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คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 
การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) 
************************* 

 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome แล้วพิมพ์ URL :https://www.nrms.go.th  
1.1  การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 

1) คลิกท่ี เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ เพ่ือเข้าใช้งาน 
2) ระบบุัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
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 กรณีต้องการสมัครเป็นผู้ประสานหน่วยงาน ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานคนเดิมเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ประสาน
หน่วยงาน 

1.2 การแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคล  
ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือกเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล จะปรากฏหน้า

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลพ้ืนฐานแล้วผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้           
การแนบไฟล์รูปภาพ, ชื่อส าหรับเข้าสู่ระบบ, ชื่อผู้ใช้, เพศ, ค าน าหน้าชื่อ, ต าแหน่งทางวิชาการ, ชื่อ (ไทย), นามสกุล 
(ไทย), วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด, หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง, Email Address, คณะ/กอง/
สถาบัน, ค าถามรักษาความปลอดภัย และค าตอบ เมื่อระบุข้อมุลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  3 การเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 
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1.3 การแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 
   ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกท่ีชื่อ แล้วเลือก แก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
รูปที่  4 การเข้าสู่หน้าแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
2) การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ ให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ และระบุยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม ่จากนั้นคลิก แก้ไข 
3) การแก้ไรหัสผ่าน  ให้ระบรุหัสผ่านใหม่ และระบยุืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข 

 
รูปที่  5 หน้าแก้ไขรหัสผ่าน 
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2. การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อเสนอเชิงหลักการ 
(Concept Proposal)) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) ผู้ประสานหน่วยงานสามารถคลิกที่เมนู จัดท างบ
บูรณาการ 

 
รูปที่  6 เมนูจัดท างบบูรณาการ 

 
ที่หน้าจัดท างบบูรณาการ คลิกเมนู ข้อเสนอโครงการปี 2563 จะมีเมนูย่อย ดาวน์โหลดเอกสาร และแผน   

บูรณาการ 

 
รูปที่  7 เมนขู้อเสนอโครงการปี 2563 
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2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผน           

บูรณาการ (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) และคู่มือการใช้งานระบบ NRMS 

 
รูปที่  8 หน้าดาวน์โหลดเอกสาร 

 
2.2 แผนบูรณาการ 

ส าหรับเพ่ิมแผนบูรณาการ โดยการคลิก เพ่ิมแผนบูรณาการปี 2563 เมื่อเพ่ิมแล้วสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข

หรือจัดการโครงการภายใต้แผนบูรณาการ หรือคลิก  เพ่ือลบแผนบูรณาการ สามารถบันทึกล าดับความส าคัญของ
แผนบูรณาการและคลิกส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 

 
รูปที่  9 เมนแูผนบูรณาการ 



6 
 

 
 

2.2.1 การเพิ่มแผนบูรณาการ 
หน้าเพ่ิมแผนบูรณาการ จะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลแผนงาน เอกสารแนบ และ

ข้อมูลสรุป ซึ่งระบบจะแสดงหัวข้อ ข้อมูลแผนงาน เอกสารแนบ และข้อมูลสรุป เมื่อได้บันทึกข้อมูลในหัวข้อข้อมูลทั่วไป
เรียบร้อยแล้ว 

 
รูปที่  10 หน้าเพิ่มแผนบูรณาการ 

 
1) ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
(2) แนวทาง 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุ่มเรื่อง) 
(4) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (กลุ่มเรื่องย่อย) 
(5) สถานภาพแผนงาน (ใหม่, ต่อเนื่อง) กรณีเลือกแผนงานต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสแผน

บูรณาการปี 2562 เมื่อระบุแล้ว คลิกตรวจสอบ ระบบจะตรวจสอบและแสดงข้อมูลแผน
บูรณาการปี 2562 

