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คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
ในการเสนอขอทุนวิจัยของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สาหรับนักวิจยั
*************************
1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ URL : https://www.nrms.go.th
1.1 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบสาหรับนักวิจัย
1) คลิกที่ เข้าสู่ระบบ หรือคลิกที่เมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ
2) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็นนักวิจัย ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก
เข้าสู่ระบบ

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
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 กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัย
1.2 การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ จะต้องระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1) ชาวต่างชาติหรือไม่
2) กระทรวง
3) หน่วยงานสังกัดของกระทรวง
4) หน่วยงานของท่าน (กรม/มหาวิทยาลัยที่นักวิจัยสังกัด)
5) คณะ/สถาบั น /ส านั ก /กองของท่ า น (ชื่ อ หน่ ว ยงานย่ อ ยที่ นั ก วิ จั ย สั ง กั ด ภายใต้ ก รม/
มหาวิทยาลัย)
หากไม่ มี ตั วเลื อกหน่ วยงานที่ ต้ องการ ให้ แจ้ งผู้ ดู แลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรื อ หากไม่ มี คณะ/
สถาบัน/สานัก/กองที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงานได้
ที่เมนู ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ)
6) เพศ
7) คานาหน้านาม
8) ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย
9) ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ
10) อีเมลที่ติดต่อของท่าน (ระบบจะส่ งชื่อบัญชีผู้ ใช้งานและรหั ส ผ่ านไปยังอีเ มล หลั งจากที่
ลงทะเบียนนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว)
11) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
12) เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ)
13) เลือกคาถามรักษาความปลอดภัย
14) ระบุคาตอบของคาถามรักษาความปลอดภัย
15) เช็ค  ยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบ
16) ป้อนอักขระที่ปรากฏ
17) คลิก ส่งคาขอ

รูปที่ 3 หน้าลงทะเบียนนักวิจัย (1)
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รูปที่ 4 หน้าลงทะเบียนนักวิจัย (2)
หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบผ่านทาง
อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ กาหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้
อัตโนมัติหลังจากลงทะเบียน นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ทันที แต่หากหน่วยงานไม่ได้กาหนดสิทธิ์ให้
นักวิจัยเข้าระบบโดยอัตโนมัติ นักวิจั ยจะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิ์เข้าระบบ สาหรับกรณีที่
เป็นนักวิจัยอิสระ หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ NRMS
 หากไม่แน่ใจว่ามีบัญชีเข้าใช้ระบบแล้วหรือ ไม่ สามารถตรวจสอบโดยการคลิกที่ ตรวจสอบบัญชีชื่อ
ของท่านในระบบ
 กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ลืมรหัสผ่านเพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ

รูปที่ 5 แสดงเมนูตรวจสอบเข้าใช้งานและลืมรหัสผ่าน

4

2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก ข้อมูลส่วน
บุคคลจะปรากฏหน้ารายละเอียดข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้น สังกัด ที่อยู่ ประวัติ
การทางาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ความเชี่ยวชาญ งานวิจัย รางวัล และความเป็นส่วนตัว

รูปที่ 6 เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล

รูปที่ 7 ตัวอย่างหน้าข้อมูลส่วนบุคคล
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3. การเสนอขอทุนวิจัย
การเสนอขอทุนวิจัยของสานักงานการวิจัยแห่งขาติ มีขั้นตอนดังนี้
3.1 การเลือกทุนวิจัย
1) คลิกที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ
2) ค้นหาทุนวิจัยที่ต้องการ สามารถคลิกที่ชื่อทุนวิจัย เพื่ออ่านรายละเอียดทุนวิจัย
3) คลิก ยื่นข้อเสนอ หน้าทุนวิจัยที่ต้องการ จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

รูปที่ 8 หน้าทุนวิจัยที่เปิดรับ
3.2 การยื่นข้อเสนอโครงการ
หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ จะประกอบด้วยแถบเมนู ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด ประวัติผู้วิจัย
การใช้ประโยชน์ เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะต้องนาเข้ารายละเอียดในหัวข้อข้อมูลทั่วไป
ก่อน เพื่อให้ระบบบันทึกรหัสโครงการ จึงจะนาเข้าข้อมูลในหัวข้อต่อไป

รูปที่ 9 หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
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3.2.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อทุนวิจัย , ชื่อโครงการ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ, ระยะเวลา
โครงการ, งบประมาณรวม, คณะผู้วิจัย โดยคลิกเพิ่มคณะผู้วิจัยทุกคน, บทคัดย่อภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ, คา
ส าคัญภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ, สาขาการวิจัยหลั ก , สาขาการวิจัยย่อย, ระบุส าขาย่อย เมื่อ ระบุข้อมู ล
ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก ด้านล่างสุด

