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

 
1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome แล้วพิมพ์ URL :http://www.nrms.go.th 

 
รูปที่  1 แสดงหน้าแรกระบบ NRMS 

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

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

 
 

นักวิจัยคลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
NRMS 

เจ้าหน้าที่คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
NRMS 

คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจัย
ใหม่ 

http://www.nrms.go.th/
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รูปที่  2 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

   
รูปที่  3 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

 กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัย แต่หากต้องการสมัครเป็นผู้ประสานหน่วยงาน ให้ติดต่อผู้
ประสานหน่วยงานคนเดิมเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ประสานหน่วยงานให้ 

2. คลิกเข้าสู่ระบบ 

คลิกท่ี “เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ”เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

1. ผู้ประสานหน่วยงานกรอกบัญชี
ผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
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1.2 การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
1) เมื่อคลิกลิงค์เพ่ือเข้าสู่หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ผู้ใช้งานจะต้องระบุรายละเอียดที่ส าคัญตาม Require Field 

(*) พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักวิจัย ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกที่จะแนบไฟล์ในครั้งแรกที่
ลงทะเบียน สามารถไปเพิ่มเอกสารแนบได้ในหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากท่ีเข้าระบบได้แล้ว 

2) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
2.1) กระทรวง 
2.2) หน่วยงานสังกัดของกระทรวง 
2.3) หน่วยงานของท่าน (กรม/มหาวิทยาลัยของผู้ใช้) 
2.4) คณะ/กอง/สถาบัน ของท่าน (ชื่อหน่วยงานย่อยที่ผู้ใช้สังกัดภายใต้กรม/มหาวิทยาลัย) 

    หากไม่มีหน่วยงานของผู้ใช้ใน dropdown list  ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรือหากไม่มี คณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง ของผู้ใช้ ใน dropdown list ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสาน
หน่วยงานได้ท่ีเมนู ตรวจสอบบัญชีชื่อในระบบของท่าน  ดังรูปที่ 6) 

2.5) ค าน าหน้านาม 
2.6) ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 
2.7) ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ (*จ ำเป็นต้องกรอกเพรำะระบบจะสร้ำง Account  ในกำรเข้ำใช้

งำนระบบเป็นอีเมลในรูปแบบ name.surname@research.or.th) 
2.8) อีเมลที่ติดต่อของท่าน : เป็นอีเมลที่เป็นปัจจุบันและผู้ใช้ใช้ส าหรับติดต่อและรับข้อมูลจากระบบ NRMS 
2.9) เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ) : ให้กรอกเลขที่บัตร

ประชาชน 13 หลักตามจริง กรณีที่เป็นนักวิจัยต่างชาติ ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานในการเพ่ิมข้อมูล
นักวิจัยดังกล่าว โดยเลขบัตรให้กรอกอักษรย่อของประเทศ ตามด้วยหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) 
และกรอกหมายเลข 0 เติมไปจนครบ 13 หลัก 

2.10) ความเชี่ยวชาญ 
2.11) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
2.12) จังหวัด 
2.13) อ าเภอ/เขต 
2.14) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกในรูปแบบ 08X-XXX-XXXX) 
2.15) เลือกไฟล์ เพ่ือท าการแนบไฟล์บัตรประชาชน 
2.16) เช็ค  ยอมรับเงื่อนไข 
2.17) ป้อนอักขระท่ีปรากฏให้เห็น 
2.18) คลิก ส่งค าขอ 
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รูปที่  4 ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ 

หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบผ่านทางอีเมลที่ใช้ใน
การลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้อัตโนมัติหลังจากลงทะเบียน 
นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันท ีแต่หากหน่วยงานไม่ได้ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบโดยอัตโนมัติ นักวิจัยจะต้อง
ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพ่ือขอสิทธิ์เข้าระบบ ส าหรับกรณีที่เป็นนักวิจัยอิสระ หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสาน
หน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ NRMS 

 หากไม่แน่ใจว่ามีบัญชีเข้าใช้ระบบแล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบโดยการคลิกท่ีตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ 
 กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกท่ีลืมรหัสผ่านเพ่ือให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ 
 สามารถดูค าถามท่ีพบบ่อยได้โดยคลิกที่ FAQ: ค าถามที่พบบ่อย 

1. ระบุรายละเอียดข้อมูลของนักวิจัย 2. แนบไฟล์ส าเนาบัตรประชาชนของนักวิจัย 

3. เช็ค  ยอมรับ
เงื่อนไข 4. ระบุตัวเลขท่ีเห็น 

5. คลิก “ส่งค าขอ” 
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รูปที่  5 แสดงเมนูการใช้งานระบบ NRMS 

คลิก “ตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้ของท่านในระบบ” เพ่ือท าการตรวจสอบ
บัญชีชื่อผู้ใช้ 
คลิก “ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ” เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูล
หน่วยงานในระบบ 
คลิก “ลืมรหัสผ่าน” เพ่ือเข้าสู่หน้าช่วยเหลือเพ่ือขอรับรหัสผ่าน 
คลิก “FAQ: ค าถามท่ีพบบ่อย”เพ่ือดูค าถามที่พบบ่อย 
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รูปที่  6 หน้าตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ 

 
รูปที่  7 หน้าตรวจสอบหน่วยงานในระบบ 

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิก “ค้นหา” 

2. ผลการค้นหา 
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รูปที่  8 หน้าช่วยเหลือกรณีลืมรหัสผ่าน 

 
รูปที่  9 หน้า FAQ: ค าถามที่พบบ่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกลิงค์ค าถามที่ต้องการ 
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1.3 การแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคล  
ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏหน้ารายละเอียด

ข้อมูลผู้ใช้ ดังนี้ 

 
รูปที่  10 การเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

   เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลพื้นฐานแล้วผู้ใช้สามารถท าการแก้ไขข้อมูลภายในซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ การแนบไฟล์รูปภาพ, 
ชื่อส าหรับเข้าสู่ระบบ, ชื่อผู้ใช้, ค าน าหน้าชื่อ, ต าแหน่งทางวิชาการ, ชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย), วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด, 
หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง, Email Address 

   
รูปที่  11 หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

คลิก “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
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1.4 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

   ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) คลิกท่ีชื่อ แล้วเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
รปูที่  12 การเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 

2) ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่านใหม่ และกรอกยืนยัน
รหัสผ่านอีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
รูปที่  13 หน้าแก้ไขรหัสผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 



10 
 

 
2. หน้าหลักของผู้ประสานหน่วยงาน 

เมื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว ในหน้าหลักของผู้ประสานหน่วยงาน ประกอบด้วยสถานะข้อเสนอการวิจัยภายในหน่วยงาน 
ข้อมูลที่ต้องด าเนินการ และเมนูการใช้งาน 

 

 
รูปที่  14 หน้าแรกระบบ NRMS 
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ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับสิทธิ์ระดับ “ผู้ประสานหน่วยงาน” และ “ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน 
ส านัก” ฟังก์ชั่นการใช้งานในระบบจะมีความใกล้เคียงกัน โดยมีเมนกูารใช้งาน ดังนี้ 

1) หน้าแรก 
2) หน่วยงานของท่าน   
Proposal assessment 
3) ข้อเสนอการวิจัย  

o รายการข้อเสนอการวิจัย  
o ยื่นข้อเสนอการวิจัย 
o ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย 
o จัดล าดับความส าคัญ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o เปลี่ยนแผนงานวิจัย (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o ผลการประเมิน 
o รายงาน (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 

4) Super Clusters  
o รายการโครงการ 
o ยื่นโครงการ 
o ตรวจสอบโครงการ 
o จัดล าดับความส าคัญโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o ผลการประเมิน 
o รายงาน (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 

5) โครงการ/งานที่เก่ียวข้องฯ 
o รายการโครงการ 
o ยื่นโครงการ 
o ตรวจสอบโครงการ 
o จัดล าดับความส าคัญโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o ผลการประเมิน 
o รายงาน (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 

6) จัดการข้อเสนอทุนหน่วยงาน 
7) ภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน (แบบ-ว6) (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
8) ระบบรายงาน 
Ongoing & monitoring 
9) จัดการโครงการ 

o โครงการที่ก าลังด าเนินการ 
o น าเข้าข้อมูลโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o จัดกลุ่มโครงการทุนแผ่นดิน  
o จัดกลุ่มโครงการแหล่งทุนอ่ืน  
o Recycle Bin 

10) Super Clusters 
o น าเข้าโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o จัดการโครงการ 
o Recycle Bin 
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11) โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องฯ 

o น าเข้าโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o จัดการโครงการ 
o Recycle Bin 

12) เครื่องมือช่วยเหลือ 
o เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o เปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o เปลี่ยนทุนวิจัย (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o เปลี่ยนประเภทโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o เรียงโครงการ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 

13) รายงาน Ongoing 
o รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 

(เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุนเงินรายได้ 
o รายงานภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายคณะ ปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing  
o แบบบัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
o รายงานภาพรวมทุนวิจัยและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o รายงานสรุปภาพรวมการเสนอขอทุนวิจัยของหน่วยงาน (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o รายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
o รายงานส าหรับโครงการทุน สกอ. (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o รายงานส าหรับน าออกข้อมูลไปสู่ระบบ TNRR ผ่าน IR Data Center (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 

14) ตรวจสอบการติดค้างโครงการ  
โครงการวิจัยเสร็จสิ้น 
15) จัดการโครงการ 

o โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
16) ระบบรายงาน 
ฟังก์ชั่นอ่ืนๆ 
17) ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
18) การใช้งานระบบ 

o การจัดการนักวิจัย 
o การจัดการเจ้าหน้าที่ (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o การจัดการหน่วยงาน (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 
o ก าหนดวันปิดรับทุนแผ่นดิน  (เฉพำะผู้ประสำนหน่วยงำน) 

19) ระบบค้นหา 
o ค้นหาข้อมูลนักวิจัย 
o ค้นหาข้อเสนอการวิจัย 
o ค้นหาโครงการวิจัย 

20) จัดการทุนวิจัย 
21) ทุนวิจัย 
22) เว็บบอร์ด 
23) FAQ
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3. หน่วยงานของท่าน 

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

การกรอกข้อมูลหน่วยงาน 
 ผู้ประสานหน่วยงานจะเป็นผู้กรอกข้อมูลหน่วยงานของตนเอง และมีสิทธิ์ เข้าไปแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานของตนเองได้ 
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  15 หน้าแสดงข้อมูลหน่วยงานของท่าน 

 
 

1. คลิก “หน่วยงานของท่าน”  

2. คลิก “แก้ไข” เพ่ือเข้าสู่หน้าแก้ไข 
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รูปที่  16 หน้าแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน 
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4. การใช้งานเมนู “Proposal assessment”  

4.1 ข้อเสนอการวิจัย 
4.1.1 รายการข้อเสนอการวิจัย  

 ข้อเสนอการวิจัยที่ยังไม่ได้ส่ง : เป็นรายการข้อเสนอการวิจัยที่ผู้ประสานหน่วยงานกรอกแทนนักวิจัยแต่ยัง
ไม่ได้ยืนยันการส่ง ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยก่อนส่ง หรือลบข้อเสนอการวิจัย  และ
หากยืนยันการส่งแล้ว จะไม่ปรากฏข้อเสนอการวิจัยในหน้านี้ 
 

 
รูปที่  17 รายการข้อเสนอการวิจัย 

 

