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

(รอบ Full Proposal) 
************************* 

 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox 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 

 กรณีต้องการสมัครเป็นผู้ประสานหน่วยงาน ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานคนเดิมเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ประสาน
หน่วยงาน 
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1.2 การแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคล  
ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือกเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล จะปรากฏหน้า

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลพ้ืนฐานแล้วผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้           
การแนบไฟล์รูปภาพ, 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 เมื่อระบขุ้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  3 การเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1.3 การแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

   ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) คลิกท่ีชื่อ แล้วเลือก แก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 
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รูปที่  4 การเข้าสู่หน้าแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
2) การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ ให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ และระบุยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข 
3) การแก้ไขหัสผ่าน  ให้ระบรุหัสผ่านใหม่ และระบยุืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข 

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

การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ Full Proposal) 
มีกระบวนการ ดังนี้ 

1) ผู้ประสานหน่วยงานเจ้าภาพ สร้างแผนบูรณาการเป้าหมาย 3 - 4 ส าหรับเป้าหมาย 1 - 2 ให้แก้ไขในแผน
บูรณาการที่ วช. ส่งกลับให้หน่วยงาน 

2) ผู้ประสานหน่วยงานเจ้าภาพเลือกชื่อนักวิจัย/ผู้รับผิดชอบให้เป็นผู้อ านวยการแผนบูรณาการ และคลิกส่งแผน
บูรณาการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการด าเนินการต่อ 

3) ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ สร้างโครงการภายใต้แผนบูรณาการ และเลือกนักวิจัย/ผู้รับผิดชอบให้เป็นหัวหน้า
โครงการ จากนั้นคลิกส่งโครงการให้หัวหน้าโครงการด าเนินการต่อ ส าหรับแผนบูรณาการให้แนบไฟล์ 
template แบบเสนอแผนบูรณาการ เข้าระบบ 

4) หัวหน้าโครงการ แนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ส าหรับโครงการเข้าระบบ กรณีเป็นชุด
โครงการ เมื่อแนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ส าหรับโครงการแล้ว จะปรากฏแถบเมนู 
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ให้หัวหน้าชุดโครงการแนบไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุด
โครงการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกส่งโครงการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ 

5) ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ ตรวจสอบโครงการ/ชุดโครงการ จากนั้นยืนยันส่งโครงการทั้งหมดให้ผู้ประสาน
หน่วยงาน 

6) ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบ และใส่ล าดับของแผนบูรณาการ (เพ่ือให้เรียงล าดับในรายงานแบบ บวน.) 
จากนั้นคลิกส่งหัวหน้าหน่วยงาน 

7) กรณีโครงการภายใต้แผนบูรณาการของหน่วยงานอ่ืน ผู้ประสานหน่วยงานจะต้องคลิกยืนยันส่งโครงการ/ชุด
โครงการ ให้หน่วยงานเจ้าภาพด้วย 

8) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและคลิกส่งแผนบูรณาการ โครงการ/ชุดโครงการ ให้ วช. 
9) กรณีโครงการภายใต้แผนบูรณาการของหน่วยงานอ่ืน หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องคลิกยืนยันส่ง

โครงการ/ชุดโครงการ ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการ เพ่ือส่ง วช. 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ Full 
Proposal) ผู้ประสานหน่วยงานสามารถคลิกที่เมนู จัดท างบบูรณาการ 
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รูปที่  6 เมนูจัดท างบบูรณาการ 

 
ทีห่น้าจัดท างบบูรณาการ คลิกเมนู ข้อเสนอโครงการปี 2563 จะมีเมนูย่อย ดาวน์โหลดเอกสาร แผนบูรณาการ 

แบบ บวน. และน าออกข้อมูล 

 
รูปที่  7 เมนขู้อเสนอโครงการปี 2563 
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2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ template เอกสารแบบเสนอแผนบูรณาการ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ คู่มือ

การกรอกแบบฟอร์ม และคู่มือการใช้งานระบบ NRMS โดย template การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ Full Proposal) มีดังนี ้

1) แบบเสนอแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 – 3 
2) แบบเสนอแผนบูรณาการเป้าหมาย 4 
3) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (ส าหรับโครงการเดี่ยวและชุด

โครงการวิจัย) 
4) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 
5) แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 
6) มาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้อง (ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 

 
รูปที่  8 หน้าดาวน์โหลดเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 แผนบูรณาการ 
ส าหรับเพ่ิม/จัดการแผนบูรณาการของหน่วยงาน และจัดการโครงการภายใต้แผนบูรณาการของหน่วยงานอ่ืน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.2.1 การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการ 
แผนบูรณาการเป้าหมาย 3 – 4 ให้คลิก เพ่ิมแผนบูรณาการปี 2563 ส าหรับแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 

- 2 ให้คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการ  ซึ่งหน้าแผนบูรณาการจะประกอบด้วยแถบเมนู                   
แผนบูรณาการ และโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

 
รูปที่  9 หน้าแผนบูรณาการ 

หน้าแผนบูรณาการ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลแผนบูรณาการที่น าเข้า
จากไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
 กรณีแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 – 2 ระบบจะแสดงข้อมูลในรอบ Concept Proposal ให้คลิก 

แก้ไขข้อมูล เพ่ือน าเข้าข้อมูลเพิ่มเติม 

 
รูปที่  10 หน้าน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 – 2 

เมื่อคลิกแก้ไขข้อมูลแล้ว จะสามารถแก้ไข/น าเข้าข้อมูล ดังนี้ 
(1) ลักษณะการวิจัย 

(1.1) โครงการ/งาน (ระบบจะบันทึกชื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จากไฟล์ template โดยไม่ตรวจสอบกับ
ฐานข้อมูลนักวิจัย) 
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(1.2) โครงการวิจัย (ระบุชื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จากฐานข้อมูลนักวิจัย) กรณีเลือกโครงการวิจัย 
จะต้องระบุชื่อนักวิจัย/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport จากนั้นคลิก ค้นหา ระบบจะแสดง
รายชื่อนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิก เลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่ต้องการ 

(2) หน่วยงานย่อย ระดับคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก 
(3) งบบริหารแผนบูรณาการ 
(4) ลักษณะแผนบูรณาการ 

(4.1) แผนบูรณาการใหม่ 
(4.2) แผนบูรณาการต่อเนื่อง กรณีแผนบูรณาการต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสแผนบูรณาการปี 2562 และคลิก 

ตรวจสอบ ระบบจะแสดงชื่อแผนบูรณาการปี 2562 ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน 
เมื่อแก้ไข/น าเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  11 การแก้ไข/น าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 -2 

 
 
 

 กรณีแผนบูรณาการเป้าหมาย 3 - 4 ให้ระบุข้อมูล ดังนี้ 
(1) ลักษณะการวิจัย 

(1.1) โครงการ/งาน (ระบบจะบันทึกชื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จากไฟล์ template โดยไม่ตรวจสอบ
กับฐานข้อมูลนักวิจัย) 

(1.2) โครงการวิจัย (ระบุชื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จากฐานข้อมูลนักวิจัย) กรณีเลือกโครงการวิจัย 
จะต้องระบุชื่อนักวิจัย/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport จากนั้นคลิก ค้นหา ระบบจะแสดง
รายชื่อนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิก เลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่ต้องการ 

(2) หน่วยงานย่อย ระดับคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก 
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(3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
(4) แนวทาง 
(5) ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุ่มเรื่อง) 
(6) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (กลุ่มเรื่องย่อย) 
(7) งบบริหารแผนบูรณาการ 
(8) ลักษณะแผนบูรณาการ 

(8.1) แผนบูรณาการใหม่ 
(8.2) แผนบูรณาการต่อเนื่อง กรณีแผนบูรณาการต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสแผนบูรณาการปี 2562 และ

คลิก ตรวจสอบ ระบบจะแสดงชื่อแผนบูรณาการปี 2562 ผูร้ับผิดชอบและหน่วยงาน 
เมื่อแก้ไข/น าเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  12 การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการเป้าหมาย 3 - 4 

