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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
National Research and Innovation Information System (NRIIS) 

(รายงานความก้าวหนา้ส่ง สกสว.) 
รอบ 12 เดือน 

*********************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเข้าใช้งานระบบ 
1)  ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 

Research and Innovation Information system : NRIIS) โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox/ 
Microsoft Edge แล้วพิมพ์ URL : https://nriis.go.th 

คำช้ีแจง 
การรายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว.รอบ 12 เดือน มีขั้นตอนการดำเนินการเช่นเดียวกับการรายงานความก้าวหน้า
ส่ง สกสว.รอบ 6 เดือน แตกต่างกันเพียงรายงานรอบ 12 เดือน จะเพิ่มการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ สกสว.
โอนให้หน่วยงาน งวดที่ 2 และ 3 พร้อมดอกเบี้ยจากบัญชีธนาคารคร้ังที่ 2 เพิ่มเข้ามา หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
กรอกข้อมูลการใช้จ่ายเงินในระดับโครงการให้ครบทุกงวด พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลผลผลิตที่เกิดขึ้น และแนบไฟล์
หลักฐาน/เอกสารของผลิต  

*ข้อมูลท่ีจำเป็นต้องนำเข้า (Require Field) 

ข้อมูลภาพรวม (หน้าแรกการรายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว.รอบ 12 เดือน) 
- จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับจาก สกสว. * (งวดที่ 2-3) 
- วันที่ได้รับเงินจาก สกสว. * (งวดที่ 2-3) 
- จำนวนเงินที่หน่วยงานโอนไปยังโครงการ * (งวดที่ 2-3) 
 

ระดับโครงการ 
- วันที่จ่ายเงิน 
- จำนวนเงินที่จ่าย 
- ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 
- ไฟล์แนบหลักฐาน/เอกสารของผลผลิต เลือกประเภทไฟล์เป็น “ไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบ

ผลผลิต”  
- กรณีที่หน่วยงานมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ (มีหมวดเงินครุภัณฑ์) ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูล

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการจัดซื้อประกอบ เลือกประเภทไฟล์เป็น “ไฟล์หลักฐาน/
เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์” 

 

 

https://nriis.go.th/
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2) คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

3) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากน้ันคลิก 
เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 
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2. รายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว.  
ผู้ประสานงานสามารถดำเนินการรายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. โดย คลิกที่ “ติดตามโครงการ”เลือกคลิก

เมนู “รายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว” 

 
รูปที่ 3 เมนูรายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. 

 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานคลิกที่เมนู รายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. จะปรากฏหน้ารายงาน ประกอบด้วย
การรายงานคร้ังที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งสถานะจะเป็น ส่ง สกสว.แล้ว ในการดำเนินการรายงานคร้ังที่ 2 รอบ 12 
เดือน จะแสดงในรายการที่ 2 ผู้ประสานหน่วยงานสามารถคลิกที่  เพื่อเข้าสู่หน้ารายงานรอบ 12 เดือน 

 
รูปที่ 4 หน้ารายงานความก้าวหน้า 
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หน้ารายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. รอบ 12 เดือน จะประกอบด้วย 4 ส่วน  
• ส่วนท่ี 1 แสดงชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ วันที่เร่ิมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ รวมที่

ได้รับจัดสรร และชื่อผู้บริหารหน่วยรับงบประมาณ ข้อมูลในส่วนน้ีระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ จากการนำเข้า
ข้อมูลรายงานรอบ 6 เดือน 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน 

 

• ส่วนท่ี 2 แสดงโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถคลิกแก้ไขโครงการเพื่อ
เข้าสู่แบบฟอร์มโครงการ สามารถคลิกกำหนดงวดเงิน เพื่อเข้าสู่หน้ากำหนดงวดเงิน และสามารถคลิกรายงาน
ความก้าวหน้า เพื่อเข้าสู่หน้ารายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ 

 
รูปที่ 6 โครงการที่หน่วยงานดำเนินการ 
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• ส่วนท่ี 3 แสดงจำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับจาก สกสว.รายจ่าย และเงินคงเหลือ (รายงานแบบสะสมทุก
งวด) มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังน้ี 
งวดที่ 1 : ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติจากการรายงานรอบ 6 เดือน และหน่วยงานไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในส่วนน้ีได้ 
งวดที่ 2  
- จำนวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจาก สกสว. : ระบุจำนวนเงินงวดที่ 2 ที่หน่วยงานได้รับจาก สกสว. 