4.1.2 ยื่นข้อเสนอการวิจัย 
หน้ายื่นข้อเสนอการวิจัย ส าหรับการน าเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยเพ่ือของบประมาณวิจัย โดยการสร้างข้อเสนอ   

การวิจัยจะมี 2 รูปแบบคือ น าเข้าข้อเสนอการวิจัยโดยการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มในระบบ (ส าหรับการเสนอของบประมาณ
จากแหล่งทุนต่างๆ)  และการน าเข้าข้อเสนอการวิจัยรูปแบบใหม่โดยการดาวน์โหลดไฟล์ word template จากนั้นน าเข้าข้อมูลใน
ไฟล์ word และแนบไฟล์นั้นกลับเข้าในระบบ เพ่ือให้ระบบน าข้อมูลในไฟล์ word เข้าสู่ระบบ (ส าหรับการเสนอขอทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี ที่ต้องเสนอขอผ่านหน่วยงานภาครัฐ) 

 
รูปที่  18 ยื่นข้อเสนอการวิจัย 

รายการข้อเสนอการวิจัย 

ยื่นข้อเสนอการวิจัย 
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1) การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยรูปแบบใหม่ (การเสนอของบวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน) 
 กรณีเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ที่ต้องเสนอขอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มีวิธีการดังนี้ 

1) ในหน้ายื่นข้อเสนอการวิจัย ให้คลิกเลือก แหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน คลิกท่ีนี่ 
2) ดาวน์โหลดไฟล์ template จากระบบ โดยไฟล์ template จะเป็นไฟล์ word มีดังนี ้

 แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ส าหรับแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย 
 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ส าหรับโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผน

งานวิจัย 
 แบบมาตรฐานการวิจัย ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย 

3) จัดท าข้อเสนอการวิจัย โดยการน าเข้าข้อมูลลงไฟล์ word template 
4) เลือกประเภทของโครงการ สถานภาพโครงการ คณะ/กอง/สถาบัน จากนั้นแนบไฟล์ word template ที่มีข้อมูล

เข้าสู่ระบบ 
5) ตรวจสอบข้อมูลจากหน้าระบบที่แสดงข้อมูลจากไฟล์ template จากนั้นบันทึกข้อมูล 
6) แนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เช่น ไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย กรณีที่มีการด าเนินการเกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานการวิจัย ไฟล์รับรองการด าเนินการตามมาตรฐานการวิจัย เป็นต้น 
7) คลิกสร้างเอกสารข้อเสนอการวิจัยจากระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลจากไฟล์ template ประวัติของ

คณะผู้วิจัยที่น าเข้าในระบบ และเอกสารเพิ่มเติม 
8) คลิก ส่งข้อเสนอการวิจัย 
ข้อเสนอการวิจัยที่ยังไม่ส่ง จะแสดงในเมนู รายการข้อเสนอการวิจัย โดยหากยังไม่ได้ส่งจะสามารถคลิกแก้ไขเพ่ือเข้า

ไปเปลี่ยนไฟล์แนบได้ 

 
รูปที่  19 แสดงหน้าน าเข้าข้อเสนอการวิจัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน 
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การน าเข้าโครงการวิจัยเดี่ยว 
1) ในหน้ายื่นข้อเสนอการวิจัย เลือกแหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน  
2) เลือกประเภทโครงการเป็นโครงการวิจัยเดีย่ว และเลือกสถานภาพโครงการ (ใหม่, ต่อเนื่อง)  
3) ดาวน์โหลดไฟล์ template แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เพ่ือน าเข้าข้อมูลตามไฟล์ template  
4) น าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มในไฟล์ template  โดยเลือกไฟล์ template จากนั้นคลิกน าเข้าข้อเสนอการวิจัย 

 
รูปที่  20 การน าเข้าโครงการวิจัยเดี่ยว (1) 
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5) ระบบจะแสดงข้อมูลจากไฟล์ template และความครบถ้วนของข้อมูล 

 
รูปที่  21 การน าเข้าโครงการวิจัยเดี่ยว (2) 

6) หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือหากข้อมูลไม่ครบถ้วนให้คลิก ย้อนกลับ เพ่ือแนบไฟล์ใหม่ 

 
รูปที่  22 การน าเข้าโครงการวิจัยเดี่ยว (3) 
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7) แนบไฟล์ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม  
 

 
รูปที่  23 การน าเข้าโครงการวิจัยเดี่ยว (4) 

 
8) หากมีการด าเนินการเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย จะต้องดาวน์โหลด template แบบมาตรฐานการวิจัย และ

กรอกข้อมูลมาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้อง และแนบไฟล์ในหัวข้อมาตรฐานการวิจัย ระบบจะแสดงข้อมูลจากไฟล์ 
template เมื่อครบถ้วนแล้วคลิกบันทึกมาตรฐานการวิจัย 
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รูปที่  24 การน าเข้าโครงการวิจัยเดี่ยว (5) 
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9) ในหน้าเอกสารแนบ ให้คลิกสร้างข้อเสนอการวิจัย เมื่อคลิกสร้างข้อเสนอการวิจัยแล้วจะปรากฏปุ่มพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย 
และปุ่มส่งข้อเสนอการวิจัย และหากมีการเปลี่ยนไฟล์ template ให้คลิกสร้างข้อเสนอการวิจัย (ปรับปรุง)            
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารข้อเสนอการวิจัย จากนั้นคลิกส่งข้อเสนอ
การวิจัย 

 
รูปที่  25 การน าเข้าโครงการวิจัยเดี่ยว (6) 
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รูปที่  26 แสดงเอกสารโครงการวิจัยเดี่ยวที่สร้างจากระบบ 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานคลิกส่งข้อเสนอการวิจัยจะปรากฏการด าเนินการให้เลือกระหว่างส่งข้อเสนอการวิจัยไปจัดเกรดและ
ล าดับความส าคัญ หรือส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข สามารถระบุความเห็นในช่องความเห็น เลือกการด าเนินการและคลิกยืนยัน  
การส่ง 

 
รูปที่  27 แสดงการด าเนินการของผู้ประสานหน่วยงาน 
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การน าเข้าแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย 
1) ในหน้ายื่นข้อเสนอการวิจัย เลือกแหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2) เลือกประเภทโครงการเป็นแผนงานวิจัย เลือกสถานภาพโครงการ (ใหม่, ต่อเนื่อง) และเลือกคณะ/กอง/สถาบัน 
3) ดาวน์โหลดไฟล์ template แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) เพ่ือน าเข้าข้อมูลตามไฟล์ template 
4) น าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มในไฟล์ template โดยเลือกไฟล์ template จากนั้นคลิกน าเข้าข้อเสนอการวิจัย 

 

 
รูปที่  28 การน าเข้าแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย (1) 

 
 

5) ระบบจะแสดงข้อมูลจากไฟล์ template และความครบถ้วนของข้อมูล 

 
รูปที่  29 การน าเข้าแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย (2) 
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6) หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือหากข้อมูลไม่ครบถ้วนให้คลิก ย้อนกลับ เพ่ือแนบไฟล์ใหม่ 

 
รูปที่  30 การน าเข้าแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย (3) 

7) แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก สร้างข้อเสนอการวิจัย จากนั้นคลิกปุ่มพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย          
เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารข้อเสนอการวิจัย และคลิกส่งข้อเสนอการวิจัย 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานคลิกส่งข้อเสนอการวิจัยจะปรากฏการด าเนินการให้เลือกระหว่างส่งข้อเสนอการวิจัยไปจัดเกรด
และล าดับความส าคัญ หรือส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข สามารถระบุความเห็นในช่องความเห็น เลือกการด าเนินการและคลิกยืนยัน
การส่ง 

หมายเหตุ : แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยจะต้องน าเข้าและส่งก่อนที่จะน าเข้าโครงการวิจัยย่อยต่อไป เมื่อน าเข้า
โครงการวิจัยย่อยเรียบร้อยแล้ว จึงจะดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอการวิจัยของแผนงานวิจัย ซึ่งระบบจะน าเข้าข้อมูลชื่อ
โครงการวิจัยย่อยและงบประมาณของโครงการวิจัยย่อยมาเพ่ิมในเอกสารข้อเสนอการวิจัยของแผนงานวิจัย  
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รูปที่  31 การน าเข้าแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย (4) 
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รูปที่  32 แสดงเอกสารข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สร้างจากระบบ 

เมื่อมีการเพิ่มโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยครบแล้ว สามารถคลิกล็อกแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยได้ในหน้า
เอกสารแนบของข้อเสนอการวิจัย หรือในหน้าตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของผู้ประสานหน่วยงาน โดยเมื่อล็อกแล้วจะไม่
ปรากฏชื่อแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยนั้นในขั้นตอนของการกรอกโครงการวิจัยย่อย  

สามารถคลิก เพ่ือปฎิเสธโครงการวิจัยย่อยนั้นออกจากแผนงานวิจัย 

 
รูปที่  33 แสดงการล็อกแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยไม่ให้เพ่ิมโครงการวิจัยย่อย 
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การน าเข้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 
1) ในหน้ายื่นข้อเสนอการวิจัย เลือกแหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน  
2) เลือกประเภทโครงการเป็นโครงการย่อย จากนั้นเลือกชื่อแผนงานวิจัยที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงแผนงานวิจัยที่ส่งแล้ว  

ในหน่วยงานเดียวกัน หรือระบุรหัสข้อเสนอการวิจัยของแผนงาน และรหัสโครงการ (กรณีแผนงานวิจัยไม่ใช่หน่วยงาน
เดียวกัน) เมื่อระบุแล้วให้คลิกตรวจสอบ และคลิกบันทึก เลือกสถานภาพโครงการ (ใหม่, ต่อเนื่อง) และคณะ/กอง/สถาบัน 

3) ดาวน์โหลดไฟล์ template แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เพ่ือน าเข้าข้อมูลตามไฟล์ template 
4) น าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มในไฟล์ template โดยเลือกไฟล์ template จากนั้นคลิกน าเข้าข้อเสนอการวิจัย 

 
รูปที่  34 การน าเข้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย (1) 

5) ระบบจะแสดงข้อมูลจากไฟล์ template และความครบถ้วนของข้อมูล 

 
รูปที่  35 การน าเข้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย (2) 
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6) หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือหากข้อมูลไม่ครบถ้วนให้คลิก ย้อนกลับ เพ่ือแนบไฟล์ใหม่ 

 
รูปที่  36 การน าเข้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย (3) 

7) แนบไฟล์ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก สร้างข้อเสนอการวิจัย จากนั้นคลิกปุ่มพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย          
เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารข้อเสนอการวิจัย และคลิกส่งข้อเสนอการวิจัย 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานคลิกส่งข้อเสนอการวิจัยจะปรากฏการด าเนินการให้เลือกระหว่างส่งข้อเสนอการวิจัยไปจัดเกรด
และล าดับความส าคัญ หรือส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข สามารถระบุความเห็นในช่องความเห็น เลือกการด าเนินการและคลิกยืนยัน
การส่ง 

 
รูปที่  37 การน าเข้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย (4) 
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รูปที่  38 แสดงเอกสารโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยที่สร้างจากระบบ 

การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 
1) ไปหน้ายื่นข้อเสนอการวิจัย เลือกแหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2) เลือกประเภทโครงการ (โครงการวิจัยเดี่ยว, แผนงานวิจัย, โครงการวิจัยย่อย) และสถานภาพโครงการเป็นต่อเนื่องระบบจะ