 
 

2) การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการจากไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ 
การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการจากไฟล์ template โดยการคลิกเลือกไฟล์ template แบบเสนอแผน

บูรณาการที่กรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อยแล้ว และคลิกตรวจสอบ ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ template แบบ
เสนอแผนบูรณาการ พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แก้ไขข้อมูลใน
ไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก 
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รูปที่  13 การน าเข้าไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ 
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รูปที่  14 การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแผนบูรณาการ จากการอ่านข้อมูลในไฟล์ template 

 รูปที่  15 แสดงปุ่มบันทึก กรณีท่ีข้อมูลในไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการมีความครบถ้วน ถูกต้องตาม
รูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ 

เมื่อน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการแล้ว จะปรากฏเมนู ดังนี้ 
(1) พิมพ์แบบสรุปแผนบูรณาการ จะแสดงข้อมูลสรุปแผนบูรณาการและรายชื่อโครงการภายใต้แผนบูรณาการ              

ในลักษณะไฟล์ pdf ที่ระบบสรุปข้อมูลจากระบบ 
(2) พิมพ์แบบเสนอแผนบูรณาการ จะแสดงแบบเสนอแผนบูรณาการในรูปแบบไฟล์ pdf ที่ระบบสร้างจากไฟล์ 

template แบบเสนอแผนบูรณาการ 
(3) พิมพ์ประวัตินักวิจัย จะแสดงข้อมูลประวัติผู้อ านวยการแผนบูรณาการในระบบฐานข้อมูลนักวิจัยของ NRMS 

(กรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อนักวิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย จะไม่แสดงข้อมูลในส่วนนี้) 
(4) แบบเสนอแผนบูรณาการ (template) ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ ที่แนบใน

ระบบ 
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(5) แก้ไขเอกสาร ส าหรับเปลี่ยนไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ ซึ่งเมื่อคลิกแก้ไขเอกสารแล้ว                   
จะสามารถแนบไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ และคลิกบันทึก เพ่ือน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ใหม่  

 
รูปที่  16 แสดงเมนูพิมพ์เอกสารแผนบูรณาการจากระบบ และเมนูการแก้ไขเอกสาร 

 
รูปที่  17 แบบสรุปแผนบูรณาการท่ีพิมพ์จากระบบ 
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รูปที่  18 แบบเสนอแผนบูรณาการ ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่พิมพ์จากระบบ 

 

 
รูปที่  19 ประวัติผู้อ านวยการแผนบูรณาการที่พิมพ์จากระบบ 
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2.2.2 การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
ข้อเสนอโครงการที่ไม่ได้ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ให้คลิก เพ่ิมข้อเสนอโครงการ 

ส าหรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ให้คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าน าเข้าข้อมูล
ข้อเสนอโครงการ  ซึ่งหน้าน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการ จะประกอบด้วยแถบเมนูโครงการ และเอกสารแนบ 

 
รูปที่  20 แสดงการเพ่ิมข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  21 แสดงการแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal 

 

หน้าข้อเสนอโครงการ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลข้อเสนอโครงการที่น าเข้าจากไฟล์ 
template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
กรณีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ระบบจะแสดงข้อมูลใน
รอบ Concept Proposal ให้คลิก แก้ไขข้อมูล เพ่ือแก้ไข/น าเข้าข้อมูลเพ่ิมเติม กรณีข้อเสนอ
โครงการที่ไม่ได้ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ให้น าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
และคลิกบันทึก 

ข้อมูลทั่วไปของข้อเสนอโครงการ มีดังนี้ 
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(1) ลักษณะการวิจัย 
(1.1) โครงการ/งาน (ระบบจะบันทึกชื่อคณะผู้วิจัย จากไฟล์ template โดยไม่ตรวจสอบกับฐานข้อมูลนักวิจัย) 
(1.2) โครงการวิจัย (ระบุชื่อคณะผู้วิจัย จากฐานข้อมูลนักวิจัย) กรณีเลือกโครงการวิจัย จะต้องระบุชื่อนักวิจัย/เลข

