
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (ระบบ NRMS) 
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 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 2561 

 

 

 

 

 

 

 2. การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

คลิกรายงานผลการด าเนินงานปี 2561 



 

 2) คลิก           เพ่ือแก้ไขโครงการ   
 3) เมื่อคลิกแก้ไข จะเข้าสู่แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ / งาน ซึ่งจะแสดงแถบเมนู ข้อมูลทั่วไป  

รายละเอียดโครงการ  นักวิจัย / ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนงาน – งบประมาณ เอกสารแนบ  และข้อมูลสรุป 

  (1) ข้อมูลทั่วไป  ให้ปรับแก้หัวข้อดังนี้  1.คณะ  2.ชื่อแผนงาน / โครงการ  3.กลุ่มย่อย   4.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี  6.ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว  คลิก  บันทึก 

 

 

1 

2 

คลิกบันทึก 

4 
5 

6 



  (2)  รายละเอียดโครงการ กรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหัวข้อ 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 สาขา OECD หลัก 

 สาขา OECD รอง 

 ค าส าคัญภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

 บทคัดย่อ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) หรือ หลักการและเหตุผล  (เฉพาะเป้าหมายที่ 2-4) 

 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  (เฉพาะเป้าหมายที่  1) 

 วัตถุประสงค์ 

 แผนการพัฒนานวัตกรรม (เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) 
ประกอบด้วย  ความเป็นไปได้ทางการตลาด  และความสามารถในการ
แข่งขัน (คู่แข่ง / ต้นทุน)  (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 

 เป้าหมาย / ผลผลิต  (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 – 4) 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 ผลกระทบจาการด าเนินโครงการ 

 วิธีการด าเนินงาน 

 ขอบเขตการด าเนินงาน 

 สถานที่ท าการวิจัย 

 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐานการวิจัย (เฉพาะหมายที่ 1 – 3) 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับโครงการ (เฉพาะ
เป้าหมายที่ 1 -3) 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 – 4) 
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  คลิกบันทึก 
 

 

 

 



ต้องกรอกให้ครบทุกหัวข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (3)  นักวิจัย / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    *  ให้ระบุชื่อ – สกุล หรือเลขบัตรประชาชนของนักวิจัยที่อยู่ในระบบ จากนั้นเลือก
ต าแหน่งในโครงการ ระบการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละ เวลาที่ท าวิจัย และคลิกบันทึก โดยเพ่ิมชื่อทุกคนที่อยู่ใน
คณะผู้วิจัย 
 

 

  (4)  แผนงาน – งบประมาณ 
   แผน – ผลการด าเนินงานประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ชื่อกิจกรรม 

 เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 

 เดือนที่ด าเนินการจริง 

 สัดส่วนของงานต่อโครงการ  หมายถึง  ร้อยละของงานในกิจกรรมนั้นเทียบ
กับท้ังโครงการ  โดยทุกกิจกรรมรวมกันเป็นร้อยละ 100  เช่น กิจกรรมที่ 1 
วางแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับทุกกิจกรรมทั้งโครงการ ดังนั้น
สัดส่วนของงานต่อโครงการ คือ 10 

 ความส าเร็จต่อกิจกรรม หมายถึง ร้อยละผลการด าเนินโครงการที่ได้
ด าเนินการแล้วในกิจกรรมนั้น  โดยทั้งกิจกรรมเทียบเป็นร้อยละ 100  เช่น 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนงานสัดส่วนของงานต่อโครงการ คือ 10 ซึ่งได้
ด าเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้นความส าเร็จต่อกิจกรรมคือ 50  โดยหาก
กิจกรรมนั้นด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ความส าเร็จต่อกิจกรรมจะต้องเป็น
ร้อยละ 100 



ระบุข้อมูลครบถ้วยแล้ว คลิกบันทึก  โดยสามารถเลื่อนล าดับกิจกรรม ด้วยการคลิก  เพ่ือเลื่อน

ล าดับขึ้น  หรือคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับ
ลง

 
 

 

 (5) เอกสารแนบ  เช่น  ข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ 

  ส าหรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบและเลือกประเภทเอกสารจากนั้น

คลิกเพิ่ม ไฟล์ 

 

