์ม excel จะแสดงข้อมูลที่ export ออกจากระบบ ประกอบด้วย 
1) กลุ่มเรื่อง 
2) หน่วยบริหารทุน 
3) ปีงบประมาณและจ้านวนงบประมาณที่ได้รับ 
4) ระยะเวลาท้ากิจกรรมฯ 
5) ผู้ประสานงาน พร้อมสังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ 
6) ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนและสถานะ ประกอบด้วย 

 ล้าดับ 

 รหัส 

 ชื่อแผนงาน/โครงการ 

 หัวหน้าโครงการ 

 อีเมล์/เบอร์โทรศัพท์ 
 วันที่ลงนาม-สิ นสุดสัญญา 

 งบประมาณท่ีเสนอขอ(บาท) 
 งบประมาณท่ีพิจารณาให้(บาท) 

โดยข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 
 งบประมาณเบิกจ่ายแล้ว(บาท) 
 สถานะ/ร้อยละการด้าเนินงาน 
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6.2 เครื่องมือช่วยเหลือ (โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
6.2.1. เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย 

1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย” 
2) ค้นหาโครงการที่ต้องการโดยเลือกแหล่งทุน ปีงบประมาณ และชื่อทุนวิจัย  จากนั นระบบจะแสดง

รายการโครงการย่อยในตารางและแสดงชุดโครงการ/แผนงานวิจัย ใน dropdown list 
3) เลือกโครงการย่อยที่ต้องการ จากนั นเลือกชุดโครงการ/แผนงานวิจัย ที่ต้องการเชื่อมโครงการย่อย 
4) คลิก “ก าหนดแผนงานวิจัย” 

6.2.2. เปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ฟังก์ชั่นนี ใช้เพ่ือเปลี่ยนหน่วยงานระดับ คณะ/สถาบัน/ส้านัก/กอง ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของโครงการ”  
2) ค้นหาโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ค้นหา  
3) คลิก “แก้ไข” ที่โครงการที่ต้องการแก้ไขหน่วยงานเจ้าของโครงการ  ระบบจะแสดงรหัสโครงการ    

ชื่อโครงการ และคณะ/สถาบัน/ส้านัก/กอง   
4) แก้ไข คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ได้โดยเลือกจาก dropdown list จากนั นคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก

ข้อมูล  
6.2.3. เปลี่ยนทุนวิจัย 

1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนทุนวิจัย”  
2) เมื่อปรากฏหน้าเปลี่ยนทุนวิจัย ให้เลือก ปีงบประมาณ จาก dropdown list และสามารถกรอก     

ชื่อโครงการ เพ่ือค้นหา ระบบจะแสดงรายการโครงการที่ต้องการ 
3) คลิก “แก้ไข” ที่โครงการที่ต้องการแก้ไขทุนวิจัย ระบบจะแสดงรหัสโครงการ  ชื่อโครงการ  ชื่อทุน

วิจัย และประเภทโครงการ 
4) แก้ไข ชื่อทุนวิจัย ได้โดยเลือกจาก dropdown list จากนั นคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

6.2.4. เปลี่ยนประเภทโครงการ 
1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เปลี่ยนประเภทโครงการ”  
2) เมื่อปรากฏหน้าเปลี่ยนประเภทโครงการ ให้เลือก ปีงบประมาณ จาก dropdown list และสามารถ

กรอก ชื่อโครงการ เพ่ือค้นหา ระบบจะแสดงรายการโครงการที่ต้องการ 
3) คลิก “แก้ไข” ที่โครงการที่ต้องการแก้ไขประเภทโครงการ ระบบจะแสดงรหัสโครงการ  ชื่อโครงการ  

ชื่อทุนวิจัย และประเภทโครงการ 
4) แก้ไข ประเภทโครงการ ได้โดยเลือกจาก dropdown list จากนั นคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

6.2.5. เรียงโครงการ 
เรียงโครงการในที่นี  จะใช้ส้าหรับการเรียงล้าดับรายการโครงการในหน้ารายงาน โดยเบื องต้นระบบจะจัด