บัตรประจ าตัวประชาชน/Passport จากนั้นคลิก ค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิก 
เลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่ต้องการให้เป็นหัวหน้าโครงการ 

(2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ ในระดับกรม และหน่วยงานย่อยระดับคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก 
(3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
(4) แนวทาง 
(5) ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุ่มเรื่อง) 
(6) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (กลุ่มเรื่องย่อย) 
(7) ลักษณะโครงการ 

(7.1) โครงการใหม่ 
(7.2) โครงการต่อเนื่อง กรณีโครงการต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสโครงการปี 2562 และคลิก ตรวจสอบ ระบบจะ

แสดงชื่อโครงการปี 2562 ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน 
เมื่อน าเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 
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รูปที่  22 แสดงการแก้ไขข้อมูลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal  

 

 
รูปที่  23 แสดงการเพ่ิมข้อเสนอโครงการ ที่ไม่ได้ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal 

 
2) การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการจากไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์  

การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการจากไฟล์ template โดยการคลิกเลือกไฟล์ template แบบฟอร์ม
ข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ที่กรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อยแล้ว และคลิกตรวจสอบ ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ 
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template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบ
ออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  หากไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง 
หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก 

 
รูปที่  24 การน าเข้าไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 

 
รูปที่  25 การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข้อเสนอโครงการ จากการอ่านข้อมูลในไฟล์ template (1) 
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รูปที่  26 การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข้อเสนอโครงการ จากการอ่านข้อมูลในไฟล์ template (2) 
 

 
รูปที่  27 แสดงปุ่มบันทึก กรณีท่ีข้อมูลในไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์มีความครบถ้วน ถูกต้องตาม

รูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ 
เมื่อน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการแล้ว จะปรากฏเมนู ดังนี้ 

(1) พิมพ์แบบสรุปชุดโครงการวิจัย จะแสดงเฉพาะชุดโครงการวิจัย โดยแสดงสรุปข้อมูลชุดโครงการวิจัย และ
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 

(2) พิมพ์แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ จะแสดงแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่ระบบ
สร้างจากไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 

(3) พิมพ์ประวัตินักวิจัย จะแสดงข้อมูลประวัติคณะผู้วิจัยในระบบฐานข้อมูลนักวิจัยของ NRMS (กรณีที่ไม่ได้ระบุ
ชื่อนักวิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย จะไม่แสดงข้อมูลในส่วนนี้) 

(4) พิมพ์เอกสารแนบ ส าหรับพิมพ์เอกสารมาตรฐานการวิจัย และเอกสารแนบอ่ืนๆ  ซึ่งสามารถแนบไฟล์เอกสาร
แนบได้ท่ีเมนู เอกสารแนบ 

(5) พิมพ์แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (กรณีเป็นชุดโครงการวิจัย) จะแสดงแบบสรุปโครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการ ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่ระบบสร้างจากไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุด
โครงการ โดยสามารถแนบไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ได้ที่เมนูโครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการ 
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(6) เอกสารโครงการ (template) ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ที่แนบใน
ระบบ 

(7) แก้ไขเอกสาร ส าหรับเปลี่ยนไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อคลิกแก้ไขเอกสารแล้ว                   
จะสามารถแนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ และคลิกบันทึก เพ่ือน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ใหม่ 

 
รูปที่  28 แสดงเมนูพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการจากระบบ และเมนูการแก้ไขเอกสาร 

 
รูปที่  29 แบบสรุปชุดโครงการวิจัยที่พิมพ์จากระบบ 



20 
 

 
 

 
รูปที่  30 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่พิมพ์จากระบบ 

 

 
รูปที่  31 ประวัตินักวิจัยที่พิมพ์จากระบบ 
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รูปที่  32 เอกสารแนบที่พิมพ์จากระบบ 

2.2.3 การน าเข้าข้อมูลมาตรฐานการวิจัย 
กรณีที่โครงการมีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย จะต้องแนบไฟล์ template มาตรฐาน             

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และคลิกตรวจสอบเอกสาร ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย
พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ template 
มาตรฐานการวิจัย และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก 