แสดงชื่อโครงการวิจัยต่อเนื่องปีก่อนหน้าของหน่วยงานมาให้เลือก จากนั้นเลือกคณะ/กอง/สถาบัน 
3) ดาวน์โหลดไฟล์ template แบบเสนอที่เก่ียวข้อง (แผนงานวิจัย, โครงการวิจัย) 
4) น าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มในไฟล์ template โดยเลือกไฟล์ template จากนั้นคลิกน าเข้าข้อเสนอการวิจัย 

 

 
รูปที่  39 การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 
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5) ระบบจะแสดงข้อมูลจากไฟล์ template และความครบถ้วนของข้อมูล 

 
รูปที่  40 การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง (1) 

6) หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือหากข้อมูลไม่ครบถ้วนให้คลิก ย้อนกลับ เพ่ือแนบไฟล์ใหม่ 

 
รูปที่  41 การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง (2) 
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7) แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม และระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) และ    
ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)  เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก บันทึก จะปรากฏปุ่มสร้าง
ข้อเสนอการวิจัย           

 
รูปที่  42 การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง (3) 
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8) คลิกปุ่มสร้างข้อเสนอการวิจัย จากนั้นคลิกปุ่มพิมพ์ข้อเสนอการวิจัยเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารข้อเสนอการวิจัย และ
คลิกส่งข้อเสนอการวิจัย  
เมือ่ผู้ประสานหน่วยงานคลิกส่งข้อเสนอการวิจัยจะปรากฏการด าเนินการให้เลือกระหว่างส่งข้อเสนอการวิจัยไปจัด

เกรดและล าดับความส าคัญ หรือส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข สามารถระบุความเห็นในช่องความเห็น เลือกการด าเนินการและ
คลิกยืนยันการส่ง 

 
รูปที่  43 แสดงเอกสารข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องที่สร้างจากระบบ 

 
รูปที่  44 แสดงการด าเนินการของผู้ประสานหน่วยงาน 

ข้อเสนอการวิจัยที่ผู้ประสานหน่วยงานกรอกแต่ยังไม่ส่ง จะแสดงในเมนู รายการข้อเสนอการวิจัย แต่หากส่งแล้วจะอยู่ใน
เมนูข้อเสนอการวิจัย และเมนูย่อย ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย 
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2) การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยโดยการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มในระบบ 
กรณีเสนอขอทุนงบประมาณของแหล่งทุนอ่ืน มีวิธีการน าเข้าข้อเสนอการวิจัยดังนี้ 
1) ที่เมนู ข้อเสนอการวิจัย เลือกเมนูย่อย ยื่นข้อเสนอการวิจัย 
2) ในหน้า ยื่นขอ้เสนอการวิจัย คลิกเลือกแหล่งทุนอ่ืนๆ คลิกที่นี่ จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการกรอกข้อเสนอ

การวิจัย 

 
รูปที่  45 แสดงการเลือกแหล่งทุนอ่ืนๆ 

 
รูปที่  46 แสดงหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินการ มีดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลทุน 
1) แหล่งทุน : เลือกแหล่งทุนที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัย 
2) ชื่อทุน : เลือกชื่อทุนที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัย 

 ข้อมูลโครงการ 
1) ประเภทโครงการ : เลือกประเภทโครงการวิจัยที่ต้องการยื่นขอทุนวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) กรณีที่นักวิจัยต้องการยื่นขอทุนวิจัยเป็นแผนงานวิจัย ให้คลิก “แผนงานวิจัย” เพ่ือสร้าง
แผนงานวิจัย 

(2) กรณีท่ีนักวิจัยต้องการยื่นขอทุนวิจัยเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว ให้คลิก “โครงการเดี่ยว” เพ่ือ
สร้างโครงการวิจัย 
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(3) กรณีที่นักวิจัย ต้องการยื่นขอทุนวิจัยเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัย ให้คลิก “โครงการย่อย” และเลือกความสอดคล้องกับแผนงานวิจัยว่า
โครงการวิจัยย่อยนี้เป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยใด ซึ่งผู้อ านวยการแผน
งานวิจัยต้องกรอกรายละเอียดแผนงานวิจัยให้เรียบร้อยแล้วท าการยืนยันการส่งข้อมูลก่อน 
เพ่ือให้มีรายการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยมาให้เลือก (หากแผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัยไม่ยืนยันการส่งจะไม่มีรายการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยมาให้เลือก) 

2) สถานภาพ : หากเป็นโครงการที่น าเข้าเป็นปีแรกให้เลือก “ใหม่” หากเป็นโครงการต่อเนื่องให้เลือก 
“ต่อเนื่อง” เมื่อเลือกต่อเนื่องแล้วจะปรากฏโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าของหน่วยงาน 

3) ชื่อเรื่อง (ไทย) : ระบุชื่อข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย 
4) ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) : ระบุชื่อข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 

 ประเภทการวิจัย 
1) สาขาวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับสาขาวิชาการ เพียง 1 สาขา ซึ่งสาขาวิชาการของสภาวิจัย

แห่งชาติ มีทั้งหมด 12 สาขา คือ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 

2) ประเภทการวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท ซึ่งประเภทการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนา 

3) ด้านการวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับด้านการวิจัย เพียง 1 ด้าน ซึ่งด้านการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ และด้านสังคม/มนุษยศาสตร์ 

4) สาขาการวิจัยหลัก OECD : ระบุความสอดคล้องกับสาขาการวิจัยหลัก OECD เพียง 1 สาขา 
ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และอ่ืนๆ 

5) สาขาการวิจัยย่อย OECD : ระบุความสอดคล้องกับสาขาการวิจัยย่อย OECD ภายใต้สาขาการวิจัย
หลัก OECD เพียง 1 ด้าน 

 มาตรฐานการวิจัย 
1) มีการใช้สัตว์ทดลอง : คลิกเลือกในกรณีที่ข้อเสนอการวิจัยมีการใช้สัตว์ทดลอง พร้อมทั้งระบุสัตว์ที่

ใช้ โดยนักวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
2) มีการวิจัยในมนุษย์ : คลิกเลือกในกรณีที่ข้อเสนอการวิจัยมีการท าวิจัยในมนุษย์ โดยนักวิจัยต้อง

ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อเลือกมีการท าวิจัยในมนุษย์ จะมีตัวเลือกดังนี้ 
 “ไม่มีหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” รายละเอียดที่ให้ระบุ มีดังนี้ 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Research Ethics Committee: REC) คือ 
ให้ระบุชื่อสถาบันที่พิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

 หมายเลขโครงการวิจัยจากสถาบัน (Research Protocol Number) คือ ให้ระบุ
หมายเลขโครงการวิจัยที่ออกโดย REC ที่พิจารณารับรองฯ 1 หมายเลข ต่อ 1 โครงการ  

 วันที่ยื่นโครงการ คือ ให้ระบุวันที่ผู้วิจัยยื่นโครงการให้ REC พิจารณาฯ โดยเรียงตาม
วัน เดือน ปี พ.ศ. (dd/mm/yyyy)  

  “มีหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Certificate of Approval: COA / 
Certificate of Exempt: COE)” รายละเอียดที่ให้ระบุ มีดังนี้ 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Research Ethics Committee: REC) คือ 
ให้ระบุชื่อสถาบันที่พิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

 หมายเลขหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คือ ให้ระบุหมายเลข/เลขที่หนังสือ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ออกโดย REC ที่พิจารณารับรองฯ 1 หมายเลข ต่อ 
1 โครงการ 

 วันที่อนุมัติ คือ ให้ระบุวันที่อนุมัติหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 วันที่หมดอายุ คือ ให้ระบุวันที่หมดอายุของหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

3) มีการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม : คลิกเลือกในกรณีท่ีข้อเสนอการวิจัยมี
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  หรือพันธุวิศวกรรม โดยนักวิจัยต้องปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
หรือพันธุวิศวกรรม โดยมีตัวเลือกดังนี้ 

 ลักษณะการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
 ระบุจ านวนห้องปฏิบัติการ และระดับห้องปฏิบัติการ 
 ระบุจ านวนถังหมัก ตามระดับความเสี่ยง 
 ระบุจ านวนประเภทภาคสนาม 

โดยการแบ่งงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
(1) BSL 1 : Biosafety  Level 1 เป็นการวิจัยและทดลองที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
(2) BSL 2 : Biosafety Level 2 เป็นการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับต่ าต่อ

ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
(3) BSL 3 : Biosafety Level 3 เป็นการวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย โดยการดัดแปลง
พันธุกรรม และงานที่อาจมีอันตรายในระดับท่ียังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

 ด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมที่สถาบันก าลังด าเนินการ 
 ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านจุลินทรีย์ ด้านสัตว์น้ า ด้านอ่ืนๆ 

(ระบุ) 
4) มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี : คลิกเลือกในกรณีข้อเสนอการวิจัยมีการด าเนินการวิจัยใน

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยนักวิจัยต้องปฏิบัติตามแนวทาง การด าเนินงานเพ่ือจัดการ
ความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และด าเนินการกรอกเลขทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ ซึ ่งเป็นเลขที่ได้มาจากการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบ ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) โดยระบบ ESPReL จะก าหนดเลขทะเบียนให้ 1 เลขทะเบียนต่อ 1 
ห้องปฏิบัติการ   

เมื่อระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการและคลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงข้อมูลห้องปฏิบัติการที่อยู่ในระบบ ESPReL 
ดังนี้ สถานที่ปฏิบัติการวิจัย ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก และประเภทห้องปฏิบัติการย่อย จากนั้นคลิก “บันทึก” 
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รูปที่  47 แสดงหัวข้อมาตรฐานการวิจัย ในแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย 

 ระยะเวลา : ระบุระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย โดยระบุจ านวนปี และเดือนที่ท าการวิจัย ระบบจะท าการ
ค านวณ วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการวิจัยให้โดยอัตโนมัติ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น : ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

เพียง 1 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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 ยุทธศาสตร์ชาติ : ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพียง 1 ยุทธศาสตร์  
 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล : โดยเลือกระบุความสอดคล้องนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 

รายการ จากรายการ ดังนี้  
1) ระเบยีบวาระแห่งชาติ : เป็นเป้าหมายของการสนับสนุนการวิจัย เช่น การเป็น Food Valley หรือ

เป็นครัวของโลก ฯลฯ 
2) โครงการท้าทายไทย : เป็นข้อเสนอการวิจัยที่มีลักษณะ ดังนี้  

(1) เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยที่เป็นปัญหาในการพัฒนา  
(2) เป็นเรื่องที่ยังมีอุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแก้ปัญหา เช่น ขาด

ความรู้ ขาดเทคโนโลยี หรือขาดกลไกการด าเนินงาน 
(3) สามารถตอบโจทย์ประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนา  

3) นโยบายรัฐบาล : ระบุความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพียง 1 นโยบาย 
 หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund : (ถ้ามี) กรณีข้อเสนอการวิจัยมีหน่วยงาน

ร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund ให้ท าการเพ่ิมหน่วยงานร่วมลงทุนและระบุ

รายละเอียดให้ครบถ้วน หากต้องการลบข้อมูลให้คลิก “ ” 
 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน : (ถ้ามี) กรณีข้อเสนอการวิจัยมีการ

น าเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืนให้คลิกเลือก “มี” และระบุรายละเอียด
ให้ครบถ้วน หากต้องการลบข้อมูลให้คลิก “ไม่มี” 