อันดับให้อัตโนมัติตามรหัสโครงการ หากท่านต้องการจัดล้าดับเอง ให้ด้าเนินการ ดังนี   
1) เลือกเมนู “เครื่องมือช่วยเหลือ” เมนูย่อย “เรียงโครงการ” 
2) เมื่อปรากฏหน้าเรียงโครงการ ให้เลือก ปีงบประมาณ จาก dropdown list ระบบจะแสดงรายการ

โครงการของปีงบประมาณนั น  
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3) ใส่ล้าดับตัวเลขในช่อง ล าดับ ของโครงการที่ต้องการ จากนั นคลิก “บันทึก” ที่ด้านล่างของตาราง 
6.2.6. ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน 

ผู้ประสานหน่วยงาน คือ เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานซึ่งท้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลวิจัยและข้อมูล
นักวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายในระบบ NRMS  

1) เลือกเมนู  “ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน” 
2) เมื่อปรากฏหน้าท้าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน ให้เลือกกระทรวง และ หน่วยงาน จาก dropdown list 

ระบบจะแสดงรายการผู้ประสานหน่วยงานของหน่วยงานที่เลือก 
3) สามารถคลิก ดูรายการทั งหมด เพ่ือดูรายชื่อผู้ประสานหน่วยงานทั งหมดในระบบ 

7. การใช้งานระบบ 
7.1 การจัดการผู้ดูแลแหล่งทุน 

1) ผู้ดูแลแหล่งทุนสามารถแก้ไข/เพ่ิม/ลบผู้ดูแลแหล่งทุนโดยคลิกที่เมนู “การใช้งานระบบ” คลิกเมนูย่อย  “การ
จัดการผู้ดูแลแหล่งทุน”   

2) คลิก  เพ่ือเพ่ิมผู้ดูแลแหล่งทุนเข้าในระบบ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มแล้วบันทึก 
3) ในคอลัมน์ “สถานะ” สามารถคลิกท่ีไอคอนเพื่อก้าหนดสถานะการเข้าใช้งานของผู้ดูแลแหล่งทุน โดย  

     หมายถึง “เข้าใช้งานได้” 

     หมายถึง “เข้าใช้งานไม่ได้” 
4) ในคอลัมน์ “จัดการ” คลิก    เพ่ือแก้ไขหรือคลิก  เพ่ือลบข้อมูลผู้ดูแลแหล่งทุน   

 

รูปที่ 31 หน้าผู้ดูแลแหล่งทุน 
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5) เมื่อคลิก  เพ่ือแก้ไข จะเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูลแล้วท้าการบันทึก โดยคลิก     
6) หัวข้อ “Email Address” หากเลือกแจ้งผู้ใช้ผ่าน Email ระบบจะส่ง username และ password ไปยังอีเมล

ที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ท้าการบันทึกข้อมูล (คลิก ) 

 

รูปที่ 32 หน้าจัดการผู้ดูแลแหล่งทุน 

ส้าหรับนักวิเคราะห์แหล่งทุน 



27 | P a g e  

7.2 การจัดการนักวิเคราะห์แหล่งทุน 
1) ผู้ดูแลแหล่งทุนสามารถแก้ไข/เพ่ิม/ลบนักวิเคราะห์แหล่งทุนโดยคลิกที่เมนู “การใช้งานระบบ” คลิกเมนูย่อย  

“การจัดการนักวิเคราะห์แหล่งทุน”   

2) คลิก  เพ่ือเพ่ิมนักวิเคราะห์แหล่งทุนเข้าในระบบ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มแล้วบันทึก 
3) ในคอลัมน์ “สถานะ” สามารถคลิกท่ีไอคอนเพื่อก้าหนดสถานะการเข้าใช้งานของนักวิเคราะห์แหล่งทุน โดย  

     หมายถึง “เข้าใช้งานได้” 

     หมายถึง “เข้าใช้งานไม่ได้” 
4) ในคอลัมน์ “จัดการ” คลิก    เพ่ือแก้ไขหรือคลิก  เพ่ือลบข้อมูลนักวิเคราะห์แหล่งทุน   

5) เมื่อคลิก  เพ่ือแก้ไข จะเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูลแล้วท้าการบันทึก โดยคลิก     
6) หัวข้อ “Email Address” หากเลือกแจ้งผู้ใช้ผ่าน Email ระบบจะส่ง username และ password ไปยังอีเมล