 
รูปที่  33 การแนบไฟล์มาตรฐานการวิจัย 
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รูปที่  34 การตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย 
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เมื่อบันทึกข้อมูลจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย แล้ว สามารถคลิก ข้อมูลมาตรฐาน เพ่ือแสดงข้อมูลมาตรฐาน
การวิจัยที่ระบบบันทึกข้อมูลจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย 

 
รูปที่  35 ข้อมูลที่ระบบบันทึกจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย 

2.2.4 เอกสารแนบ 
สามารถแนบเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ เช่น ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย หนังสือแสดง

เจตนาการร่วมทุนวิจัยและพัฒนา เป็นต้น โดยการคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ เลือกประเภทเอกสาร และคลิกบันทึก ทั้งนี้
ไฟล์เอกสารแนบที่น าเข้าจะต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น 

 
รูปที่  36 การแนบเอกสารแนบ 

 
 
 

2.2.5 การเพิ่มโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 
เมื่อแนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ของชุดโครงการวิจัย จะปรากฏแถบเมนู

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ สามารถคลิกน าเข้า โครงการย่อย และเลือกไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการ จากนั้นคลิก ตรวจสอบเอกสาร ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ template แบบสรุปโครงการ
ย่อยภายใต้ชุดโครงการ พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้อง
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หรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ template 
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก 

 

 
รูปที่  37 การเพ่ิมโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 

 
รูปที่  38 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 

สามารถคลิก  เพ่ือเปลี่ยนไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ  หรือคลิก  เพ่ือลบ
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ และสามารถคลิกพิมพ์ เพ่ือพิมพ์แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการในรูปแบบ
ไฟล์ pdf จากระบบ 
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รูปที่  39 การจัดการโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 

 
2.2.6 การออกรหัส Passkey ส าหรับผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการ 

กรณีผู้อ านวยการแผนบูรณาการไม่ใช่นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถเพ่ิมแผนบูรณาการให้
ผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการแก้ไขข้อมูลและส่งมายังผู้ประสานหน่วยงาน โดยการบันทึกหน้าข้อมูลทั่วไปของแบบฟอร์ม
แผนบูรณาการ จากนั้นกลับมายังเมนูแผนบูรณาการ จะปรากฏรหัสแผนบูรณาการ และรหัส Passkey ผู้ประสาน
หน่วยงานสามารถแจ้งรหัสแผนบูรณาการ และรหัส Passkey ให้ผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการ ใช้เข้าสู่ระบบในเมนู 
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey ที่หน้าแรกของระบบ NRMS 

 
รูปที่  40 รหัสแผนบูรณาการ และรหัส Passkey 
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รูปที่  41 เมนู ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey ที่หน้าแรกของระบบ NRMS 

 
รูปที่  42 การเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสแผนบูรณาการ และรหัส Passkey 

2.2.7 การจัดล าดับแผนบูรณาการ 
ที่หน้าแผนบูรณาการ สามารถจัดล าดับแผนบูรณาการได้โดยการระบุตัวเลขล าดับของแผนบูรณาการ 

จากนั้นคลิก บันทึก ซึ่งล าดับของแผนบูรณาการ จะถูกน าไปใช้เรียงล าดับแผนบูรณาการที่หน้ารายงาน 

 
รูปที่  43 การจัดล าดับความส าคัญแผนบูรณาการ 
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2.2.8 การปรับสถานะงานแผนบูรณาการ (การส่งแผนบูรณาการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถปรับสถานะงานแผนบูรณาการ เพ่ือส่งแผนบูรณาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย

การคลิก  เลือกแผนบูรณาการที่ต้องการ และคลิกเลือกสถานะงานดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการแผนบูรณาการก าลังตรวจสอบ ส าหรับส่งแผนบูรณาการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณการ

แก้ไขและตรวจสอบข้อมูล 
2) ผู้ประสานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/กองก าลังตรวจสอบ ส าหรับส่งแผนบูรณาการให้ผู้ประสาน