- วันท่ีได้รับเงินจาก สกสว. : ระบุวันที่ได้รับเงินงวดที่ 2 จาก สกสว. 
- จำนวนเงินที่หน่วยงานโอนไปยังโครงการ : ระบุจำนวนเงินงวดที่ 2 ที่ได้รับจาก สกสว.ที่

หน่วยงานโอนไปยังโครงการ ทั้งน้ี ระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสานงานโดยดำเนินการสรุป
จำนวนเงินในระดับโครงการ จากช่อง “จำนวนเงินที่จ่าย” โดยงวดที่ 2 ที่สกสว.โอนให้หน่วยงาน
จะตรงกับไตรมาส 3 ระบบจะดำเนินการสรุปจำนวนเงินโดยตรวจสอบจาก “วันที่จ่ายเงิน” ที่อยู่
ในเดือนเมษายน – มิถุนายน มาแสดงให้ในงวดที่ 2 ผู้ประสานงานสามารถนำยอดเงินที่ระบบ
คำนวณมาให้ ระบุในช่อง จำนวนเงินที่หน่วยงานโอนไปยังโครงการ 

งวดที่ 3 
- จำนวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับจาก สกสว. : ระบุจำนวนเงินงวดที่ 3 ที่หน่วยงานได้รับจาก สกสว. 

- วันท่ีได้รับเงินจาก สกสว. : ระบุวันที่ได้รับเงินงวดที่ 3 จาก สกสว. 
- จำนวนเงินที่หน่วยงานโอนไปยังโครงการ : ระบุจำนวนเงินงวดที่ 3 ที่ได้รับจาก สกสว.ที่

หน่วยงานโอนไปยังโครงการ ทั้งน้ี ระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสานงานโดยดำเนินการสรุป
จำนวนเงินในระดับโครงการ จากช่อง “จำนวนเงินที่จ่าย” โดยงวดที่ 3 ที่สกสว.โอนให้หน่วยงาน
จะตรงกับไตรมาส 4 ระบบจะดำเนินการสรุปจำนวนเงินโดยตรวจสอบจาก “วันที่จ่ายเงิน” ที่อยู่
ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน มาแสดงให้ในงวดที่ 3 ผู้ประสานงานสามารถนำยอดเงินที่ระบบ
คำนวณมาให้ ระบุในช่อง จำนวนเงินที่หน่วยงานโอนไปยังโครงการ 

ดอกเบี้ย 

- ดอกเบี้ยบัญชีธนาคารจากรายโครงการ ครั้งที่ 1 : ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติจากการ
รายงานรอบ 6 เดือน และหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนน้ีได้ 

- ดอกเบี้ยบัญชีธนาคารจากรายโครงการ คร้ังท่ี 2 : ระบบจะสรุปข้อมูลดอกเบี้ยคร้ังที่ 2 ที่มีการ
นำเข้าไว้ในระดับโครงการ 
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รูปที่ 7 จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับจาก สกสว. 

 

• ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ OKR (หากมี โปรดระบุ) เมื่อ เมื่อดำเนินการระบุ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก  เพื่อส่งให้ สกสว. 