ที่ระบุโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ท้าการบันทึกข้อมูล (คลิก ) 
7.3 การจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) สามารถเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

2) คลิก  เพ่ือเพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าในระบบ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มแล้วบันทึก 

3) การแก้ไขข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิของแหล่งทุนที่ผู้ใช้สังกัด 

 

รูปที่ 33 หน้าการจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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7.4 การจัดการนักวิจัย 
1) คลิก ข้อเสนอ เพ่ือดูข้อมูลข้อเสนอการวิจัยและโครงการวิจัยในระบบ NRMS ของนักวิจัย 
2) สามารถจัดการข้อมูลนักวิจัยในสงกัด คลิก   เพ่ือแก้ไข จะเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูล

แล้วท้าการบันทึก โดยคลิก     
3) หรือคลิก  เพ่ือลบข้อมูลนักวิจัยออกจากหน่วยงาน (นักวิจัยจะยังมีข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ NRMS แต่

จะไม่ได้อยู่ในสังกัดที่ถูกลบออก)  

 

รูปที่ 34 หน้าการจัดการนักวิจัย 

7.5 การจัดการหน่วยงาน 
เป็นการเพ่ิมชื่อหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด เพ่ือเป็นตัวเลือกส้าหรับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่เลือกกรอกข้อมูล        

ส่วนบุคคล 

7.6 ประเภททุนวิจัย 
1) เป็นเมนูส้าหรับจัดการประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า สามารถเพ่ิมประเภททุนโดยพิมพ์ชื่อในช่องใต้ตารางแล้วคลิก

“เพ่ิม” 
2) ก้าหนดสถานะของประเภททุน โดย  

     หมายถึง “ใช้งาน” 

     หมายถึง “ไม่ใช้งาน” 
3) การลบประเภททุนวิจัย จะสามารถลบได้ก็ต่อเมื่อประเภททุนนั นไม่มีการเชื่อมโยงอยู่กับข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ 

ข้อมูลทุนวิจัย, ข้อมูลนักวิเคราะห์แหล่งทุน 
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รูปที่ 35 หน้าการจัดการประเภททุน 

8. ระบบค้นหา 
8.1 ค้นหาข้อมูลนักวิจัย  

ส้าหรับค้นหาข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS 
1) เลือกเมนู “ค้นหาข้อมูลนักวิจัย” กรอกข้อมูลเพ่ือค้นหานักวิจัย โดยสามารถเลือกกรอกได้ตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี  ชื่อ-สกุล  รหัสผู้ใช้  username  หมายเลขบัตรประชาชน  อีเมล  หรือความเชี่ยวชาญ   
2) ระบบจะแสดงข้อมูลนักวิจัยประกอบด้วยรหัสผู้ใช้  ชื่อ-สกุล  ความเชี่ยวชาญ  คณะ/กอง/สถาบัน  หน่วยงาน 

และกระทรวง 

 

รูปที่ 36 หน้าค้นหาข้อมูลนักวิจัย 
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8.2 ค้นหาข้อเสนอการวิจัย 
ส้าหรับค้นหาข้อเสนอการวิจัยที่แหล่งทุนเป็นผู้รับผิดชอบ 

1) เลือกเมนู “ค้นหาข้อเสนอการวิจัย” กรอกข้อมูลเพ่ือค้นหาข้อเสนอการวิจัย โดยสามารถเลือกกรอกได้ตาม
หัวข้อดังต่อไปนี  ชื่อโครงการ  ค้าส้าคัญ  วัตถุประสงค์  หรือชื่อหัวหน้าโครงการ 

2) ระบบจะแสดงข้อมูลข้อเสนอการวิจัยประกอบด้วย ชื่อโครงการ  รหัสข้อเสนอ  ชื่อหัวหน้าโครงการ  
ปีงบประมาณ  ประเภทโครงการ  ค้าส้าคัญ  วัตถุประสงค์  และสถานะข้อเสนอการวิจัย 

 