รูปที่ 10 ตัวอย่างหน้าข้อมูลทั่วไป
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3.2.2 รายละเอียด
รายละเอี ย ด ประกอบด้ ว ย ความส าคั ญ และที่ม าของปั ญหาที่ท าการวิ จั ย , การส ารวจ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, เอกสารอ้างอิงโดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน, วัตถุประสงค์ของ
โครงการ, ระเบียบวิธีวิจัย, ขอบเขตของการวิจัย, อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย, แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ,
ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี , ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่
คาดว่าจะได้ , รายละเอีย ดงบประมาณ, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ , การเชื่อมโยงงานวิจัย และข้อเสนอ
โครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่งทุนอื่น เมื่อระบุข้อมูล
ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก ด้านล่างสุด

รูปที่ 11 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการ
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3.2.3 ประวัติผู้วิจัย
หน้าประวัติผู้วิจัย สาหรับนาเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของคณะผู้วิจัย โดยการคลิก
จัดการ
หน้าชื่อนักวิจัย โดยข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย วันเดือนปีเกิด, ตาแหน่งทางวิชาการ, สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ,
สถานที่ ติ ด ต่ อ , ประวั ติ ก ารศึ ก ษา, ผลงานตี พิ ม พ์ , สิ ท ธิ บั ต ร, เกี ย รติ ป ระวั ติ / รางวั ล ที่ ไ ด้ เ คยรั บ , ทุ น วิ จั ย
ที่เคยได้รับ และโครงการที่ผู้วิจัยกาลังดาเนินการอยู่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก ด้านล่างสุด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงในหัวข้อประวัติผู้วิจัย เป็นข้อมูลเดียวกับที่แสดงในหน้าข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งผู้ร่วมวิจัยสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้เป็นปัจจุบันได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนบุคคล

รูปที่ 12 ตัวอย่างหน้าประวัติผู้วิจัย
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3.2.4 การใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย, เป้าหมายสุดท้ายของโครงการ
ในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดว่าจะก่อให้เกิด impact ต่อเศรษฐกิจ/ สังคม/ ชุมชนและ
พื้น ที่/ วงวิช าการ ที่ เกี่ย วข้ องอย่ างไร, ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย , ผลงานวิจั ย/ ตัว ชี้วัด/ สิ่ งที่คาดว่าจะส่ งมอบ
(นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย), ผู้ที่ท่านคาดว่าใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้/ ที่ไหน/ ใช้อย่างไร/ เกิดผล
เช่ น ใด, การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง งานวิ จั ย เสร็ จ สิ้ น หรื อ เมื่ อ ผลงานวิ จั ย ถู ก น าไปใช้ ,
การเปลี่ ย นแปลงที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง งานวิ จั ย เสร็ จ สิ้ น หรื อ เมื่ อ ผลงานวิ จั ย ถู ก น าไปใช้ , การน า
ผลงานวิจัยจากโครงการไปใช้ประโยชน์ และแผนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เมื่อระบุข้อมูล
ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก ด้านล่างสุด

รูปที่ 13 ตัวอย่างหน้าการใช้ประโยชน์
3.2.5 เอกสารแนบ
สาหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยคลิกเลือกไฟล์ เลือกประเภทเอกสาร และคลิกเพิ่ม

รูปที่ 14 หน้าเอกสารแนบ
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3.2.6 ตรวจสอบความถูกต้อง
หน้าตรวจสอบความถูกต้อง จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ได้นาเข้า และระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล เมื่อครบถ้วนแล้ว หากยังไม่ต้องการส่งข้อเสนอโครงการ ให้คลิกยกเลิก โดยสามารถแก้ไข
ข้อเสนอโครงการได้ที่เมนูข้อเสนอโครงการ และแก้ไขได้จนกว่าทุนวิจัยจะปิดรับ แต่หากต้องการส่งแหล่งทุน
ให้คลิก ส่งข้อเสนอโครงการ เมื่อคลิกส่งข้อเสนอโครงการแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการส่งข้อเสนอ
โครงการ พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งยืนยันไปยังอีเมลของหัวหน้าโครงการ

รูปที่ 15 ตัวอย่างหน้าตรวจสอบความถูกต้อง

รูปที่ 16 ข้อความแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการ
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3.3 การตรวจสอบสถานะงานข้อเสนอโครงการ
เมื่อนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการแล้ว สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ยังไมได้ส่ง หรือติดตามสถานะ
งานของข้อเสนอโครงการที่ส่งแล้ว ได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ

รูปที่ 17 หน้าข้อเสนอโครงการ