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก” เพ่ือท าการบันทึก 
ระบบจะท าการบันทึกรายละเอียด และจะแสดงข้อมูลอีก 5 ขั้นตอน ให้นักวิจัยกรอก ได้แก่ รายละเอียดโครงการ คณะผู้วิจัย 
แผนงาน เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกต้อง 
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รูปที่  48 ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 “ข้อมูลทั่วไป” 
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ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย : ระบุความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย โดยแสดง

ให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยในเรื่องนี้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย : ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสอดคล้องกับความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท า

การวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย : ระบุขอบเขตการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัย : ระบุวิธีการด าเนินการวิจัย โดยอธิบายขั้นตอนการท าวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การ

ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ เพียง 1 ด้าน ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม และด้าน
สังคมและชุมชน กรณีน าไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเลือกระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเพียง 1 กลุ่ม 

 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ระบุหน่วยงานที่น าผลการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วไปใช้ประโยชน์ 
 ค าส าคัญ : ระบุค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีความส าคัญต่อเนื้อหาของเรื่องที่ท าวิจัย  
 สถานที่ท าการวิจัย : ระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 จังหวัด หรือ 1 
ประเทศ 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง : ระบุการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง เพียง 1 รายการ  

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึก” ระบบจะท า
การบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  49 ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 “รายละเอียดโครงการ” 
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ขั้นตอนที่ 3 : คณะผู้วิจัย 
 คณะผู้วิจัย : ในรายละเอียดข้อเสนอการวิจัยต้องระบุคณะผู้วิจัยให้ครบทุกคน ซึ่งวิธีการเพ่ิมข้อมูลนักวิจัย

สามารถท าได้โดย 
1) คลิก “เพ่ิมข้อมูลนักวิจัย” 
2) ระบุชื่อหรือนามสกุลของนักวิจัยในข้อเสนอการวิจัย แล้วคลิก “ค้นหา” ระบบจะค้นหารายชื่อ

นักวิจัยที่ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS หากไม่พบข้อมูลแสดงว่านักวิจัยท่านนั้นยังไม่ได้
ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิก “เพ่ิมนักวิจัยใหม่” เพ่ือท า
การลงทะเบียนนักวิจัย 

3) ระบุต าแหน่งนักวิจัยในโครงการ ซึ่งต าแหน่งในโครงการประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้วางแผน และผู้รับผิดชอบ(โครงการ) 
เป็นต้น 

4) ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยในโครงการ (ระบุเป็นร้อยละ) 
5) ระบุเวลาที่ท าวิจัย โดยระบุระยะเวลาท าการวิจัยเป็นจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
6) คลิก “บันทึก” เพ่ือเพ่ิมข้อมูลนักวิจัยเข้าสู่รายละเอียดคณะผู้วิจัย 

 

  
รูปที่  50 ขั้นตอนที่ 3 : คณะผู้วิจัย 

 

 การแก้ไข/ลบ ข้อมูลนักวิจัย ผู้ใช้สามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิก “ ”  แก้ไขรายละเอียดและคลิก “บันทึก” 
เพ่ือบันทึกรายละเอียดที่ท าการแก้ไข หากต้องการลบข้อมูล คลิก “ ” 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 “คณะผู้วิจัย” 
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ขั้นตอนที่ 4 : แผนงาน 
 แผนการด าเนินการวิจัย นักวิจัยต้องระบุแผนการด าเนินการวิจัยให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

1) คลิก “เพ่ิมแผนการด าเนินการวิจัย” 
2) กิจกรรม : ระบุรายละเอียดกิจกรรมในการด าเนินการ 
3) ปีงบประมาณ : ระบุปีงบประมาณของกิจกรรม 
4) เดือนที่เริ่มต้น : ระบุระยะเวลาเดือนที่ท ากิจกรรม โดยคลิก “” ลงในเดือนที่ด าเนินกิจกรรม 
5) ผู้รับผิดชอบ : ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรม อาจมีมากกว่า 1 คน ได้ 
6) คลิก “บันทึก” 

 งบประมาณรวมตลอดโครงการวิจัย 
1) คลิก “เพ่ิมงบประมาณ” 
2) ประเภทงบประมาณ : ให้ระบุประเภทงบประมาณ โดยประเภทงบประมาณแบ่งออกเป็น 3 หมวด 

ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 งบบุคลากร  
 หมวดที่ 2 งบด าเนินการ 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- งบบริหารแผนงานวิจัย (มีให้ระบุเฉพาะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย) 

 หมวดที่ 3 งบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งก่อสร้าง 

3) รายละเอียด : ระบุรายละเอียดงบประมาณ เช่น ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาโท จ านวน 1 คน 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นต้น  

4) งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ : ระบุงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยแต่ละปีงบประมาณ 
5) คลิก “บันทึก” 

หมายเหตุ การระบุงบประมาณในแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยจะสามารถระบุได้เพียงงบบริหารแผนงาน 
และค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเท่านั้น ส าหรับงบประมาณในหมวดอ่ืนระบบจะท าการค านวณจาก
โครงการวิจัยย่อยให้โดยอัตโนมัติ 

 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ถ้ามี)  
1) คลิก “เพ่ิมครุภัณฑ์” 
2) ชื่อครุภัณฑ์ : ระบุชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ 
3) สถานภาพของครุภัณฑ์ในหน่วยงาน : ระบุสถานภาพครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อในหน่วยงานว่ามีหรือไม่ 
4) เหตุผลและความจ าเป็นต่อโครงการ : ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการซื้อครุภัณฑ์เพ่ือท าการวิจัย 
5) การใช้ประโยชน์เมื่อโครงการสิ้นสุด : ระบุการน าครุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์เมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
6) รายละเอียดของเดิม : ระบุรายละเอียดของครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ 
7) คลิก “บันทึก” 
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ในการแก้ไข/ลบ รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ผู้ใช้สามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิก “ ”  
แก้ไขรายละเอียดและคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกรายละเอียดที่ท าการแก้ไข หากต้องการลบข้อมูล คลิก “

”  
 ผลส าเร็จ 

1) ปี : ระบุปีงบประมาณของผลส าเร็จ 
2) ประเภทของผลส าเร็จ : ระบุประเภทของผลส าเร็จ โดยประเภทของผลส าเร็จจ าแนกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 
 ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

- ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป 

- ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแล้ว 
- ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 

 ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
- เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
- เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 

 ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
- ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
- ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง 

ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
3) ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ : ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ 
4) คลิก “เพ่ิมผลส าเร็จ” 
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รูปที่  51 ขั้นตอนที่ 4 : แผนงาน 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 “แผนงาน” 
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ขั้นตอนที่ 5 : เอกสารแนบ 
 1. เอกสารแนบใบรับรองตามมาตรฐานการวิจัยที่มีระบุไว้ในข้อมูลทั่วไป 

 ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และคลิก “เพ่ิมไฟล์” 
 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยในมนุษย์ : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และคลิก “เพ่ิม

ไฟล์” 
 ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และ

คลิก “เพ่ิมไฟล์” 
 รายงานผลสถานภาพห้องปฏิบัติการ (ESPReL) : โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ และคลิก “เพ่ิมไฟล์” 
หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบต่างๆ จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการเลือกความสอดคล้องกับมาตรฐานการวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

2. เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องการจะแนบเพ่ิมเติมจากเอกสารข้อเสนอการวิจัย และเอกสารในข้อ 1 
ระบุเอกสารเพ่ิมเติมของข้อเสนอการวิจัย (ถ้ามี) โดยคลิกช่องไฟล์แนบ เลือกไฟล์ เลือกประเภทเอกสาร และ

คลิก “เพ่ิมไฟล์” โดยประเภทของเอกสารมี ดังนี้ 
- หนังสืออนุมัติจากสถานที่ศึกษาส าหรับผู้ขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา 
- เอกสารการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- เอกสารยืนยันความร่วมมือระหว่างบริษัทและอุตสาหกรรม 
- เอกสารอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย 
- เอกสารอ้างอิงการวิจัยตามระบบสากล 
- เอกสารข้อก าหนด (TOR) 
- เอกสารอื่นๆ 
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รูปที่  52 ขั้นตอนที่ 5 : เอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 “เอกสารแนบ” 
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ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5 และมีปุ่มแสดงรายละเอียดแสดงสถานะความ
ครบถ้วนของข้อมูล ว่าได้ระบุรายละเอียดไว้ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถ คลิก “ยืนยันการส่ง” 
เพ่ือยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยได้   
 

 
รูปที่  53 ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 6 “ตรวจสอบความถูกต้อง” 
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4.1.3 ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอการวิจัย โดยคลิก “ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย” 

 
รูปที่  54 ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย 

 ข้อเสนอการวิจัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง : เพ่ือตรวจสอบ/แก้ไขรายละเอียดข้อเสนอการ
วิจัยภายในหน่วยงาน โดยคลิก “ ” เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งกลับมาให้แก้ไข : เป็นรายการข้อเสนอการวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานพบข้อผิดพลาดของ
ข้อเสนอการวิจัยจึงส่งข้อเสนอการวิจัยกลับให้ผู้ประสานหน่วยงานท าการแก้ไขพร้อมรายละเอียด       
ความคิดเห็นจากหัวหน้าหน่วยงาน 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งไปแล้ว : เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของสถานะการท างานของข้อเสนอการวิจัยที่ยืนยัน
การส่งไปแล้ว 

ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย 
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รูปที่  55 ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย (2) 

 

เมื่อคลิก  จะเข้าสู่หน้าน าเข้าข้อเสนอการวิจัย โดยในแถบเอกสาร จะสามารถเลือกการด าเนินการได้ว่า จะส่งข้อเสนอการ
วิจัยไปประเมินหรือจัดล าดับ หรือ ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข 
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รูปที่  56 แสดงการด าเนินการของผู้ประสานหน่วยงาน 
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4.1.4 จัดล าดับความส าคัญ 
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและจัดเกรดให้ข้อเสนอการวิจัย โดยคลิก “จัดล าดับความส าคัญ” 

  
รูปที่  57 จัดล าดับความส าคัญข้อเสนอการวิจัย 

 ขั้นตอนในการด าเนินการมีดังนี้ 
1) ระบุล าดับความส าคัญของข้อเสนอการวิจัยโดยตัวเลขล าดับความส าคัญต้องไม่ซ้ ากัน และระบุ

เกรดของข้อเสนอการวิจัย คลิก “บันทึก”   
2) คลิก “” ในช่องเลือก (การคลิกเลือกสามารถเลือกทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่

ต้องการเลือกได้) แล้วคลิก “ส่ง” เพ่ือยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่เลือกไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 

 
รูปที่  58 จัดล าดับความส าคัญข้อเสนอการวิจัย (2) 

 
สามารถคลิกที่  เพ่ือแก้ไขรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย หรือคลิกที่  เพ่ือส่งข้อเสนอการวิจัยกลับไปยังขั้นตอนการ
ตรวจสอบโครงการ 

จัดล าดับความส าคัญ 
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4.1.5 เปลี่ยนแผนงานวิจัย 
เพ่ือเปลี่ยนแผนงานวิจัย-โครงการวิจัยย่อย โดยการคลิกเลือกโครงการย่อย และเลือกชุดแผนงานวิจัย 

จากนั้นคลิก ก าหนดชุดแผนงานวิจัย 

 
รูปที่  59 แสดงหน้าเปลี่ยนแผนงานวิจัย 

4.1.6 ผลการประเมิน 
เมื่อข้อเสนอการวิจัยผ่านการพิจารณาทางวิชาการจาก วช. แล้ว ผู้ประสานหน่วยงานสามารถตรวจสอบผลการ

