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 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 
การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
************************* 

 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome แล้วพิมพ์ URL :http://www.nrms.go.th ส าหรับนักวิจัย คลิกที่ นักวิจัย 
เข้าสู่ระบบหรือหากไม่ใช่นักวิจัย เช่น ผู้ประสานหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงาน คลิกท่ี เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ 

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

 
รูปที่  1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

   
รูปที่  2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

 กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัย แต่หากต้องการสมัครเป็นผู้ประสานหน่วยงาน ให้ติดต่อผู้
ประสานหน่วยงานคนเดิมเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ประสานหน่วยงานให้ 

2. คลิกเข้าสู่ระบบ 

1. ผู้ประสานหน่วยงานกรอกบัญชี
ผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

คลิกท่ี “เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ”เพ่ือเข้าใช้งาน
ระบบ 

http://www.nrms.go.th/
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1.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏหน้ารายละเอียด

ข้อมูลผู้ใช้ ดังนี้ 

 
รูปที่  3 การเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

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

1.3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
   ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกท่ีชื่อ แล้วเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
รูปที่  4 การเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน 

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

 
รูปที่  5 หน้าแก้ไขรหัสผ่าน 

คลิก “ข้อมูลส่วนบุคคล” 

คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 



5 
 

2. การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ NRMS มีกระบวนการดังนี้ 

1) ผู้ประสานหน่วยงานสร้าง โครงการเทียบเท่าผลผลิต ปี 2562 ของหน่วยงาน 
2) ผู้ประสานหน่วยงานสร้างแผนบูรณาการ โดยการกรอกข้อมูลในระบบ พร้อมแนบไฟล์ template แบบเสนอแผน

บูรณาการ จากนั้นตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
3) ผู้ประสานหน่วยงานสร้างโครงการภายใต้แผนบูรณาการ โดยการเลือกหน่วยงานและคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก ที่มี

ข้อมูลในระบบ NRMS พร้อมระบุจ านวนโครงการ และคลิกเพ่ิมโครงการ ระบบจะสร้างรหัส OTP 1 รหัสต่อ 1 
โครงการ (โครงการเดี่ยว และชุดโครงการวิจัย) ส าหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย
จะเป็นผู้สร้างรหัส OTP ของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย 

4) ผู้ประสานหน่วยงาน ด าเนินการส่งรหัส OTP ให้แก่นักวิจัยหรือผู้รับผิดชอบโครงการ 
5) นักวิจัยหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ โดยการระบุรหัส OTP และแนบไฟล์ 

template ที่เก่ียวข้อง จากนั้นยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ มายังผู้ประสานหน่วยงาน 
6) ผู้ประสานหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน และข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณา

การ (กรณีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการ ที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน
อ่ืนที่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการ จะถูกส่งมาให้ผู้ประสานหน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบโครงการด้วย) 

7) ผู้ประสานหน่วยงานจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน ตามเป้าหมายแผนบูรณาการ  และ
จัดล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการ จากนั้นคลิกส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน 

8) หัวหน้าหน่วยงานส่งแผนบูรณาการ และข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน มายัง วช. 
 

 
รูปที่  6 กระบวนการเสนอของบประมาณปี 2562 ผ่านระบบ NRMS 
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การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ประสานหน่วยงานสามารถคลิกที่เมนู จัดท างบบูรณาการ 

 
รูปที่  7 แสดงเมนูจัดท างบบูรณาการ 

 
หน้าจัดท างบบูรณาการ จะประกอบด้วยเมนู Download Template, โครงการเทียบเท่าผลผลิต, แผนบูรณาการ, 

ข้อเสนอโครงการ, จัดล าดับความส าคัญ, แบบ บวน – 1, ภาพรวมงานวิจัย (ว-6), และน าออกข้อมูล 

 
รูปที่  8 แสดงหน้าจัดท างบบูรณาการ 
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2.1 Download Template 
ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ template การเสนอของบประมาณปี 2562 ซึ่งจะประกอบด้วยไฟล์ template ดังนี้ 
1) แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) 
2) แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (ส าหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้