(6) ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย) 
(7) ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาอังกฤษ) 
(8) ค าส าคัญ (Keywords) (ภาษาไทย) 
(9) ค าส าคัญ (Keywords) (ภาษาอังกฤษ) 
(10) หน่วยงานเจ้าภาพ (ระดับกรม/มหาวิทยาลัย) 
(11) หัวหน้าแผนงาน/โปรแกรม (ไม่ควรใช้ชื่อคนเดียวกันทุกแผนงานของหน่วยงาน) 
(12) ต าแหน่ง 
(13) หน่วยงาน (ระดับกอง/คณะ) 
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(14) เบอร์โทร (ท่ีสามารถติดต่อได้) 
(15) email 
(16) หน่วยงานร่วมด าเนินการวิจัย (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) เพ่ิมข้อมูลโดยคลิก เพ่ิมหน่วยงาน

ร่วมด าเนินการวิจัย จากนั้นระบุหน่วยงานร่วมด าเนินการวิจัย หัวหน้าโครงการ เบอร์โทร 

และ email เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือ   เพ่ือลบ
รายการ 

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนทุกหัวข้อแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  11 หน้าข้อมูลทั่วไป 
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รูปที่  12 การเพ่ิมหน่วยงานร่วมด าเนินการวิจัย 

 
2) ข้อมูลแผนงาน 

ข้อมูลแผนงาน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
(1) หลักการและเหตุผล 

 
รูปที่  13 หลักการและเหตุผล 

(2) วัตถุประสงค์ 

 
รูปที่  14 วัตถุประสงค์ 
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(3) ข้อมูลด้านการตลาด (ส าหรับเป้าหมายที่ 1) ข้อมูลความต้องการของชุมชน หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ (ส าหรับเป้าหมายที่ 2) 

 
รูปที่  15 ข้อมูลด้านการตลาด (ส าหรับเป้าหมายที่ 1) ข้อมูลความต้องการของชุมชน หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

(ส าหรับเป้าหมายที่ 2) 

(4) ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน (Technology Readiness Level: TRL) 
โดยเลือกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี และระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
รูปที่  16 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน 

(5) สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เฉพาะแผนงานต่อเนื่อง) 

 
รูปที่  17 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เฉพาะแผนงานต่อเนื่อง) 
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(17) การต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน/ความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน  ประกอบด้วย
หัวข้อ ชื่อโครงการ/ชื่อเทคโนโลยี เจ้าของผลงาน รายละเอียด และความพร้อมขององค์
ความรู้/เทคโนโลยี เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข 

หรือ   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  18 การต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น/ความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน 

   

(6) แผนงานการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
(6.1) แนวทางการด าเนินงานทางเทคนิค โดยระบุปีงบประมาณ รายละเอียดแนวทาง   

การด าเนินงาน และเดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก 

บันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือ   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  19 แนวทางการด าเนินงานทางเทคนิค 
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(6.2) งบประมาณ  โดยระบุระยะเวลาด าเนินการเป็นจ านวนปี และจ านวนเดือน                
เมื่อระบุแล้ว ระบบจะแสดงรายการงบประมาณตามจ านวนปีที่ระบุ  
ในรายการงบประมาณให้ระบุปีงบประมาณ งบประมาณภาครัฐ  (ที่ เสนอขอ/
จัดสรร) Incash และ Inkind โดยระบบจะแสดงผลรวมจ านวนงบประมาณ
ทั้งหมด เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  20 งบประมาณ 

(6.3) โครงการ/กิจกรรม (รายปี) และภาพรวมงบประมาณรายโครงการ (ปีงบประมาณ 
2563) 
เพ่ิมโครงการ/กิจกรรม (รายปี) และภาพรวมงบประมาณรายโครงการ โดย            
การระบุล าดับโครงการ ชื่อโครงการ/ชื่อเทคโนโลยี หน่วยงาน หน่วยงาน (ระดับ
กอง/คณะ) สถานภาพ (ใหม่/ต่อเนื่อง) ผลผลิตของโครงการ งบเสนอขอ และ
แนบไฟล์ concept proposal ของโครงการ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก 

บันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือ   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  21 โครงการ/กิจกรรม (รายปี) และภาพรวมงบประมาณรายโครงการ (ปีงบประมาณ 2563) 
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(6.4) ความเชื่อมโยงของโครงการภายใต้แผนงาน 

 
รูปที่  22 ความเชื่อมโยงของโครงการภายใต้แผนงาน 

(7) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ระบุผลผลิตและผลลัพธ์ ของแผนบูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรมที่สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
(7.1) ผลผลิตสุดท้ายที่ได้จากแผนงาน 
(7.2) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยตรงจากผลผลิตของแผนงาน 
(7.3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(7.4) ด้านเศรษฐกิจ 

(7.4.1) มูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (บาท) 
(7.4.2) มูลค่าการส่งออก (บาท)  
(7.4.3) มูลค่าที่เกิดจากการลดการน าเข้า (บาท) 
(7.4.4) การจ้างงาน (คน) 
(7.4.5) อ่ืนๆ 

(7.5) ด้านสังคม  
(7.5.1) สุขภาพอนามัย 
(7.5.2) คุณภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ 
(7.5.3) การศึกษา/การเรียนรู้ 
(7.5.4) อ่ืนๆ 

(7.6) ด้านสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่  23 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

(8) แนวทางการใช้ประโยชน์/ขยายผลจากงานวิจัย 
เมื่อระบุข้อมูลในหน้าข้อมูลแผนงานครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก ด้านล่างสุด 

 
รูปที่  24 แนวทางการใช้ประโยชน์/ขยายผลจากงานวิจัย 
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3) เอกสารแนบ 
หน้าเอกสารแนบส าหรับแนบไฟล์เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 

แผนบูรณาการ (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) โดยการคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ เลือก
ประเภทไฟล์ และคลิก แนบไฟล์ 

 
รูปที่  25 หน้าเอกสารแนบ 

4) ข้อมูลสรุป 
หน้าข้อมูลสรุป แสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเข้าในระบบ  โดยหากต้องการแก้ไขสามารถคลิกที่หัวข้อ

แถบเมนูด้านบน เมื่อเรียบร้อยแล้วระบุล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการ คลิกเลือกส่งแผนบูรณาการให้หัวหน้า
หน่วยงาน และคลิกส่งข้อมูล 

 
รูปที่  26 หน้าข้อมูลสรุป 
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2.2.2 การแก้ไขแผนบูรณาการ 

ที่หน้าแผนบูรณาการ สามารถแก้ไขแผนบูรณาการ โดยการคลิก  ที่แผนบูรณาการที่ต้องการ 
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มแผนบูรณาการ เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้คลิกบันทึกในหน้าที่แก้ไข สามารถแก้ไข
รายละเอียดแผนบูรณาการได้จนกว่าจะส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงาน หรือสิ้นสุดระยะเวลาการส่งแผนบูรณาการ 

 
รูปที่  27 การแก้ไขแผนบูรณาการ 

 
2.2.3 การจัดล าดับความส าคัญแผนบูรณาการ 

ที่หน้าแผนบูรณาการ สามารถจัดล าดับแผนบูรณาการได้โดยการระบุตัวเลขล าดับความส าคัญของแผน
บูรณาการ จากนั้นคลิก บันทึก 

 
รูปที่  28 การจัดล าดับความส าคัญแผนบูรณาการ 
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2.2.4 การส่งแผนบูรณาการไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
เมื่อบันทึกข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกส่งแผนบูรณาการ

ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 

 
รูปที่  29 การส่งแผนบูรณาการไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 

 
2.2.5 การลบแผนบูรณาการ 

ที่หน้าแผนบูรณาการ สามารถลบแผนบูรณาการ โดยการคลิก ลบ  ที่แผนบูรณาการที่ต้องการ 
จากนั้นคลิกยืนยันการลบ 

 
รูปที่  30 การลบแผนบูรณาการ 