รูปที่ 37 หน้าค้นหาข้อเสนอการวิจัย 

8.3 ค้นหาโครงการวิจัย 
ส้าหรับค้นหาโครงการวิจัยในระบบ NRMS โดยเลือกเมนู “ค้นหาโครงการวิจัย” จากนั นระบุเงื่อนไขการค้นหา

ข้อมูลแล้วคลิก “ค้นหา” 

 

รูปที่ 38 หน้าค้นหาโครงการวิจัย 



31 | P a g e  

9. เว็บบอร์ด 
ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าไปที่หัวข้อที่มีผู้ตั งกระทู้ไว้ เพ่ืออ่านรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั นๆ และ

สามารถตั งกระทู้ใหม่ได้  
9.1 การค้นหากระทู้ 

1) สามารถก้าหนดขอบเขตของการค้นหากระทู้ที่ต้องการโดยเลือกกลุ่มหัวข้อเรื่อง , กระทรวง, สังกัดกระทรวง, 
หน่วยงาน และระหว่างวันที่ เพ่ือท้าการค้นหากระทู้ 

2) ระบบจะแสดงหัวข้อกระทู้ตามที่เลือกขอบเขตในการค้นหา  โดยจะแสดงชื่อหัวข้อ, รายละเอียดเบื องต้นของ
ผู้ตั งกระทู้/ผู้ตอบกระทู้ล่าสุด และแสดงจ้านวนผู้ตอบกระทู้/อ่านกระทู้  สามารถเลือกอ่านกระทู้ที่สนใจโดย
คลิกท่ีชื่อหัวข้อกระทู้นั นๆ 

3) เมื่อท้าการคลิกเข้าไปที่หัวข้อกระทู้แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทสนทนาที่เกิดขึ น ซึ่งผู้อ่านกระทู้
สามารถที่จะตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยพิมพ์ข้อความในช่อง “ตอบกระทู้” และสามารถแนบ

ไฟล์รูปภาพ (.bmp, .gif, .png, .jpg, .jpeg) แล้วคลิก    

    

รูปที่ 39 หน้าเว็บบอร์ด 

คลิกช่ือหัวข้อเพื่อดูรายละเอยีด 

คลิก “ตั งกระทู”้ เพื่อสร้างกระทู้ใหม ่

ก้าหนดขอบเขตของการ
ค้นหากระทู ้
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รูปที่ 40 การตอบกระทู้ 

9.2 การตั งกระทู้ใหม่ 

1) การตั งกระทู้ใหม่ คลิก     
2) เมื่อปรากฏหน้าตั งกระทู้ใหม่ ให้เลือก กลุ่มหัวข้อเรื่อง จาก dropdown list ซึ่งมีกลุ่มหัวข้อเรื่องให้เลือก ดังนี    

 เรื่องท่ัวไป 

 ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ/ปัญหา/ข้อผิดพลาดของระบบ 

 เกี่ยวกับการน้าเข้า/แก้ไขข้อมูลโครงการ 

 เกี่ยวกับข้อมูลนักวิจัย 

 โครงการทุนมุ่งเป้า/ทุน วช.   

 โครงการทุน สกอ.  
3) ตั งชื่อเรื่องและกรอกรายละเอียด แล้วคลิก “ตั งกระทู้” 

  

   

 

1.กรอกข้อความ 

2.แนบไฟล์รูปภาพ (ถ้าต้องการ)  

3.คลิก “ส่งข้อความ” 
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รูปที่ 41 หน้าการตั งกระทู้ใหม่ 

10. การใช้งานเมนู FAQ 
ผู้ใช้ระบบสามารถดูค้าถามที่ถูกพบบ่อยพร้อมค้าตอบ/วิธีการแก้ไขในหัวข้อนั นๆ ได้ที่เมนู “FAQ”  โดยคลิกหัวข้อ

ค้าถามท่ีต้องการ จากนั นจะปรากฏค้าตอบอยู่ใต้หัวข้อค้าถาม 

  

รูปที่ 42 หน้า FAQ 

1. เลือกกลุ่มหัวข้อเรื่อง 

4. คลิก “ตั งกระทู”้ 

2. กรอกช่ือเรื่อง 

3. กรอกรายละเอียด 

คลิกหัวข้อค้าถามที่ต้องการ 


