
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (ระบบ NRMS) 
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

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

 

1.1 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับนักวิจัย 
1) คลิกท่ี  “นักวิจัย  เข้าสู่ระบบ”  เพ่ือเข้าใช้งาน 
2) ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้น คลิก เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

1. การเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (ระบบ NRMS) 

นักวิจัยคลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

1.นักวิจัยระบุบัญชีผู้ใช้ 
และรหัสผ่าน 

2. คลิกเข้าสู่ระบบ 

http://www.nrms.go.th/


 

 

 การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ส าหรับนักวิจัย  ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1. ปรับปรุงข้อมูลโครงการให้เป็นปัจจุบัน  จากข้อมูลโครงการที่ได้จัดท าในการเสนอของบประมาณ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  รวมทั้งรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ  พร้อมแนบไฟล์รายงานที่

เกี่ยวข้อง  เช่น  สัญญา  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ลดงบประมาณ 

2.1  การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 
 1)  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่เมนู รายงานผลการด าเนินงานปี 2562 

 

2) คลิก งบบูรณาการปี 2562         

 

 2. การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คลิกรายงานผลการด าเนินงานงบบูรณาการ 

คลิกงบบูรณาการปี 2562 



3) คลิกรายงานผลการด าเนินงานปี 2562 

 

4) คลิก ด าเนินการ เพ่ือรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน และการรายงานตัวชี้วัด 

 

 ระบบจะแสดงหน้ารายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยเมนู  รายละเอียดโครงการ  ผลการ
ด าเนินงาน  และรายงานตัวชี้วัด 

 

คลิกรายงานผลการด าเนินงานปี 2562 



5) ผลการด าเนินงาน  หน้าผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วยหัวข้อ สรุปผลการด าเนินการ  
แผน – ผลการด าเนินการ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  งวดงาน  ส่ง
รายงาน  เอกสารแนบ   บทคัดย่อภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
  5.1  สรุปผลการด าเนินการ  คลิกเพ่ิมสรุปผล  ประกอบด้วยหัวข้อ  รายละเอียดผลการ
ด าเนินการ  วันที่รายงาน  และสถานการณ์ด าเนิน เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก  สามารถ 

คลิก  เพ่ือแก้ไข  หรือ  คลิก   เพ่ือลบรายการ 

 

  5.2 แผน – ผลการด าเนินงาน  สัดส่วนของงานต่อโครงการ ทุกกิจกรรม จะต้องรวมเป็น 
100   แผน-ผลการด าเนินงาน  จะเป็นการรายงานผลตามแผนการด าเนินงานที่วางแผนไว้ในการเสนอขอ
งบประมาณ  สามารถคลิกเพ่ิมแผนการด าเนินงานวิจัย  โดยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

     ชื่อกิจกรรม 
  เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
  เดือนที่ด าเนินการจริง 
  สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
  ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

 ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว  คลิกบันทึก  โดยสามารถเลื่อนล าดับกิจกรรม ด้วยการคลิก  เพ่ือเลื่อน

ล าดับขึ้น หรือคลิก   เพ่ือเลื่อนล าดับลง  สามารถคลิก    เพ่ือแก้ไข  หรือคลิก   เพ่ือลบ รายการ  
 หากต้องการให้นักวิจัยแก้ไขแผนการด าเนินงานได้ ให้คลิกจากไม่อนุญาต  เป็นอนุญาต  ซึ่งกรณีไม่
อนุญาตให้นักวิจัยแก้ไขแผนการด าเนินงาน  นักวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขกิจกรรม  เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 



และสัดส่วนของงานต่อโครงการ  แต่จะสามารถน าเข้าข้อมูลในส่วนของเดือนที่ ด าเนินการจริง  และ
ความส าเร็จต่อกิจกรรม   
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของงานต่อโครงการ
รวมกันต้องได้ 100 