หน่วยงานระดับคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก แก้ไขและตรวจสอบข้อมูล 
3) ผู้ประสานหน่วยงานก าลังตรวจสอบ ส าหรับส่งแผนบูรณาการกลับมายังผู้ประสานหน่วยงานเพ่ือ

แก้ไขและตรวจสอบข้อมูล 
4) หัวหน้าหน่วยงานก าลังตรวจสอบ ส าหรับส่งแผนบูรณาการให้หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งระบบจะ

ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล หากครบถ้วนแล้ว จะสามารถส่งแผนบูรณาการให้หัวหน้า
หน่วยงานได้ หากไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งข้อความผลการตรวจสอบที่ไม่ครบถ้วน 

 
รูปที่  44 การปรับสถานะงานแผนบูรณาการ 

 

2.2.9 การลบแผนบูรณาการ 
ที่หน้าแผนบูรณาการ สามารถลบแผนบูรณาการ โดยการคลิก ลบ  ทีแ่ผนบูรณาการที่ต้องการ 

จากนั้นคลิกยืนยันการลบ 

 
รูปที่  45 การลบแผนบูรณาการ 

2.2.10 การยืนยันส่งโครงการภายใต้แผนบูรณาการของหน่วยงานอ่ืนไปยังหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการ 
ที่หน้าแผนบูรณาการ เลื่อนลงมาด้านล่าง จะแสดงรายชื่อโครงการภายใต้แผนบูรณาการของ

หน่วยงานอื่น ที่คอลัมน์ ส่งหน่วยงานเจ้าภาพ ให้เลือก ยืนยันแล้ว และคลิก บันทึก 
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รูปที่  46 การยืนยันส่งโครงการภายใต้แผนบูรณาการของหน่วยงานอื่น ในระดับผู้ประสานหน่วยงาน 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการยืนยันส่งแผนบูรณาการให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพ
แผนบูรณาการแล้ว โครงการจะถูกส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้วย เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยืนยันส่งหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการอีกครั้ง 

 

2.3 แบบ บวน. 
เมนูแบบ บวน. แสดงรายงาน ดังนี้ 
1) สรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน (แบบที่ 1)  (แสดง

งบประมาณตามเป้าหมายของแผนบูรณาการ) 
2) สรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน (แบบที่ 2) (แสดง

งบประมาณตามเป้าหมายของโครงการ) 
3) แบบสรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แบบ บวน.1) (รอบ Full Proporsal) 

(แสดงงบประมาณตามเป้าหมายของแผนบูรณาการ) 
4) แบบสรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แบบ บวน.2) (รอบ Full Proporsal) 

(แสดงงบประมาณตามเป้าหมายของโครงการ) 
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รูปที่  47 เมนูแบบ บวน. 

 

 
รูปที่  48 สรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน (แบบที่ 1) 

 
รูปที่  49 สรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน (แบบที่ 2) 
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รูปที่  50 แบบสรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แบบ บวน.2) (รอบ Full Proporsal) 

 

 
รูปที่  51 แบบ บวน.2 

 
 
 
 
 

2.4 น าออกข้อมูล 
ส าหรับน าออกข้อมูลแผนบูรณาการและข้อเสนอโครงการ โดยมีวิธีการดังนี้ 
1) เลือกแถบเมนูแผนบูรณาการ หรือข้อเสนอโครงการ เพ่ือน าออกข้อมูล 
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2) เลือกเงื่อนไขการออกรายงาน ประกอบด้วย ชื่อแผนบูรณาการ เป้าหมาย แนวทาง กลุ่ม กลุ่มย่อย คณะ/
กอง/สถาบัน และสถานะงาน 

3) เลือกคอลัมน์ที่ต้องการและคลิก ออกรายงาน  
โดยสามารถน าออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel โดยการคลิก น าออกข้อมูลเป็น Excel ในหน้ารายงานที่น าออก

ข้อมูล 

 

 
รูปที่  52 หน้าน าออกข้อมูลแผนบูรณาการ 
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รูปที่  53 หน้าน าออกข้อมูลของโครงการ 

 

 
รูปที่  54 การน าออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel 

 