ชุดโครงการวิจัย) 
3) แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4 
4) แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) 
5) มาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้อง (ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ template แล้ว ให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในไฟล์ template เพ่ือจะได้น าไฟล์ที่กรอก
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว มาแนบในระบบในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปที่  9 แสดงหน้า Download Template 

 
2.2 โครงการเทียบเท่าผลผลิต 

ส าหรับการเพิ่มโครงการเทียบเท่าผลผลิต ของหน่วยงาน โดยการระบุปีงบประมาณ, ชื่อโครงการเทียบเท่าผลผลิต, 
จ านวน และหน่วยนับ จากนั้นคลิก บันทึก สามารถแก้ไขโดยการคลิก  หรือหากต้องการลบ สามารถคลิก  

 
รูปที่  10 แสดงหน้าโครงการเทียบเท่าผลผลิต 
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2.3 แผนบูรณาการ 
ส าหรับเพิ่มแผนบูรณาการ โดยการคลิก เพ่ิมแผนบูรณาการ เมื่อเพ่ิมแล้วสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขหรือจัดการ

โครงการภายใต้แผนบูรณาการ หรือคลิก  เพ่ือลบแผนบูรณาการ 

 
รูปที่  11 แสดงเมนูแผนบูรณาการ 

2.3.1 การเพิ่มแผนบูรณาการ 
หน้าเพ่ิมแผนบูรณาการ จะต้องเลือกโครงการเทียบเท่าผลผลิต, ระบุชื่อแผนบูรณาการ, เลือกเป้าหมาย กลุ่ม 

กลุ่มย่อย ตัวชี้วัดเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดแนวทาง, ระบุชื่อผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการ และงบบริหารแผนบูรณาการ (กรณีมี
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน) จากนั้นคลิก บันทึก เมื่อบันทึกแล้วจะปรากฏแถบเมนู รายละเอียดแผนบูรณาการ 

 
รูปที่  12 หน้าเพิ่มแผนบูรณาการ 

 
รูปที่  13 แสดงแถบเมนู รายละเอียดแผนบูรณาการ 
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2.3.2 การแนบไฟล์แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) 
เมื่อเพ่ิมแผนบูรณาการแล้ว จะปรากฏแถบเมนูรายละเอียดแผนบูรณาการ ซึ่งจะต้องแนบไฟล์ template 

แบบเสนอแผนบูรณาการที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยมีวิธีดังนี้ 
1) คลิกท่ี น าเข้าแผนบูรณาการ 

 
รูปที่  14 แสดงลิงก์น าเข้าแผนบูรณาการ 

2) คลิกเลือกไฟล์แผนบูรณาการ และคลิก ตรวจสอบเอกสาร ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูล หากยังไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ และแนบใหม่ โดยการคลิก เลือกไฟล์และคลิกตรวจสอบเอกสาร 
แต่หากถูกต้องแล้วให้คลิก บันทึกข้อมูล 

 

 
รูปที่  15 แสดงหน้าน าเข้าไฟล์แผนบูรณาการ 



10 
 

 

 

 
รูปที่  16 แสดงการตรวจสอบข้อมูลในไฟล์แบบเสนอแผนบูรณาการ 

2.3.3 การเพิ่มข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
เมื่อเพ่ิมแผนบูรณาการแล้ว จะต้องเพ่ิมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ  โดยการเลือกหน่วยงาน 

และคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก และเลือกจ านวนโครงการ จากนั้นคลิก เพ่ิมโครงการ ทั้งนี้ ในการเลือกหน่วยงาน สามารถ
เลือกจากลิสต์ในระบบ หรือพิมพ์ชื่อเพ่ือค้นหาหน่วยงานได้ 

 
รูปที่  17 แสดงหน้าเพ่ิมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

เมื่อเพ่ิมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการแล้ว ระบบจะออกรหัส OTP และรหัสโครงการ ผู้ประสานหน่วยงานจะต้อง
แจ้งรหัส OTP ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือนักวิจัย เพื่อน าไปยื่นข้อเสนอโครงการต่อไป 
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รูปที่  18 แสดงรหัส OTP ของข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