1.คลิกแก้ไข 

2. แก้ไขกิจกรรม 

 3.เดือนที่คาดจะด าเนนิการ 

4. เดือนที่ด าเนินการจริง 

5. สัดส่วนของานต่อโครงการ 

6.ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

7.คลิกบันทึก 

1.คลิกไฟล์แนบ 

2.เลือกประเภทเอกสาร 

3. คลิกเพิ่มไฟล ์



 (6) แก้ไขครบทุกหัวข้อแล้ว 
ให้คลิก  รายงานผลการด าเนินงานปี 2561 

 

 

คลิก “ส่ง”  แล้วคลิก  “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิ “รายงานผลการด าเนินงาน 

ปี 2561)  

คลกิ “สง่” 



2.2  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 นักวิจัยสามารถรายงานผลการด าเนินงาน  เมื่อโครงการอยู่ในสถานะงานโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  โดยจากหน้ารายงานผลการด าเนินงาน 2561  ให้คลิกด าเนินการ หน้าโครงการที่ต้องการ 
 

 

 เมื่อเข้าสู่หน้าด าเนินการ  จะแสดงเมนู รายละเอียดโครงการ / งาน ผลการด าเนินงาน  รายงาน
ตัวชี้วัดและประวัติการแก้ไขข้อมูล  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่คลิกท่ีเมนู  ผลการด าเนินงาน 

 

 หน้าผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย  แผนการด าเนินงาน  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  รายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณ  และเอกสารแนบ 

 

คลกิ “ด าเนินการ” 



(1) แผน – ผลการด าเนินงาน 
ตารางแผน – ผลการด าเนินงานจะแสดงหน้าเดียวกับแผนงาน – งบประมาณ (ในรายละเอียด 

โครงการ/งาน กรณีคลิกแก้ไขโครงการ)  ประกอบด้วยหัวข้อ  ดังนี้ 
 ชื่อกิจกรรม 
 เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
 เดือนที่ด าเนินการจริง 
 สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
 ความส าเร็จต่อกิจกรรม 

ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว  คลิก บันทึก  โดยสามารถเลื่อนล าดับกิจกรรม  ด้วยการ
คลิก เพ่ือเลื่อนล าดับขึ้น หรือคลิก   เพ่ือเลื่อนล าดับลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผู้ประสานหน่วยงานก าหนด 
 
 
 
 

 
 
 



(3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผู้ประสานหน่วยงานน าเข้าข้อมูล 
 
 
 
 

(4) งวดงาน 
แสดงงวดงานที่นักวิจัยจะต้องส่งงานตามที่ผู้ประสานหน่วยงานก าหนด 
 
 
 
 

(5) ส่งรายงาน 
นักวิจัยสามารถส่งรายงานตามงวดงานได้โดย คลิกท่ี เพิ่มส่งรายงาน จะปรากฏแบบฟอร์ม 

รายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า  ได้แก่  งวดที่ / ครั้งที่ / ไตรมาสที่ , งบประมาณที่ใช้ไป , ร้อยละความก้าวหน้า, 
เอกสารแนบ , ประเภทเอกสาร เมื่อน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.คลกิเพิ่มสง่รายงาน 

2. งวดที่ / ครัง้ที่ /ไตรมาสที ่

3.งบประมาณที่ใช้ไป 

4. ร้อยละความก้าวหน้า 5. เอกสารแนบ 

6. เลอืกประเภทเอกสาร 7.บนัทกึการสง่มอบงาน 



2.3 การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด  
นักวิจัยสามารถรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด เมื่อโครงการอยู่ในสถานะงานโครงการที่อยู่

ระหว่างด าเนินการ  โดยจากหน้ารายงานผลการด าเนินงานปี 2561 ให้คลิกด าเนินการ  หน้าโครงการที่
ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเข้าสู่หน้าด าเนินการ ให้คลิกท่ีเมนู  รายงานตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คลกิด าเนินการ 



หน้ารายงานตัวชี้วัด  ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการและ
แนวทางตามเป้าหมายแผนบูรณาการ  ประกอบด้วย  หัวข้อดังนี้ 