พิจารณาได้โดยคลิก “ผลการประเมิน” 

  
รูปที่  60 ผลการประเมิน (1) 

 ระบบจะแสดงชื่อข้อเสนอการวิจัยพร้อมทั้งผลการประเมินว่า “สนับสนุน” หรือ “ไม่สนับสนุน” โดยสามารถดู
รายละเอียดผลการประเมินได้ด้วยการคลิก “สนับสนุน”หรือ“ไม่สนับสนุน” 

 
รูปที่  61 ผลการประเมิน (2) 

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

เปลี่ยนแผนวิจัย 
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 ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการประเมินรายข้อเสนอการวิจัยดังรูป 

 
รูปที่  62 รายละเอียดผลการประเมิน 

 
4.1.7 รายงาน 

หน้าแบบบัญชีข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

 
รูปที่  63 แสดงหน้ารายงานแบบบัญชีข้อเสนอการวิจัย
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4.2 Super Clusters 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะจัดท างบประมาณในลักษณะโครงการ Super Clusters/10กลุ่มเรื่อง

อุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. มีข้ันตอน ดังนี้ 
4.2.1 รายการโครงการ 

 หน้าแสดงภาพรวมจ านวนโครงการและงบประมาณของโครงการ Super Clusters จ าแนกตามคณะ/กอง/
สถาบัน และสามารถคลิกสร้างโครงการ Super Clusters ได้ โดยเมื่อคลิกสร้างจะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียด
โครงการ ซึ่งเป็นหน้าเดียวกับเมนู ยื่นโครงการ 

 
 

รปูที่  64 หน้ารายการโครงการ Super Clusters 
4.2.2 ยื่นโครงการ 

ส าหรับการสร้างโครงการ Super Clusters โดยเมื่อคลิกยื่นโครงการจะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดใน
การกรอกข้อมูลแบบเสนอโครงการ Super Clusters / 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. รายละเอียดใน
แบบฟอร์มมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น ระบุรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
 ชื่อโครงการ/งาน 
 กลุ่มเรื่อง 
 คณะ/สถาบัน/ส านัก 
 ลักษณะของโครงการ 
 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้นำไปใช้ประโยชน์ (พร้อมหลักฐาน) 

o ชื่อหน่วยงานภาคเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
o ที่อยู่ 
o จังหวัด 
o เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
o หนังสือยินยอมจากบริษัท (PDF) *** ไฟล์แนบ *** 

 ตัวชี้วัด 
 วิธีการด าเนินการ 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 

รายการโครงการ 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 
 งบประมาณท่ีภาคเอกชนร่วมลงทุนในโครงการ (บาท) 

เมื่อดำเนินการกรอกในขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น ครบถ้วนแล้ว คลิก “บันทึก” เพ่ือท าการบันทึกระบบจะบันทึก
รายละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 “แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ” ต่อไป 
 

 
รูปที่  65 ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น 
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ขั้นตอนที่ 2 : แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ ระบุรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
แผนการด าเนินการวิจัย นักวิจัยต้องระบุแผนการด าเนินการวิจัยให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
1) ปีงบประมาณ : ระบุปีงบประมาณของกิจกรรม 
2) กิจกรรม : ระบุรายละเอียดกิจกรรมในการด าเนินการ 
3) เดือน : ระบุระยะเวลาของเดือนที่ท ากิจกรรม โดยคลิก “√” ลงในเดือนที่ด าเนินกิจกรรม 
4) คลิก “บันทึกกิจกรรม” 
5) หากมีกิจกรรมมากกว่า 1 ให้คลิก “เพ่ิมกิจกรรม” แล้วด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-4 อีกครั้ง 
 

 
 รูปที่  66 ขั้นตอนที่ 2 : แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
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ขั้นตอนที่ 3 : รายละเอียด 
ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1-2  สามารถคลิกพิมพ์แบบเสนอโครงการเพ่ือพิมพ์เป็น

ไฟล์ pdf เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกส่งแบบเสนอโครงการ 
 

 
รูปที่  67 ขั้นตอนที่ 3 : รายละเอียด 
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รูปที่  68 แสดงหน้าพิมพ์แบบเสนอโครงการ Super Clusters 

 
4.2.3 ตรวจสอบโครงการ 

เมื่อน าเข้าข้อมูลโครงการ Super Clusters แล้ว ผู้ประสานหน่วยงานจะสามารถตรวจสอบโครงการได้ที่
เมนตูรวจสอบโครงการ ซึ่งจะแสดงรายชื่อโครงการ Super Clusters จ าแนกรายคณะ/ส านัก/สถาบัน สามารถคลิก 

เพ่ือแก้ไขโครงการ หรือคลิก  เพ่ือลบโครงการ หรือคลิก เพ่ือพิมพ์รายละเอียดโครงการ 
 

 
 รูปที่  69 หน้าตรวจสอบโครงการ Super Clusters 

 

เมือ่คลิก  จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ โดยในแถบหัวข้อรายละเอียดจะมีให้เลือกการด าเนินการระหว่าง 
ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข หรือส่งแบบเสนอโครงการไปจัดเกรดและล าดับความส าคัญ สามารถใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
หมายเหตุ เมื่อเรียบร้อยคลิก ส่งแบบเสนอโครงการ 

ตรวจสอบโครงการ 
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รูปที่  70 แสดงหน้าตรวจสอบโครงการ Super Clusters 
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4.2.4 จัดล าดับความส าคัญโครงการ 
สามารถจัดล าดับความส าคัญและจัดเกรดโครงการได้  โดยการพิมพ์ตัวเลขที่ล าดับ และคลิกเลือกเกรด (A, 

B, C, D) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก และยืนยันส่ง วช. 

  
รูปที่  71 แสดงการจัดล าดับความส าคัญและจัดเกรดโครงการ Super Clusters 

สามารถคลิกที่  เพ่ือแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือคลิกท่ี  เพ่ือส่งโครงการกลับไปยังขั้นตอนการตรวจสอบโครงการ 
 

สามารถคลิกที่   เพ่ือพิมพ์บัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters ที่ส่งแล้ว และสามารถบันทึกเป็น 
Excel ได้โดยการคลิก Export to excel 

 
รูปที่  72 แสดงบัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters 

จัดล าดับความส าคัญโครงการ 
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4.2.5 ผลการประเมิน 
ส าหรับดูผลการประเมินโครงการ Super Clusters 

 
รูปที่  73 แสดงหน้าผลประเมินโครงการ Super Clusters 

4.2.6 รายงาน 
รายงานบัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters ที่ส่งแล้ว  

 
รูปที่  74 แสดงหน้ารายงานแบบบัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters 

 

ผลการประเมิน 



62 
 

4.3 โครงการ/งานท่ีเกี่ยวข้องฯ 
4.3.1 รายการโครงการ 

หน้าแสดงภาพรวมจ านวนโครงการและงบประมาณของโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ าแนกตาม
คณะ/กอง/สถาบัน และสามารถคลิกสร้างโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ โดยเมื่อคลิกสร้างจะเข้าสู่หน้า
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นหน้าเดียวกับเมนู ยื่นโครงการ 

 
รูปที่  75 แสดงหน้ารายการโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 
4.3.2 ยื่นโครงการ 

ส าหรับการสร้างโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยเมื่อคลิกยื่นโครงการจะปรากฏแบบฟอร์ม
รายละเอียดในการกรอกข้อมูลแบบเสนอโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย รายละเอียดในแบบฟอร์มมีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น ระบุรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
 คณะ/สถาบัน/ส านัก : ระบุคณะ/สถาบัน/ส านัก ที่เป็นเจ้าของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ชื่อโครงการ/งาน : ระบุชื่อโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้สะดวก) : ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัย 
 e-mail : ระบุ e-mail ที่สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ลักษณะโครงการ : ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

1) โครงการปีเดียว : หมายถึง โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีระยะเวลาในการด าเนินการ
เพียง 1 ปี งบประมาณ 

2) โครงการต่อเนื่อง : หมายถึง โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 
1 ปีงบประมาณ โดยระบุปีงบประมาณท่ีด าเนินการเริ่มต้น – ปีที่สิ้นสุด เช่น ปีที่เริ่มต้น 2560 ปีที่
สิ้นสุด 2562 เป็นต้น 

รายการโครงการ 
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 หลักการและเหตุผล : ระบุหลักการและเหตุผลความจ าเป็น โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์ ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 เป้าหมาย/ผลผลิต : ระบุเป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ตัวชี้วัด : ระบุตัวชี้วัด ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 วิธีการด าเนินงาน : ระบุวิธีการด าเนินงาน ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ขอบเขตการด าเนินงาน : ระบุขอบเขตการด าเนินงาน ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ประเภทโครงการ/งาน : ระบุประเภทโครงการ/งาน ของพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากร

ด้านการวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
- โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย 
 ครุภัณฑ์ (เครื่องมือ อุปกรณ์) 
 สิ่งก่อสร้าง 

- พัฒนาบุคลากรวิจัย 
 พัฒนาวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 สร้างศักยภาพ/ความสามารถนักวิจัย 

- พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย 
 ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ : ระบุการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

- ความมั่นคง 
- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
- การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
- การสร้างการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบปุระโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 งบประมาณรวม : ระบุงบประมาณรวมตลอดโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (ระบุเฉพาะโครงการ/

งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เท่านั้น)  
 งบประมาณท่ีเสนอขอ : ระบุงบประมาณที่เสนอขอ ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  76 ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น 
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ขั้นตอนที่ 2 : แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 เลือกปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณจะถูกดึงมาจากการระบุในลักษณะของโครงการ 
 ระบุกิจกรรม 
 เลือกเดือนที่ด าเนินการกิจกรรมนั้นๆ 
 คลิก “เพ่ิมกิจกรรม” 
 

 
รูปที่  77 แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

ขัน้ตอนที่ 3 : รายละเอียด 
 ระบบจะแสดงรายละเอียด โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถพิมพ์รายละเอียดออกมาเป็นเอกสารได้โดยคลิก 

“ ” 

 
รูปที่  78 รายละเอียด 
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4.3.3 ตรวจสอบโครงการ 
เมื่อน าเข้าข้อมูลโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้ว ผู้ประสานหน่วยงานจะสามารถตรวจสอบ

โครงการได้ที่เมนูตรวจสอบโครงการ ซึ่งจะแสดงรายชื่อโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จ าแนกรายคณะ/

ส านัก/สถาบัน สามารถคลิก เพ่ือแก้ไขโครงการ หรือคลิก  เพ่ือลบโครงการ หรือคลิก เพ่ือพิมพ์
รายละเอียดโครงการ 

 

 
รูปที่  79 แสดงหน้าตรวจสอบโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 รหัสโครงการและ Passkey ของโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
น าไปเข้าระบบเพ่ือแก้ไขรายละเอียดโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยของโครงการนั้นๆ ได้ โดยไปท่ีหน้าระบบ NRMS 
(www.nrms.go.th) และเลือกหัวข้องบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถกรอกรายละเอียดโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยได้ 

 

 
รูปที่  80 แสดงรหัสโครงการและ Passkey ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 
รูปที่  81 แสดงลิงค์งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในหน้าแรกของระบบ 

ตรวจสอบโครงการ 

งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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 ในหน้างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ให้กรอกรหัสโครงการและ Passkey และคลิกยืนยัน จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์ม
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 
รูปที่  82 แสดงการกรอกรหัสโครงการและ Passkey 

 
รูปที่  83 แสดงแบบฟอร์มโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เมื่อเข้าระบบด้วยรหัสโครงการและ Passkey 
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4.3.4 จัดล าดับความส าคัญโครงการ 
สามารถจัดล าดับความส าคัญและจัดเกรดโครงการได้  โดยการพิมพ์ตัวเลขที่ล าดับ และคลิกเลือกเกรด 

(A, B, C, D) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก และยืนยันส่ง วช. 