 
รูปที่ 8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ OKR (หากมี โปรดระบุ) 
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3. การแก้ไขโครงการ 

  หน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลโครงการ โดยคลิก  ระบบจะแสดงแบบฟอร์มข้อมูลโครงการ 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ แผนงาน เอกสารแนบ และสรุปข้อมูลโครงการ 

 
รูปที่ 9 หน้าแก้ไขโครงการ 

 

 
รูปที่ 10 หน้าข้อมูลโครงการวิจัย 
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4. การกำหนดงวดเงิน 
เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดงวดเพื่อให้นักวิจัยส่งงานตามงวด โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 (1)  การกำหนดงวดเงิน คลิก “เพิ่มงวดเงิน” ประกอบไปด้วย งวดที่ ชื ่องวด ภายใน(วัน) วันที่คาดว่าจะ

จ่ายเงิน จำนวนเงิน หมายเหตุ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2)  คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูลการกำหนดงวดเงิน 

(3)  คลิก  เพื่อลบข้อมูลการกำหนดงวดเงิน 

 
รูปที่ 11 หน้าการกำหนดงวดเงิน 
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4.1 การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash ,in-kind) 
(1)  การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash ,in-kind) คลิก  ประกอบไปด้วย ชื่อ

หน่วยงาน/บริษัท ปี แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) การร่วมลงทุนในรูปแบบ

อื่น (in-kind) เมื่อระบข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2)  คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูลการร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash ,in-kind) 

(3)  คลิก  เพื่อลบข้อมูลการร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash ,in-kind) 

 
รูปที่ 12 การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash ,in-kind) 
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5. รายงานความก้าวหน้า 
 รายงานความก้าวหน้า ผู้ประสานงานสามารถระบุข้อมูลรายงานความก้าวหน้าได้ โดยคลิกที่  
รายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการทั้งหมด ส่วนแถบ
ผลการดำเนินงาน โดยแถบผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี แผน – ผลการดำเนินงาน ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง รายรับที่เกิดจาก
ดอกเบี้ย รายงานความก้าวหน้า เอกสารแนบ และบทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน  
5.1 รายละเอียดโครงการ   
  รายละเอียดโครงการจะเป็นภาพรวมของข้อมูลโครงการที่ต้องการรายงานผลการดำเนินงาน 

 
รูปที่ 13 หน้ารายละเอียดโครงการ 
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5.2 ผลการดำเนินงาน 
แผน – ผลการดำเนินงาน จะเป็นการรายงานผลตามแผนการดำเนินงานที ่วางแผนไว ้ในการเสนอขอ

งบประมาณ โดยนักวิจัยสามารถระบุเดือนที่ดำเนินการจริง และความสำเร็จต่อกิจกรรม แต่ไม่สามารถเพิ่มแผน          
การดำเนินงาน แก้ไขชื่อกิจกรรม เดือนที่คาดว่าจะดำเนินการ และสัดส่วนของงานต่อโครงการ หากต้องการให้

นักวิจัยเพิ่มหรือแก้ไขแผนการดำเนินงาน สามารถคลิก  เพื่อเปลี่ยนเป็น  ให้นักวิจัยแก้ไข

แผนงาน สามารถคลิก  เพื่อแก้ข้อมูลไขแผน – ผลการดำเนินงาน หรือคลิก  เพื่อลบข้อมูลแผน – ผลการ

ดำเนินงาน 

 
รูปที่ 14 หน้าแผน – ผลการดำเนินงาน 
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• ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับให้ระบุข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถทำได้จริง  
ประกอบไปด้วย ผลลิต ผลผลิตย่อย จำนวนนำส่ง หน่วยนับ รายละเอียดผลผลิต ปีที่นำส่งผลผลิต การ

นำส่ง KR เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก สามารถ คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะ

ได้รับ หรือคลิก  เพื่อลบข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

 
รูปที่ 15 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
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• ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะเป็นการรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง โดยระบบจะแสดงรายการผลผลิตที่คาดว่า

จะได้รับ ให้คลิก  หน้ารายการผลผลิตที่ต้องการรายงานผลผลิที่เกิดขึ้นจริง หรือหากต้องการเพิ่มผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจริงให้คลิก เพิ่มผลผลิตทีเกิดขึ้นจริง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี 

- ข้อมูลที่แสดงจากตารางผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ  มีดังนี้ ผลลิต ผลผลิตย่อย จำนวนนำส่ง หน่วยนับ 
รายละเอียดผลผลิต ปีที่นำส่งผลผลิต 
ข้อมูลส่วนน้ี นักวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในตารางผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (หากต้องการแก้ไข สามารถ
แก้ไขในตารางผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ยกเว้นเป็นผลผลิตที่เพิ่มใหม่ในตารางผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะ
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนน้ีได้) 