 รายงานส าหรับทุกเป้าหมาย 
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
(1) รายงานตัวช้ีวัดรายไตรมาส 

ส าหรับรายงานผลการด าเนินรายไตรมาส  โดยการคลิก   เพ่ือเข้าไปรายงานตัวชี้วัด
รายไตรมาส  โดยจะประกอบด้วยหัวข้อ  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ และปัญหา / 
อุปสรรค / ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ  ซึ่งจะต้องรายงานทุกไตรมาส เมื่อรายงานข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว  คลิก บันทึก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คลกิรายงานตวัชีว้ดั 

2.คลกิ จดัการ ไตรมาสที่ 1 

3.กรอกรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตวัชีว้ดัของโครงการ 

4. กรอกปัญหา / อปุสรรค/
ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ 



(2) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  

ด้านวิชาการ  

ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม  

ด้านสังคม/ชุมชน  

ด้านนโยบาย  
เลือกด้านการนาไปใช้ประโยชน์ และคลิกบนัทกึ 

 
(3) หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ 

หน่วยงานร่วมดาเนินการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  
ประเภทหน่วยงาน  

ชื่อหน่วยงาน  

ชื่อผู้ประสานงาน  

ที่อยู่ของหน่วยงาน  

เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน  

หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน (แนบไฟล์ pdf)  

ลักษณะความร่วมมือจากหน่วยงาน  

แบบ In cash : ระบุงบประมาณร่วมลงทุน  

แบบ In Kind : ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้  
O บุคลากร : ระบุประเภท/ต าแหน่ง, จานวนคน, ชั่วโมงการทางานต่อปี และ 
   งบประมาณ  
O สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบุสถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย และงบประมาณ  
O วัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ : ระบุเครื่องมือ/อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ และ 
    งบประมาณ  
O องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลย/ีนวัตกรรม : ระบอุงค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/ 
    นวัตกรรม และงบประมาณ  
O วัตถุดิบ : ระบุประเภท, จานวนของวัตถุดิบ และงบประมาณ  



O  การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ : ระบุ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
    ทรัพย์สินอื่นๆ และงบประมาณ  

 

 
 
 
 
 
 
 



(4) ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน  
ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

พัฒนาบุคลากร  

ถ่ายทอดองค์ความรู้  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี  

อ่ืนๆ  
เลือกประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน และระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีเลือกหัวข้ออ่ืนๆ 

จากนั้นคลิก บันทึก  
 

 
 

 

 

(5) การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วม 
โครงการ  

ระบุการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วม 
โครงการ และจานวนงบประมาณที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 

 

(6) ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย  
ประกอบด้วย ประเภทผลงานที่ได้รับ, ระดับของผลงานที่ได้รับ, รายละเอียดผลงาน, จานวน 

ผลงาน, หน่วยนับ และเอกสารแนบ โดยมีข้อมูลดังนี้  
(1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์  

(1.1) ระดับอุตสาหกรรม  
(1.2) ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 
(1.3) ระดับภาคสนาม  
(1.4) ระดับห้องปฏิบัติการ  

(2) ต้นแบบเทคโนโลยี  
(2.1) ระดับอุตสาหกรรม  



(2.2) ระดับก่ึงอุตสาหกรรม  
(2.3) ระดับภาคสนาม  
(2.4) ระดับห้องปฏิบัติการ  

(3) กระบวนการใหม่  
(3.1) ระดับอุตสาหกรรม  
(3.2) ระดับก่ึงอุตสาหกรรม  
(3.3) ระดับภาคสนาม  
(3.4) ระดับห้องปฏิบัติการ  

(4) องค์ความรู้  
(5) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

(5.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(5.2) การฝึกอบรม  
(5.3) การจัดสัมมนา  

(6) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
(6.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(6.2) การฝึกอบรม  
(6.3) การจัดสัมมนา  

(7) การพัฒนากาลังคน  
(7.1) นักศึกษาระดับปริญญาโท  
(7.2) นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
(7.3) นักวิจัยหลังปริญญาเอก  
(7.4) นักวิจัยจากภาคเอกชน ภาคบริการและภาคสังคม  