2.3.4 การตรวจสอบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
เมื่อมีการยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อเสนอ

โครงการภายใต้แผนบูรณาการ โดยมีวิธีดังนี้ 
1) ในหน้าแผนบูรณาการ ให้คลิก  ที่แผนบูรณาการที่ต้องการ 

 
รูปที่  19 แสดงปุ่มจัดการแผนบูรณาการ 

2) หน้าจัดการแผนบูรณาการ จะแสดงรายชื่อข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ สามารถคลิก  
เพ่ือแก้ไขข้อมูลหรือปรับสถานะงานข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ หรือคลิก  เพ่ือลบ
ข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  20 แสดงการจัดการข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
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3) ในหน้าด าเนินการ ข้อเสนอโครงการ สามารถไฟล์ไฟล์ข้อเสนอโครงการ โดยการคลิก น าเข้าเอกสาร 

และสามารถปรับสถานะงานข้อเสนอโครงการ โดยการเลือกสถานะงาน และคลิก ด าเนินการ 

 
รูปที่  21 แสดงหน้าด าเนินการข้อเสนอโครงการ 

2.3.5 การจัดล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการได้ที่หน้า แผนบูรณาการ โดยระบุ

ตัวเลขล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการ และคลิกบันทึก 

 
รูปที่  22 แสดงการจัดล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการ 
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2.4 ข้อเสนอโครงการ 
ส าหรับการจัดการข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ สามารถเพ่ิมข้อเสนอโครงการ โดยการคลิก เพ่ิมข้อเสนอ

โครงการ และสามารถคลิก เพ่ือแก้ไขข้อเสนอโครงการ หรือคลิก    เพ่ือลบข้อเสนอโครงการที่อยู่ในขั้นตอนข้อเสนอ
โครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยผู้ประสานหน่วยงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการมาแล้ว 

 
รูปที่  23 แสดงหน้าข้อเสนอโครงการ 

2.4.1 การเพิ่มข้อเสนอโครงการ 
การเพ่ิมข้อเสนอโครงการ โดยคลิกเพ่ิมข้อเสนอโครงการ ระบบจะแสดงหน้าน าเข้าข้อเสนอโครงการ ซึ่ง

จะต้องระบุรหัส OTP ของโครงการ เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว คลิก ตกลง ระบบจะแสดงรายละเอียดของแผนบูรณาการ 
จากนั้นให้แนบไฟล์ template ข้อเสนอโครงการ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก น าเข้า 

 
รูปที่  24 แสดงหน้าการระบุ OTP เพ่ือสร้างข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  25 แสดงการแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ 
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เมื่อแนบไฟล์แล้ว ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล หากยังไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ และแนบ
ใหม่ โดยการคลิก เลือกไฟล์และคลิกน าเข้า แต่หากถูกต้องแล้วให้เลือกข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการเลือกเป้าหมาย กลุ่ม กลุ่มย่อย 
แนวทาง และโครงการเทียบเท่าผลผลิต เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก ยืนยัน 

 
รูปที่  26 แสดงการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในไฟล์ template 

 
รูปที่  27 แสดงการยืนยันส่งข้อเสนอโครงการ 
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2.4.2 การแก้ไขข้อเสนอโครงการ 
การแก้ไขข้อเสนอโครงการ มีวิธีการดังนี้ 
1) ไปทีห่น้าข้อเสนอโครงการ และคลิก หน้าข้อเสนอโครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่  28 แสดงปุ่มแก้ไขข้อเสนอโครงการ 

2) ในแถบเมนูด าเนินการ คลิก น าเข้าเอกสาร 

 
รูปที่  29 แสดงการแก้ไขข้อเสนอโครงการ 

3) เลือกไฟล์เอกสารข้อเสนอโครงการ และคลิกตรวจสอบเอกสาร 

 
รูปที่  30 แสดงหน้าแนบไฟล์เอกสารข้อเสนอโครงการ 
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4) ตรวจสอบข้อมูล และคลิก ยืนยัน 