- ข้อมูลที่นักวิจัยจะต้องระบุเพิ่มเติม มีดังน้ี ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง และ
เชิงคุณภาพ 

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก  

กรณีผลผลิตที่เพิ่มใหม่ในตารางผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะสามารถคลิก   เพื่อลบรายการ 

 
รูปที่ 16 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 
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• ครุภัณฑ์โครงการ 
โครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ (มีการระบุหมวดเงินครุภัณฑ์) ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ที่

จัดซื้อ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการจัดซื้อประกอบในตารางเอกสารแนบ เลือกประเภทไฟล์เป็น “ไฟล์หลักฐาน/
เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์” 

 การเพิ่มครุภัณฑ์โครงการที่มีการจัดซื้อแล้ว  
1) คลิก  เพื่อเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์โครงการที่มีการจัดซื้อแล้ว 

 
รูปที่ 17 การเพิ่มครุภัณฑ์โครงการที่มีการจัดซื้อแล้ว 

 

2) ระบุสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ กรณีที่เป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ จะต้องมีการระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี  Science and Technology Infrastructure Databank (STDB) ข อ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (https://stdb.mhesi.go.th) กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถคลิก STDB 
เพื่อลิงก์ไปที่ระบบ STDB เพื่อลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ  

 
รูปที่ 18 ครุภัณฑ์โครงการที่มีการจัดเก็บในห้องปฏิบัติการ 
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3) เมื่อระบุข้อมูลเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB และคลิก  เพื่อเรียกข ้อมูล
ห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB จากน้ันระบุรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน และคลิก  เพื่อบันทุก
ข้อมูลครุภัณฑ์ 

 
รูปที่ 19 การระบุข้อมูลเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB 

 
รูปที่ 20 ครุภัณฑ์โครงการ 
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4) กรณีที่ครุภัณฑ์ที่ซื ้อในโครงการไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์  สามารถเลือกสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เป็น 
“ไม่ได้อยู่ห้องปฏิบัติการ” ผู้ใช้จะไม่ต้องระบุข้อมูลเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจาก STDB และระบบจะปิดการ
แสดงผลการกรอกข้อมูลเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ 

 
รูปที่ 21 ครุภัณฑ์โครงการที่ไม่ได้อยู่ห้องปฏิบัติการ 

 

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย จะแสดงข้อมูลจากในแบบฟอร์มโครงการ ในหัวข้องบประมาณ
ของโครงการ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้แก้ไขที่หน้าแบบฟอร์มโครงการ 

 
รูปที่ 22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย 
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• รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง สำหรับนักวิจัยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณและหมวด
งบประมาณ 
(1) การเพิ่ม รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณและหมวด

งบประมาณ คลิกที่ “เพิ่มงบประมาณ” ประกอบไปด้วย หมวดงบประมาณ จำนวนเงิน วันที่ ใช้เงินงวดที่ 

หมายเหตุ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2)  คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

(3)  คลิก  เพื่อลบข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

 
รูปที่ 23 รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
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• รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย 
รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย สำหรับนักวิจัยรายงานรายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย 
(1) การเพิ่ม รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย รายงานรายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย คลิกที่ “เพิ่มรายรับจากดอกเบี้ย 

ประกอบไปด้วย วันที่ จำนวนเงิน  หมายเหตุ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2)  คลิก  เพื่อแก้ไขข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

(3)  คลิก  เพื่อลบข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

 
รูปที่ 24 รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย 
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• รายงานความก้าวหน้า  
รายงานความก้าวหน้า จะแสดงงวดที่นักวิจัยจะต้องส่งรายงานให้แก่หน่วยงานตามงวดงานที่หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณเป็นผู้กำหนด จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ส่วนที่นักวิจัยจะต้องรายงาน และส่วนแสดงผลการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  