(8) ทรัพย์สินทางปัญญา  
(8.1) สิทธิบัตร  
(8.2) ลิขสิทธิ์  
(8.3) เครื่องหมายการค้า  
(8.4) ความลับทางการค้า  
(8.5) อ่ืนๆ  

(9) บทความทางวิชาการ  
(9.1) วารสารระดับชาติ  
(9.2) วารสารระดับนานาชาติ  

(10) การประชุม/สัมมนาระดับชาติ  
(10.1) นาเสนอแบบปากเปล่า  



(10.2) นาเสนอแบบโปสเตอร์ 
(11) การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ  

(11.1) นาเสนอแบบปากเปล่า  
(11.2) นาเสนอแบบโปสเตอร์  

เม่ือระบขุ้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก เพ่ือแก้ไข หรือคลิก เพ่ือลบรายการ 

 

 

 

 

 

 

 
(7) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ  
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  

ชื่อผลลัพธ์  
ประเภท ได้แก่ เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, เชิงเวลา, เชิงต้นทุน  

ปริมาณ  
รายละเอียด  

เม่ือระบขุ้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก เพ่ือแก้ไข หรือคลิก เพ่ือลบรายการ 

 

 

 

  



(8) ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ  
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน.  
ผลกระทบต่อการจ้างงาน  

 ผลกระทบต่อสังคม  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม  

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

เม่ือระบขุ้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิก บนัทกึ 

 

 

 

 

 

 



รายงานตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ  
เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  
แนวทางท่ี 1.1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบาย
รัฐบาล  
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้  
1) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  
ประกอบด้วย ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนถ้า
งานประสบความสาเร็จ  
ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 
o Basic principles observed and reported  
o Concept and/or application formulated  
o Concept demonstrated analytically or experimentally  

 
o Key elements demonstrated in laboratory environments  
o Key elements demonstrated in relevant environments  
o Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments  

 
o Final development version of the deliverable demonstrated in 
operational  
o Actual deliverable qualified through test and demonstration  
o Operational use of deliverable (commercial)  

ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนถ้างานประสบความสาเร็จ  
 
o Basic principles observed and reported  
o Concept and/or application formulated  
o Concept demonstrated analytically or experimentally  

 
o Key elements demonstrated in laboratory environments  
o Key elements demonstrated in relevant environments  
o Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments  

 
 



 
o Final development version of the deliverable demonstrated in  
     operational  
o Actual deliverable qualified through test and demonstration  
o Operational use of deliverable (commercial)  

คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ และคลิกบันทึก 

 

2) ผลส าเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของประเทศ  

เกิดผลงานวิจัยประยุกต์ : ผลส าเร็จของงานวิจัยนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหรือ
ใช้ต่อยอดเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้และผลผลิตที่ได้ในงานวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านนั้นในอุตสาหกรรม และสามารถต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นเทคโนโลยีใหม่  

งานวิจัยมีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้สามารถยื่นขอสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร  

เกิดนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : การประยุกต์ใช้แนวคิด 
วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้การทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ หรือมีการพัฒนากระบวนการ/
ผลิตภัณฑ์ หรือเกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

o ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ  

o ต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม  
o ต้นแบบอุตสาหกรรม  



ผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตที่ได้มีผู้นาไปใช้ประโยชน์จริง : มีกลุ่มผู้ใช้ที่นางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์หรือนาไปพัฒนาเป็นกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า หรือสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต/การทางานได้  
 

คลิกเลือกหวัข้อท่ีต้องการ และระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิ จากนัน้คลิกบนัทกึ 

 

 

 

 

 



เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง 
และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ  
แนวทางท่ี 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางท่ี 2.2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้าทายไทย 2) มุ่งเป้า  
เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  
แนวทางท่ี 3.1 วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการ
วิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่างเหมาะสม  
แนวทางท่ี 3.2 วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน  
รายงานตามตัวชี้วัด คือ  

หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์  
ระบุประเภทหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน และรายละเอียดการใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีดังนี ้ 
(1) เลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS  
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่
ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย และระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อ
เรียบร้อยแล้วคลิกเพ่ิม  
(3) สาหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานย่อย 
ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพ่ิม  
(4) สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ  

 

 