 
รูปที่  31 แสดงการยืนยันข้อเสนอโครงการ 

 
2.4.3 การเพิ่มข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย 

การเพ่ิมข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะต้องสร้างชุดโครงการวิจัยก่อน โดยมีวิธีการเพ่ิม
ข้อเสนอโครงการย่อย ดังนี้ 

1) ที่หน้าข้อเสนอโครงการ ให้คลิก หน้าชุดโครงการวิจัย  

 
รูปที่  32 แสดงการแก้ไขชุดโครงการวิจัย 

2) ในหน้าด าเนินการของชุดโครงการวิจัย ให้เลือกหน่วยงาน และคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก ที่เป็น
เจ้าของข้อเสนอโครงการย่อย จากนั้นคลิก เพ่ิมโครงการย่อย ระบบจะออกรหัส OTP และรหัส
โครงการ ผู้ประสานหน่วยงานจะต้องแจ้งรหัส OTP ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือนักวิจัย เพ่ือน าไป
ยื่นข้อเสนอโครงการย่อยต่อไป 
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รูปที่  33 แสดงการสร้างรหัส OTP ของข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย 

2.4.4 การปรับสถานะงานข้อเสนอโครงการ 
ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถตรวจสอบข้อเสนอโครงการ และปรับสถานะงานข้อเสนอโครงการ เพ่ือ

ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไข หรือส่งไปยังข้ันตอนต่อไป โดยมีวิธีการดังนี้ 
1) ไปที่หน้าข้อเสนอโครงการ และคลิก หน้าข้อเสนอโครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่  34 แสดงปุ่มแก้ไขข้อเสนอโครงการ 
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2) ในแถบเมนูด าเนินการ ให้เลือกสถานะงานการด าเนินการที่ต้องการ และคลิกบันทึก โดยหาก
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเป็นสถานะงาน ผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการตรวจสอบ  เพ่ือจะได้
จัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการต่อไป และเป็นการส่งข้อเสนอโครงการไปยังผู้รับผิดชอบ
แผนบูรณาการ 

 
รูปที่  35 แสดงการปรับสถานะงานข้อเสนอโครงการ 

 
2.5 การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบข้อเสนอโครงการ และปรับสถานะงานเป็นผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการตรวจสอบ 
ผู้ประสานหน่วยงานจะสามารถจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู จัดล าดับความส าคัญ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ที่หน้า จัดล าดับความส าคัญ เลือกเป้าหมายที่ต้องการ จะแสดงรายชื่อข้อเสนอโครงการที่อยู่ภายใต้เป้าหมายนั้น 
2) ระบุตัวเลขล าดับความส าคัญ และเลือกเกรด เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่  36 แสดงหน้าจัดล าดับความส าคัญ 

3) เมื่อจัดล าดับความส าคัญและระบุเกรดแล้ว หากต้องการส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน ให้คลิก  แต่หาก
ต้องการส่งกลับไปสถานะงาน ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบ ให้คลิก  ซึ่งข้อเสนอโครงการจะหายไปจาก
หน้าจัดล าดับความส าคัญ และจะไปแสดงในหน้าข้อเสนอโครงการ สถานะงานข้อเสนอโครงการอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบโดยผู้ประสานหน่วยงาน 
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2.6 แบบ บวน – 1 
ส าหรับการออกรายงานแบบสรุปค าของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
รูปที่  37 แสดงเมนูแบบ บวน – 1 

2.7 ภาพรวมงานวิจัย (ว-6) 
ส าหรับระบุรายละเอียดภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน และหากใช้บัญชีหัวหน้าหน่วยงาน จะมีปุ่มส่งข้อเสนอ

โครงการทั้งหมดมายัง วช. 

 
รปูที่  38 แสดงหน้าภาพรวมงานวิจัย (ว – 6) 

 
รูปที่  39 แสดงปุ่มส่งข้อเสนอโครงการมายัง วช. 