โดยส่วนที่นักวิจัยจะต้องรายงาน ประกอบด้วย วันที่ส่งรายงาน ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
สรุปผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ไฟล์แนบ ประเภท
ไฟล์ จากน้ันคลิก เพิ่มเอกสารแนบ เมื่อนักวิจัยคลิกส่งรายงานแล้ว นักวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขได้  

 
รูปที่ 25 รายงานความก้าวหน้า 
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ส่วนแสดงผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย วันที่เห็นชอบ สถานะการพิจารณา เมื่อนักวิจัยส่ง
งานแล้ว จะอยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างพิจารณา” หากต้องการส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไขให้เลือกสถานะ “ยังไม่
พิจารณา” หรือ หากผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่เห็นชอบต้องการให้นักวิจัยแก้ไขให้เลือกสถานะ “ไม่เห็นชอบ 
(กลับไปแก้ไข)” วันที่ประชุม/ส่งหนังสือเวียน ความเห็นคณะกรรมการ วันที่อนุมัติ วันที่จ่ายจริง จำนวนเงินที่จ่าย 
ใบเบิกเงินจากคลัง เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 
หมายเหตุ : วันที่จ่ายเงิน และ จำนวนเงินที่จ่าย เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ เน่ืองจากระบบจะสรุปจำนวนเงินที่
หน่วยงานจ่ายให้โครงการจาก “จำนวนเงินที่จ่าย” โดยตรวจสอบว่าจะไปแสดงที่ งวด 2 หรือ งวดที่ 3 ของ สกสว.
จาก “วันที่จ่ายเงิน” โดยวันที่จ่ายเงินเดือนเมษายน - มิถุนายน จะไปแสดงในการรายงานรอบ 12 ในงวดที่ 2 และ
วันที่จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม - กันยายน จะไปแสดงในการรายงานรอบ 12 ในงวดที่ 3 

 
รูปที่ 26 การอนุมัติการเบิกเงิน 
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• เอกสารแนบ  
สำหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารการส่งงานในแต่ละงวด โดยเลือกไฟล์แนบ 

เลือกประเภทเอกสาร เลือกกำหนดการเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ จากน้ันคลิก เพิ่มไฟล์ สามารถคลิก  
เพื่อแนบไฟล์ใหม่หรือแก้ไขประเภทไฟล์ หรือคลิก  เพื่อลบไฟล์เอกสารแนบ 
หมายเหตุ : เอกสารที่จำเป็นต้องแนบเพื่อใช้ในการรายงานรอบ 12 เดือน คือ ไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบ
ผลผลิต และไฟล์หลักฐาน/เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีที่โครงการมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ 

 
รูปที่ 27 เอกสารแนบ 

• บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน 
สำหรับบันทึกบทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก

บทคัดย่อ 

 
รูปที่ 28 บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน  
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6. การส่งรายงานรอบ 12 เดือน 
เมื่อผู้ประสานหน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลงวดเงินที่ สกสว.โอนให้หน่วยงานครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบ

การรายงานการเงิน และการรายงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว สามารถคลิก  เพื่อดำเนินการ
ส่งรายงานรอบ 12 เดือน 

 

 

รูปที่ 29 ส่งรายงาน รอบ 12 เดือน 

7. การพิมพ์เอกสารแนบ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถพิมพ์ โดยคลิก พิมพ์รายงาน  เพื่อแสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่ง สกสว. 
• พมิพ์รายงานจากหน้ารายงานความก้าวหน้าส่ง สกสว. 

 
รูปที่ 30 พิมพ์รายงาน 

• พิมพ์หน้ารายงานจากหน้าแรกรายงานความก้าวหน้า 

 
รูปที่ 31 หน้าพิมพ์หน้ารายงานจากหน้าแรกรายงานความก้าวหน้า 
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รูปที่ 32 หน้าพิมพ์รายงานส่วนที่ 1 

 
รูปที่ 33 หน้าพิมพ์รายงานส่วนที่ 2 

 
รูปที่ 34 หน้าพิมพ์รายงานส่วนที่ 3 

 
รูปที่ 35 หน้าพิมพ์รายงานส่วนที่ 4 