 
รูปที่  84 หน้าจัดล าดับความส าคัญโครงการ/งานที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัย 

สามารถคลิกที่  เพ่ือแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือคลิกท่ี  เพ่ือส่งโครงการกลับไปยังขั้นตอนการตรวจสอบโครงการ 
 

สามารถคลิกที่   เพ่ือพิมพ์บัญชีรายชื่อโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยที่ส่งแล้ว และสามารถบันทึก
เป็น Excel ได้โดยการคลิก Export to excel 

 
รปูที่  85 แสดงหน้าบัญชีโครงการ/งานที่เก่ียวข้องฯ 
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4.3.5 ผลการประเมิน 
ส าหรับดูผลประเมินโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 
รูปที่  86 แสดงหน้าผลการประเมินโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

4.3.6 รายงาน 
แสดงรายงานดังนี้ 
1) ข้อเสนอการวิจัยที่มีความต้องการด้านครุภัณฑ์ 

 
รูปที่  87 แสดงหน้ารายงานโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 
รูปที่  88 แสดงหน้ารายงานข้อเสนอการวิจัยที่มีความต้องการด้านครุภัณฑ์ 

รายงาน 
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4.4 จัดการข้อเสนอทุนหน่วยงาน 
ส าหรับบริหารจัดการข้อเสนอการวิจัยที่ยื่นเสนอขอทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน โดยมีวิธีการดังนี้ 
1) ค้นหาข้อเสนอการวิจัยที่ต้องการ โดยสามารถเลือกปีงบประมาณ ชื่อทุนวิจัย ใส่ค าค้นจากรหัส/ชื่อโครงการ/

ชื่อนักวิจัย เลือกประเภทโครงการที่ต้องการค้นหา (แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว) สถานะข้อเสนอการวิจัย 
จากนั้นคลิกค้นหา 

2) คลิก  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลข้อเสนอการวิจัย โดยจะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย 
สามารถคลิก  เพ่ือลบข้อเสนอการวิจัย 

3) สามารถปรับสถานะงานข้อเสนอการวิจัยได้โดยคลิกเลือกท่ี  หน้าข้อเสนอการวิจัยที่ต้องการ จากนั้นเลื่อน
ลงไปด้านล่าง เพ่ือเลือกสถานะงานที่ต้องการ ระบุข้อความรายละเอียดที่ช่องหมายเหตุ จากนั้นคลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  89 แสดงหน้าจัดการข้อเสนอทุนหน่วยงาน 

จัดการข้อเสนอทุนหน่วยงาน 
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4.5 ภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน (แบบ ว-6) 

แสดงรายละเอียดภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน จ าแนกตามปีงบประมาณ สามารถคลิกที่ เพ่ือแก้ไข หรือคลิก

ที ่ เพ่ือพิมพ์ภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน 
 

 
รูปที่  90 แบบ ว-6 

 
รูปที่  91 รายงานภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน 

ภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน (แบบ ว-6) 
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 คลิก กรอกภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานปี 2561 เพ่ือระบุรายละเอียดความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน   
โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : สรุปภาพรวมทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน : ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
 พันธกิจของหน่วยงาน : ระบุพันธกิจของหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน : ระบุยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน 
 ภาพรวมงานวิจัยที่ส าคัญของหน่วยงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี  

1) เลือกปีงบประมาณ 
2) ระบุภาพรวมงานวิจัยที่ส าคัญ 
3) คลิก “เพ่ิมภาพรวม” 

 วงเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรในระยะเวลา 5 ปี จะแสดงข้อมูลจากระบบ Ongoing & 
monitoring 

 แผนงาน/โครงการ ที่เสนอของบประมาณประจ าปี 2561 จะแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณของ
ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ โครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย และโครงการ Super 
Clusters 

 คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุ 
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รปูที่  92 สรุปภาพรวมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 2 : งบประมาณที่เสนอขอตามแผนบูรณาการ 

 ผลผลิต : ระบุผลผลิตของหน่วยงาน คลิก “เพ่ิมกิจกรรม” เพ่ือกรอกกิจกรรม 
 กิจกรรม : ระบุกิจกรรมภายใต้ผลผลิต  

1) หน่วยนับ : ระบุหน่วยนับของกิจกรรม 
2) จ านวน : ระบุจ านวนของหน่วยนับ 
3) งบประมาณ : ระบุงบประมาณท่ีเสนอขอภายใต้กิจกรรม 

 คลิก “เพ่ิมผลผลิต”เพ่ือน าข้อมูลที่กรอกใส่ในตารางสรุปงบประมาณจ าแนกตามแผนบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุ 
 หมายเหตุ ใน 1 ผลผลิต อาจมีกิจกรรมภายใต้ผลผลิตมากกว่า 1 ได้ 
 

 
รูปที่  93 งบประมาณที่เสนอขอตามแผนบูรณาการ 
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ขั้นตอนที่ 3 : ศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
 ข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน : ระบุข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของ

หน่วยงาน 
 กระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัย : ระบุกระบวนการหรือวิธีการจัดสรร

งบประมาณให้นักวิจัยภายในหน่วยงาน 
 แนวทางหรือเกณฑ์การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ใช้ส าหรับจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอการวิจัย

ของหน่วยงาน : ระบุแนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ใช้จัดล าดับความส าคัญของ
ข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน 

 คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุ 

 
รูปที่  94 ศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน
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4.6 ระบบรายงาน 
 ระบบรายงานข้อเสนอการวิจัย มีดังนี ้

1) บัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัย 
2) บัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters 
3) บัญชีรายชื่อโครงการ/งาน ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
4) ภาพรวมงานวิจัย 
5) แบบรายงานสรุปงบประมาณจ าแนกตามแผนบูรณาการ 
6) แบบสรุปค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
7) รายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
8) น าออกข้อมูลในแบบ XML 

 

 
รูปที่  95 ระบบรายงาน 

 
รูปที่  96 แสดงบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัย 

 

ระบบรายงาน 
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รูปที่  97 แสดงบัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters 

 

 
รูปที่  98 แสดงบัญชีรายชื่อโครงการ/งาน ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 
รปูที่  99 แสดงภาพรวมงานวิจัย 
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รูปที่  100 แสดงแบบรายงานสรุปงบประมาณจ าแนกตามแผนบูรณาการ 

 

 
รูปที่  101 แบบสรุปค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
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รูปที่  102 แสดงรายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
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รูปที่  103 แสดงน าออกข้อมูลในแบบ XML 
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5. การใช้งานเมนู “Ongoing & monitoring”  

5.1 โครงการวิจัย 
5.1.1 น าเข้าข้อมูลโครงการ  

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องน าเข้าข้อมูลโครงการจากระบบประเมินผล
ข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) มาระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) เพ่ือที่จะ
ได้จัดกลุ่มโครงการ กรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และด าเนินการโครงการจนกระทั่งปิดโครงการที่เสร็จสิ้นใน 
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, มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่มีผลกระทบอย่างมี
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 

6) คลิกปุ่ม น าเข้าข้อมูลโครงการ ระบบจะน าข้อมูลจาก Proposal assessment มาสู่ขั้นตอน Ongoing & 
monitoring  โครงการจะอยู่ในสถานะงาน 2 ผู้ประสานคณะ สถาบันส านัก ก าลังตรวจสอบ 
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รูปที่  104 การน าเข้าข้อเสนอการวิจัยจาก NRMS Proposal assessment  มา NRMS Ongoing & monitoring 
5.1.2 จัดกลุ่มโครงการทุนแผ่นดิน 
     เมื่อผู้ประสานหน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการจาก Proposal assessment  ไปยัง Ongoing & monitoring แล้ว  
ผู้ประสานหน่วยงานจะต้องจัดกลุ่มโครงการและกรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายโครงการ โดยมีวิธีดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู โครงการวิจัย เมนยู่อย 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  105 การจัดกลุ่มโครงการ 

5.1.3 จัดกลุ่มโครงการแหล่งทุนอ่ืน 
ส าหรับจัดกลุ่มโครงการและบันทึกผลการจัดสรรงบประมาณของทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน กรณีที่

หน่วยงานใช้ระบบ NRMS ในการบริหารจัดการโครงการทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน โดยวิธีการใช้งานเหมือนหน้า จัดกลุ่ม
โครงการทุนแผ่นดิน 

 

 

 
รูปที่  106 แสดงหน้าจัดกลุ่มโครงการแหล่งทุนอ่ืน 

1. คลิก “จัดกลุ่มโครงการทุนแผ่นดิน” 
2. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ 

3. คลิกแก้ไข 

4. แก้ไขงบ 

5. เลือกกลุ่มโครงการ 6. บันทึก 

เลือกจัดกลุ่มโครงการแหล่งทุนอื่น 
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5.1.4 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 คลิกที่ปุ่ม   
2) ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มโครงการเข้าใหม่ จากนั้นจึงกรอกข้อมูลรายละเอียดเช่นเดียวกับการกรอกข้อเสนอการ

วิจัย โดยมีข้อแตกต่างบางประการ เช่น ลักษณะโครงการ, เลขที่สัญญา ประเภทไฟล์แนบ เป็นต้น 

 

 

รูปที่  107 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  108 การเข้าสู่หน้าแก้ไขรายละเอียดโครงการ 

 

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

เมน ูโครงการวิจัย เลือกเมนูย่อย Recycle Bin และคลิกเลือก   หน้าโครงการที่ต้องการ แล้วคลิก ลบโครงการ 
หรือกู้คืน  

 
รูปที่  109 แสดงการลบโครงการ 

 
รูปที่  110 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  111 แสดงการปรับสถานะงานโครงการ 

 
รูปที่  112 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) 



88 
 

5.1.5 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 คลิกท่ีเมนู โครงการวิจัย คลิกเมนูย่อย โครงการที่ก าลัง
ด าเนินการ เมื่อระบบแสดงหน้ารายการโครงการที่ก าลังด าเนินการแล้ว ให้คลิกที่ ด าเนินการ เพ่ือรายงานข้อมูลเข้าระบบ
เป็นรายโครงการ โดยในการรายงานประกอบด้วย  

 รายงานแผนการด าเนินงานวิจัย  
 รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ ์ 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 การปิดโครงการ  
 การยกเลิกโครงการ 
 การขอขยายระยะเวลา 

 
รูปที่  113 การเข้าสู่หน้าน าเข้ารายงาน (หน้าด าเนินโครงการ) 

 
 

1. คลิก โครงการที่ก าลังด าเนินการ 

2. คลิก ด าเนินการ 
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รูปที่  114 หน้าด าเนินโครงการ 

แผนการด าเนินงาน
วิจัย 

รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การเบิกจ่ายงบ 

จัดการเอกสารแนบ 

ปิดโครงการ, ยกเลิกโครงการ, ขยายระยะเวลาโครงการ 
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รายงานแผนการด าเนินงานวิจัย 
ผู้ ป ระสานหน่ ว ย งานสามารถน า เข้ า ร าย ง าน แผนการด า เนิน งาน วิจั ย เ ข้ า สู่ ร ะบบ ได้ โ ดย  คลิ กที่ 

 จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ กิจกรรม, ปีงบประมาณ, เดือนที่คาด
ว่าจะด าเนินการ, เดือนทีด่ าเนินการจริง, ร้อยละของงาน และผู้รับผิดชอบ 

 
รูปที่  115 รายงานแผนการด าเนินงานวิจัย 

 

รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ เข้าสู่ ระบบได้โดย 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  116 รายงานความก้าวหน้า 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่     

จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งวดที่ , งบประมาณที่เบิกจ่าย, วันที่เบิกจ่าย, คิดเป็นร้อยละ, 
สถานะการเบิกจ่าย และหมายเหตุ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  117 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

1. คลิก เพิ่มรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ 

2. กรอกรายละเอียด
ข้อมูล 

4. คลิก บันทึก
ฯ 

1. คลิก “เพ่ิมรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ” 

2. กรอกรายละเอียด
ข้อมูล 

3. คลิก “บันทึก
ข้อมูล” 

3. เลือกการด าเนินการ 
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การปิดโครงการ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถด าเนินการปิดโครงการได้ โดย คลิกท่ี    จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียด

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

 

 
รูปที่  118 การปิดโครงการ 

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 

3. กรอกวันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด
จริง 

2. กรอกงบประมาณท่ีใช้จริง 

1. คลิก ปิดโครงการ 

4. คลิก ยืนยันการปิดโครงการ 
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การยกเลิกโครงการ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถด าเนินการยกเลิกโครงการได้ โดยคลิกที่                     จะปรากฏแบบฟอร์ม

รายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า เหตุผลการยกเลิกโครงการ และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น คลิก ยืนยันการยกเลิก
โครงการ 

 
รูปที่  119 การยกเลิกโครงการ 

การขยายระยะเวลาโครงการ 

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

 
รูปที่  120 การขอขยายระยะเวลาโครงการ 
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5.1.5 Recycle Bin 
เมื่อมีการลบโครงการจากหน้าโครงการที่ก าลังด าเนินการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถกู้คืนหรือลบโครงการอย่าง

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

 
รูปที่  121 หน้า Recycle Bin 

 

1. คลิก Recycle Bin 

2. คลิกเลือกโครงการที่ต้องการ 

3. คลิก ลบโครงการ หรือ กู้โครงการ 
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5.2 Super Clusters 
ส าหรับหน่วยงานที่มีโครงการ Super Clusters เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องน าเข้าสู่กระบวนการ 
Ongoing & monitoring เหมือนโครงการวิจัย 

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

 
รูปที่  122 หน้าน าเข้าโครงการ Super Clusters 

 
 

น าเข้าโครงการ 
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5.2.2 จัดการโครงการ 

โครงการ Super Clusters ที่น าเข้า Ongoing & monitoring จะอยู่ที่เมนูจัดการโครงการ สามารถกรอก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แก้ไขรายละเอียดโครงการ ด าเนินการรายงานแผน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ แนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม และปรับสถานะงานโครงการได้ที่หน้าจัดการโครงการ 

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

2) คลิก  เพ่ือลบโครงการ หรือคลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ Super 
Clusters โดยในแถบข้อมูลเบื้องต้นให้กรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่  123 หน้าจัดการโครงการ Super Clusters 
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รูปที่  124 แสดงการกรอกงบประมาณที่ได้นับจัดสรรของโครงการ Super Clusters 
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3) คลิก ด าเนินการ เพ่ือรายงานแผน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4) ในหน้าด าเนินการ ให้คลิกเพ่ิมแผนการเบิกจ่าย จากนั้นระบุ งวด/ครั้งที่ (หากเป็นไตรมาส สามารถ

พิมพ์ค าว่า ไตรมาสที่ ... ในชอ่งข้อความได้) งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ก าหนดจ่ายเงิน รายละเอียด และ
หมายเหตุ เมื่อน าเข้าแล้วให้คลิกบันทึกรายการการเบิกจ่าย 

5) คลิกรายงานการเบิกจ่าย จากนั้นระบุงวด/ครั้งที่ (หากเป็นไตรมาส สามารถพิมพ์ค าว่า ไตรมาสที่ ... 
ในช่องข้อความได้) งบประมาณท่ีเบิกจ่าย วันที่เบิกจ่าย และหมายเหตุ เมื่อน าเข้าแล้วให้คลิกบันทึก
รายการการเบิกจ่าย 

 

 
รูปที่  125 หน้าด าเนินการโครงการ Super Clusters 
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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  
 

 
รูปที่  126 แสดงการปรับสถานะงานโครงการ Super Clusters 

 

 
รูปที่  127  แสดงสถานะงาน   โครงการ Super Clusters
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5.2.3 Recycle Bin 
เมื่อมีการลบโครงการ Super Clusters จากหน้าจัดการโครงการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถกู้คืนหรือลบ

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

 
รูปที่  128 แสดงหน้า Recycle Bin ของโครงการ Super Clusters 
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5.3 โครงการ/งานท่ีเกี่ยวข้องฯ 
ส าหรับหน่วยงานที่มีโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องน าเข้าสู่
กระบวนการ Ongoing & monitoring เหมือนโครงการวิจัย 
5.3.1 น าเข้าโครงการ 

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

โครงการ 

 
รูปที่  129 หน้า น าเข้าโครงการ งบฯที่เก่ียวข้องกับการวจิัย 

 

น าเข้าโครงการ 
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5.3.2 จัดการโครงการ 
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่น าเข้า Ongoing & monitoring จะอยู่ที่เมนูจัดการโครงการ 
สามารถกรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แก้ไขรายละเอียดโครงการ ด าเนินการรายงานแผน รายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ แนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม และปรับสถานะงานโครงการได้ท่ีหน้าจัดการโครงการ 

1) เลือกเมนู “งบฯที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย” เมนูย่อย “จัดการโครงการ” 

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

 
รูปที่  130 หนา้ จัดการโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจยั 

จัดการโครงการ 



103 
 

 
รูปที่  131 แสดงการกรอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการ/งานทีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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3) คลิก ด าเนินการ เพ่ือรายงานแผน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4) ในหน้าด าเนินการ ให้คลิกเพ่ิมแผนการเบิกจ่าย จากนั้นระบุ งวด/ครั้งที่ (หากเป็นไตรมาส สามารถ

พิมพ์ค าว่า ไตรมาสที่ ... ในชอ่งข้อความได้) งบประมาณท่ีเบิกจ่าย ก าหนดจ่ายเงิน รายละเอียด และ
หมายเหตุ เมื่อน าเข้าแล้วให้คลิกบันทึกรายการการเบิกจ่าย 

5) คลิกรายงานการเบิกจ่าย จากนั้นระบุงวด/ครั้งที่ (หากเป็นไตรมาส สามารถพิมพ์ค าว่า ไตรมาสที่ ... 
ในช่องข้อความได้) งบประมาณท่ีเบิกจ่าย วันที่เบิกจ่าย และหมายเหตุ เมื่อน าเข้าแล้วให้คลิกบันทึก
รายการการเบิกจ่าย 

 

 
รูปที่  132 หน้า ด าเนินการ โครงการ/งานทีเก่ียวข้องกับการวิจัย 
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การปรับสถานะงานโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1) คลิกเมนู โครงการ/งานที่เกี่ยวข้องฯ เลือกเมนูย่อย จัดการโครงการ และคลิกเลือก   หน้าโครงการที่ต้องการ

ปรับสถานะงาน 
2) เลือกสถานะงานที่ต้องการเปลี่ยน โดยเลือกจาก dropdown list ด้านล่าง สามารถบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน

ช่องข้อความทีต่้องการบันทึกใน Log Data แล้วคลิกที่ปุ่ม ก าหนดสถานะงาน  

 

 
รูปที่  133 แสดงการปรับสถานะงานโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 

 
 

รูปที่  134 แสดงสถานะงานโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
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5.3.3 Recycle Bin 
เมื่อมีการลบโครงการ/งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากหน้าจัดการโครงการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถ  

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

 

 
รูปที่  135 แสดงหน้า Reclce Bin ของโครงการ/งานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
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5.4 เครื่องมือช่วยเหลือ  
5.2.1 เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย 

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

 

 
รูปที่  136 เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย 

 
 
 
 
 
 
 

2.ค้นหาโครงการที่ต้องการ  

4.เลือกชุดแผนงานวิจัย 

3.เลือกโครงการ
ย่อย 
  

5.คลิก ก าหนดชุดแผนงานวิจัย 
1. เลือก เปลี่ยนโครงการชุด/ย่อย 
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5.2.2 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  137 หน้าเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

1. เลือกเปลี่ยน
หน่วยงานเจ้าของ  

2. ค้นหาโครงการที่ต้องการ 

3. คลิก “แก้ไข”  

4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการ  

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูล  
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5.2.3 เปลี่ยนทนุวิจัย 
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  138 หน้าเปลี่ยนทุนวิจัย 

1. เลือก เปลี่ยน
ทุนวิจัย 

2. เลือกปี และค้นหา
โครงการ  

3. คลิก “แก้ไข”  

4. เลือกทุนวิจัยที่ต้องการ  

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 
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5.2.4 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  139 หน้าเปลี่ยนประเภทโครงการ 

1. เลือก เปลี่ยน
ประเภทโครงการ 

2. ค้นหาโครงการที่ต้องการ 

3. คลิก “แก้ไข”  

4. เลือกประเภทโครงการที่ต้องการ  

5. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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5.2.5 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  140 หน้าเรียงโครงการ 

1. เลือก เรียงโครงการ 

2. เลือกปีงบประมาณ  

3. ใส่ตัวเลขล าดับ  

4. คลิก “บันทึก” 
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5.3 รายงาน Ongoing (รายงานโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ) 
หน้ารายงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ประกอบด้วยรายงานต่างๆ ดังนี้ 
 รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 
 รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุนเงินรายได้ 
 รายงานภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายคณะ ปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 
 แบบบัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 รายงานภาพรวมทุนวิจัยและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
 รายงานสรุปภาพรวมการเสนอขอทุนวิจัยของหน่วยงาน 
 รายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
 รายงานส าหรับโครงการทุน สกอ. 
 รายงานส าหรับน าออกข้อมูลไปสู่ระบบ TNRR ผ่าน IR Data Center 

 

 
 รูปที่  141 หน้ารายงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 
รูปที่  142 แสดงรายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 

ระบบรายงาน 
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รูปที่  143 รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุนเงินรายได้ 

 

 
รูปที่  144 แสดงรายงานภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายคณะ ปี 2551 ถึงปีปัจจุบันของ Ongoing 

 

 
รูปที่  145 แบบบัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 
รูปที่  146 รายงานภาพรวมทุนวิจัยและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
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รูปที่  147 รายงานสรุปภาพรวมการเสนอขอทุนวิจัยของหน่วยงาน 

 
รายงานแบบเลือกคอลัมน์ 

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

 
รูปที่  148 หน้ารายงานแบบเลือกคอลัมน์ 
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รูปที่  149 รายงานส าหรับโครงการทุน สกอ. 