1. คลิกแก้ไข ตามกิจกรรมที่ด าเนินการ 

2.เลือกเดือนที่ด าเนินการจริง 

3.  ความส าเรจ็ต่อกิจกรรม 

จ านวนเดือนที่ด าเนินการจริง x  100  
        เดือนที่คาดจะด าเนินการ 

4. คลิกบันทึก 



 6. การรายงานตัวช้ีวัด 
 หน้ารายงานตัวชี้วัด ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ของแนวทางตามเป้าหมายแผน
บูรณาการ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

1) หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ 
2) ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
3) การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัย และพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ  

(ในกรณีหน่วยงานร่วมเป็นภาคเอกชน) 
4) การรายงานผลลัพธ์  (Outcome)  ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ  และตัวชี้วัด 
5) ผลกระทบจากด าเนินโครงการ 
 

 
1) หน่วยงานร่วมดาเนินการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  

 เลือกหน่วยงานจากในระบบ หรือระบุชื่อหน่วยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่อยู่ในระบบ  
 หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานในระบบ จากนั้นเลือก

หน่วยงานย่อย สาหรับหน่วยงานอื่นๆ ทีไ่ม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย  
 ประเภทหน่วยงาน โดยหากเลือกหน่วยงานจากในระบบ ระบบจะแสดงประเภทหน่วยงานโดย

อัตโนมัติ กรณีระบุชื่อหน่วยงานอื่นท่ีไม่มีในระบบ จะต้องเลือกประเภทหน่วยงาน  
 วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล (สาหรับประเภทหน่วยงานเอกชน, มูลนิธ/ิองค์กรไม่แสดงผลก าไร และ

วิสาหกิจชุมชน)  
 ชื่อผู้ประสานงาน  
 ที่อยู่ของหน่วยงาน  
 จังหวัด  
 เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน  
 หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน (แนบไฟล์ pdf)  
 ลักษณะความร่วมมือจากหน่วยงาน  

In cash : ระบุงบประมาณร่วมลงทุน  
ร่วมวิจัย  
รับจ้างวิจัย  

1.คลกิเพิ่มหนว่ยงานร่วมลงทนุ 



In Kind : ความร่วมมือในลักษณะที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ เช่น บุคลากร สถานที/่ห้องปฏิบัติการ
วิจัย วัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม วัตถุดิบ การบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น  
 

เม่ือระบขุ้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิก บนัทกึ และสามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบ 

รายการ 
 

 
 
2)  ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

 พัฒนาบุคลากร  
 ถ่ายทอดองค์ความรู้  
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี  
 อ่ืนๆ  

 
เลือกประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน และระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีเลือกหัวข้ออ่ืนๆ 

จากนั้นคลิก บันทึก 

 



3) การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัย และพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ  
(ในกรณีหน่วยงานร่วมเป็นภาคเอกชน) 

ระบกุารขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุด้านวิจยัและพฒันาของเอกชนท่ีร่วมโครงการ 
และจ านวนงบประมาณท่ีใช้สิทธ์ิลดหย่อนภาษี 

 
 

4) การรายงานผลลัพธ์  (Outcome)  ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ  และตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  

 ชื่อผลลัพธ์  
 รายละเอียด  
 ตัวชี้วัด  
 ประเภท ได้แก่ เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, เชิงเวลา, เชิงต้นทุน  
 จานวนนับ  
 หน่วยนับ  
 หมายเหตุ  

 
เม่ือระบขุ้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
 
 



5) ผลกระทบจากด าเนินโครงการ 
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

 ชื่อผลงาน  
 ลักษณะผลงาน  
 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์  
 จ านวนนับ  
 หน่วยนับ  
 ผลกระทบ โดยมีตัวเลือกดังนี้  

o ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ  
o ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
o ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน.  
o ผลกระทบต่อการจ้างงาน  
o ผลกระทบต่อสังคม  
o ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
o เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม  
o เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
o สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

 
เม่ือระบขุ้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิก บนัทกึ และสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบ 

รายการ 

 