 

 
รูปที่  150 รายงานส าหรับน าออกข้อมูลไปสู่ระบบ TNRR ผ่าน IR Data Center 

 

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

แสดงข้อมูลการติดค้างโครงการของนักวิจัยที่มีการยื่นข้อเสนอการวิจัยในปีงบประมาณท่ีเลือก 
3) เลือกช่วงปีที่ต้องการตรวจสอบโครงการติดค้าง 
4) สามารถค้นหาโดยระบุชื่อนักวิจัย 

 
รูปที่  151 หน้าตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย 

1.เลือก ตรวจสอบการติดค้างโครงการ 

2.เลือกปีงบประมาณท่ีเสนอขอ 

3.เลือกช่วงปีที่มี
โครงการติดค้าง 

4.กรอกชื่อนักวิจัย
(ถ้าต้องการ) 

5.คลิกเพ่ือค้นหา 
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6. การใช้งานเมนู “Research evaluation” 

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

6.1.1 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  152 แสดงลิงค์ผลการวิจัย 

 
 
 
 
 

1. คลิก “โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น” 

2. คลิก “จัดการโครงการ” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

4. คลิก “ผลการวิจัย” 
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5) เมื่อคลิกที่ผลงานวิจัย จะปรากฏแบบฟอร์มการประเมิน เบื้องต้น (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  153 หน้าข้อมูลโครงการ 

 
 



118 
 

  ส่วนที่ 2 Output/outcome/Impact ซึ่งประกอบไปด้วย 8) ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย (Outputs) 9) ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน 10) ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
รูปที่  154 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  155 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 
 แหล่งข้อมูล – แหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นผลงาน 
 วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 
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รูปที่  156 ผลงานตีพิมพ์ 

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

 
รูปที่  157 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (ยื่นหรือขอจดทะเบียน) 

 
 

7.3 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา(กิจกรรมการเผยแพร่)  
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

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

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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 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
 กิจกรรมการเผยแพร่ 
 วันที่เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

 

 
รูปที่  158 ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมการเผยแพร่) 

 

7.4 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (Esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ  
กรอกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย  

 ประเภทกิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ  
- การบรรยายในงานสัมมนาวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
- การจัดนิทรรศการหรือการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานอื่นๆ 

 กิจกรรมการเผยแพร่ 
- รางวัลระดับนานาชาติ 
- การเป็นนักวิจัยรับเชิญที่ต่างประเทศ 
- การเปน็บรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 วันที่เผยแพร่ 
 เอกสารแนบ 

 
รูปที่  159 กิจกรรมการเผยแพร่และได้รับการยกย่อง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 

 
 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล “ทรัพย์สิน
ทางปัญญาอ่ืนๆ” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

2. กรอกข้อมูล “กิจกรรม
การเผยแพร่ฯ” 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 
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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  160 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
คณะรัฐมนตรี 

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 
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รูปที่  161 การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ ให้ระบุปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการ
น าไปใช้และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ พร้อมระบุรายละเอียด  

 
รูปที่  162 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

9. ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจหมายถึง 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ในรูปมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic surplus) 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณท่ีไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

 ผลกระทบทางสังคมหมายถึง 
- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เช่น การกระจายรายได้ อัตราการเจ็บป่วย ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ดัชนีความอยู่

เย็นเป็นสุข  
- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

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

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

ของเสีย  
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด 
“การเปลี่ยนแปลง” 

3. คลิก “บันทึก”  
 

4. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก   เพ่ือลบข้อมูล 

1. คลิก “เพ่ิมข้อมูล” 
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รูปที่  163 ผลกระทบที่เกิดขึ้น/คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

6.1.2 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  164 แสดงลิงค์เปิดเผยข้อมูล 

1. คลิก “โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น” 

2. คลิก “จัดการโครงการ” 

3. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” 

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

โดยสามารถคลิก  เพ่ือดูรายละเอียดของแต่ละส่วนได้ 

 
รูปที่  165 หน้าเปิดเผยข้อมูล 
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7. ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน 

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

  
รูปที่  166 หน้าท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน 

 
 

2. เลือกกระทรวงและหน่วยงาน  

1. เลือก  ท าเนียบผู้ประสานหน่วยงาน 

คลิกดูรายการทั้งหมด  
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8. การใช้งานเมนู “การใช้งานระบบ” 

8.1 การจัดการนักวิจัย 
เลือกเมนู การใช้งานระบบเมนูย่อย การจัดการนักวิจัย สามารถเพ่ิมนักวิจัยใหม่ หรือ แก้ไขข้อมลูนักวิจัย 

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  167 หน้าการจัดการนักวิจัย 

 

2. เลือกข้อมูลที่ต้องการ
แล้วคลิก “ค้นหา” 

1. คลิก “การจัดการนักวิจัย” 

คลิก “Export Excel” เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 

คลิกเพ่ือลงทะเบียนนักวิจัย
ใหม่ 
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 การแก้ไขข้อมูลนักวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงาน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้ 

 
รูปที่  168 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  169 หน้าการจัดการข้อมูลนักวิจัย-ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 ส่วนที่ 2 หน่วยงาน สามารถท าการแก้ไขข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อเลือกคณะ/กอง/สถาบัน 

 
รูปที่  170 หน้าการจัดการข้อมูลนักวิจัย-หน่วยงาน 

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

 
รูปที่  171 หน้าการจัดการข้อมูลนักวิจัย-ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
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8.2 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  172 การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

1. คลิก “การจัดการเจ้าหน้าที่” 

2. กรอกข้อมูลที่ต้องการแล้วคลิก “ค้นหา” 
4. คลิกเพ่ือเพ่ิมเจ้าหน้าที่ 

3. คลิก “Export Excel” เพ่ือ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 

5. คลิกท่ีชื่อเพ่ือดูรายละเอียด 
 



131 
 

 การเพิ่มเจ้าหน้าที่ 
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  173 หน้าเพิ่มเจ้าหน้าที่-ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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8.3 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  174 หน้าการจัดการหน่วยงาน 
 

 
รูปที่  175 หน้าเพ่ิมหน่วยงาน 

 

4. เพ่ิมข้อมูลหน่วยงาน
ย่อย 

2. กรอกข้อมูลแล้วคลิก “ค้นหา” 

3. คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
   คลิก เพ่ือแสดงว่าสามารถใช้งานข้อมูลได้ 
   คลิก เพ่ือแสดงว่าไม่สามารถใช้งานข้อมูล 

1. คลิก “การจัดการหน่วยงาน” 
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8.4 ก าหนดวันปิดรับข้อเสนอ 
เลือกเมนู “การใช้งานระบบ” เมนูย่อย “ก าหนดวันปิดรับข้อเสนอ”สามารถแก้ไขวันปิดรับข้อเสนอโดยการคลิก 

ที่  

 

 
รูปที่  176 หน้าการจัดการวันปิดรับข้อเสนอ

2.คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล 
 

3. กรอกข้อมูล แล้วคลิก  

1.คลิก  “ก าหนดวันปิดรับทุนแผ่นดิน” 
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9. การใช้งานเมนู “ระบบค้นหา” 

9.1 ค้นหาข้อมูลนักวิจัย 
ส าหรับค้นหาข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS 

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

ความเชี่ยวชาญ จากนั้นคลิก “ค้นหา” 
 

 
รูปที่  177 หน้าค้นหาข้อมูลนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิก “ค้นหาข้อมูลนักวิจัย” 

2. ค้นหานักวิจัยที่ต้องการแล้วคลิก “ค้นหา” 
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9.2 ค้นหาข้อเสนอการวิจัย 
 ส าหรับค้นหาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานตนเอง 

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

 
รูปที่  178 หน้าค้นหาข้อเสนอการวิจัย 

 
9.3 ค้นหาโครงการวิจัย 

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

 
  รูปที่  179 หน้าค้นหาโครงการวิจัย 

1. คลิก “ค้นหา
ข้อเสนอการวิจัย” 

2. ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลและคลิกค้นหา
ค้นหา 

1. คลิก “ค้นหา
โครงการวิจัย” 

2. ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลและคลิกค้นหา 
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10. การใช้งานเมนู “จัดการทุนวิจัย” 

ที่หน้า “จัดการทุนวิจัย” สามารถ ประกาศทุนใหม่ และ แก้ไขรายละเอียดทุนวิจัย ดังนี้ 

 
รูปที่  180 หน้าจัดการทุนวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศทุนใหม่  
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1) การประกาศทุนใหม่ท าได้โดยคลิกท่ีลิงค์ ประกาศทุนใหม่ จะปรากฏแบบฟอร์มรายละเอียดทุนวิจัยให้กรอก
ข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  181 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  182 หน้าแก้ไขรายละเอียดทุนวิจัย 

1.เลือกปีงบประมาณ  

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

เมนูทุนวิจัย จะแสดงทุนวิจัยที่มีการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยหรือโครงการวิ จัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว          

โดยหากป็นทุนวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอการวิจัย จะแสดงปุ่ม  โดยเมื่อคลิกยื่นข้อเสนอจะเข้าสู่แบบฟอร์ม
รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย แต่หากเป็นทุนวิจัยที่เปิดรับโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะแสดงปุ่ม

 โดยเมื่อคลิกน าเข้าโครงการจะเข้าสู่แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการวิจัย 

 
 

 
รูปที่  183 แสดงหน้าทุนวิจัย 
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12. การใช้งานเมนู “เว็บบอร์ด” 

   ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าไปที่หัวข้อที่มีผู้ตั้งกระทู้ไว้ เพ่ืออ่านรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ และ
สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้  

12.1 การค้นหากระทู้ 
1) สามารถก าหนดขอบเขตของการค้นหากระทู้ที่ต้องการโดยเลือกกลุ่มหัวข้อเรื่อง, กระทรวง, สังกัดกระทรวง, 

หน่วยงาน และระหว่างวันที่ เพ่ือท าการค้นหากระทู้ 
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  184 หน้าเว็บบอร์ด 

คลิกชื่อหัวข้อเพ่ือดูรายละเอียด 

คลิก “ตั้งกระทู้” เพ่ือสร้างกระทู้
ใหม่ 

ก าหนดขอบเขตของ
การค้นหากระทู้ 
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รูปที่  185 การตอบกระทู้ 

1.กรอกข้อความ 

2.แนบไฟล์รูปภาพ (ถ้าต้องการ)  

3.คลิก “ส่ง
ข้อความ” 
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12.2 การตั้งกระทู้ใหม่ 
1) การตั้งกระทู้ใหม่ คลิก    
2) เมื่อปรากฏหน้าตั้งกระทู้ใหม่ ให้เลือก กลุ่มหัวข้อเรื่อง จาก dropdown list ซึ่งมีกลุ่มหัวข้อเรื่องให้เลือก ดังนี้   

˗ เรื่องท่ัวไป 
˗ ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ/ปัญหา/ข้อผิดพลาดของระบบ 
˗ เกี่ยวกับการน าเข้า/แก้ไขข้อมูลโครงการ 
˗ เกี่ยวกบัข้อมูลนักวิจัย 
˗ โครงการทุนมุ่งเป้า/ทุน วช.   
˗ โครงการทุน สกอ.  

3) ตั้งชื่อเรื่องและกรอกรายละเอียด แล้วคลิก “ตั้งกระทู้” 
  

  
รูปที่  186 หน้าการตั้งกระทู้ใหม่ 

1. เลือกกลุ่มหัวข้อ
เรื่อง 

4. คลิก “ตั้งกระทู้” 

2. กรอกชื่อเรื่อง 

3. กรอกรายละเอียด 
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13. การใช้งานเมนู FAQ 

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

 

  
รูปที่  187 หน้า FAQ 

1. คลิก FAQ 

2. คลิกหัวข้อค าถามที่ต้องการ 


