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

ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ (เข้าใช้งานระบบด้วย Passkey) 
************************* 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

1) เปิ ด เว็ บ บ ร า ว เซ อ ร์  Google Chrome แ ล้ ว พิ ม พ์  URL : http://www.nrms.go.th ห รื อ 
https://www.nrms.go.th 

2)   คลิกที่ ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey ภายใต้หัวข้อ การใช้งานระบบ NRMS 

 
รูปที่  1 แสดงลิงก์ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey 

 
3) หน้าตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey ให้กรอกรหัสโครงการและ Passkey จากนั้นคลิก ยืนยัน 

 
รูปที่  2 แสดงหน้าตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey 

 
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน จะต้องขอรหัสโครงการ และ Passkey จากผู้ประสานหน่วยงานของ
หน่วยงานตนเอง  
 



8 
 
2. การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้ passkey แล้ว จะเข้าสู่หน้ารายงานผลการด าเนินงาน โดยมีแถบเมนู ดังนี้ 
1) รายละเอียดโครงการ/งาน โดยเป็นข้อมูลที่ถ่ายโอนมาจากข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS 

Proposal assessment ที่ได้มีการน าเข้าข้อมูลตั้งแต่ตอนเสนอของบประมาณ สามารถเข้าไป
แก้ไขข้อมูลโครงการให้เป็นปัจจุบันได้ 

2) ผลการด าเนินงาน ส าหรับการรายงานแผน – ผลการด าเนินงาน, รายงานแผน – ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ, ก าหนดงวดงาน, ส่งรายงานตามงวดงาน และแนบไฟล์เอกสาร 

3) รายงานตัวชี้วัด ส าหรับการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งจะต้อง
รายงานเป็นรายไตรมาส และส าหรับรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมาย
แผนบูรณาการ ซึ่งสามารถเข้ามารายงานข้อมูลได้ตลอดเวลา 

4) ประวัติการแก้ไขข้อมูล แสดงประวัติการแก้ไขข้อมูลและด าเนินการของโครงการ 
 

 
รูปที่  3 แสดงหน้ารายงานผลการด าเนินงาน 
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2.1 การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถแก้ไขข้อมูลโครงการจากที่เสนอของบประมาณ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

โดยมีวิธีการดังนี้ 
1) คลิกท่ีแถบเมนู รายละเอียดโครงการ/งาน 
2) คลิก แก้ไขโครงการ จะเข้าสู่แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน  

 

 
รูปที่  4 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ/งาน 

 
เมื่อคลิกแก้ไขโครงการ จะแสดงแถบเมนู ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโครงการ นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผนงาน-งบประมาณ เอกสารแนบ และข้อมูลสรุป 
 

 
รูปที่  5 แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน 
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1) ข้อมูลทั่วไป 
 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 กระทรวง 
 หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
 หน่วยงาน 
 คณะ/สถาบัน/ส านัก 
 รหัสโครงการ/งาน 
 ชื่อแผนงาน/โครงการ 
 ลักษณะของโครงการ (โครงการปีเดียว, โครงการต่อเนื่อง) 
 วันที่เริ่มต้นในปีงบประมาณ 
 วันที่เริ่มต้นตลอดโครงการ (ส าหรับโครงการต่อเนื่อง) 
 ระยะเวลาด าเนินการ ระบุเป็นปีและเดือน (ส าหรับโครงการต่อเนื่อง) 
 ประเภทโครงการ (ชุดโครงการวิจัย, โครงการ, โครงการย่อย ภายใต้ชุด

โครงการวิจัย) 
 โครงการเทียบเท่าผลผลิตของหน่วยงาน 
 เป้าหมายแผนบูรณาการ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 กลุ่ม 
 กลุ่มย่อย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์วิจัยชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก 
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รูปที่  6 หน้าข้อมูลทั่วไป 

 
2) รายละเอียดโครงการ 

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 สาขา OECD หลัก (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 - 3) (หัวข้อเพ่ิมเติมจากท่ีเสนอขอ

งบประมาณ) 
 สาขา OECD รอง (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 - 3) (หัวข้อเพ่ิมเติมจากท่ีเสนอขอ

งบประมาณ) 
 ค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 บทคัดย่อ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) หรือ หลักการและเหตุผล (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -4) 
 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 
 วัตถุประสงค์ 
 แผนการพัฒนานวัตกรรม (เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ ) 

ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขัน 
(คู่แข่ง/ต้นทุน) (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 
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 เป้าหมาย/ผลผลิต (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -4) 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
 วิธีการด าเนินงาน 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 สถานที่ท าการวิจัย 
 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐานการวิจัย  (เฉพาะเป้าหมายที ่1-3) 
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับโครงการ (เฉพาะ

เป้าหมายที ่1-3) 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -4) 
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เฉพาะแนวทางที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม) 
 แผนการใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาด้านบุคลากรของภาคการผลิตและบริการ (เฉพาะ

แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม) 
 แผนการใช้ประโยชน์ (เฉพาะแนวทางท่ี 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

และนวัตกรรม) 
o จ านวนผู้ใช้บริการ 
o ประสิทธิผลในการช่วยลดต้นทุน/เพ่ิมผลิตภาพทางธุรกิจของภาคเอกชน 

(ความเร็ว, ความสะดวก) 
o แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี/บุคลากรของภาคการผลิตและบริการ  

 แผนการให้บริการและการพัฒนา (เฉพาะแนวทางที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม)) 
 อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการ 
 ระบบบริหารจัดการการให้บริการ 
 ชื่อมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรม/มาตรฐานอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรม (ตัวอย่าง ISO17025, GMP, GAP เป็นต้น) 
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก 
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รูปที่  7 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ 
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3) นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กรณีเป็นโครงการวิจัย ให้เลือกโครงการวิจัย และคลิกบันทึก ซึ่งจะสามารถเลือก

คณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัยได้ โดยการระบุชื่อ-สกุล หรือเลขบัตรประชาชนของ
นักวิจัยที่อยู่ในระบบ และคลิกค้นหา จากนั้นคลิกเลือกที่ชื่อนักวิจัยที่ต้องการ เลือก
ต าแหน่งในโครงการ ระบุการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละ เวลาที่ท าวิจัย และคลิกบันทึก 
โดยเพิ่มชื่อทุกคนที่อยู่ในคณะผู้วิจัย 

 กรณีเป็นโครงการ/งาน ให้ เลือกโครงการ/งาน และคลิกบันทึก จากนั้นระบุชื่อ
ผู้รับผิดชอบ เบอรโ์ทรศัพท ์อีเมล และคลิกบันทึก 

 
รูปที่  8 แสดงการน าเขา้คณะผู้วิจัย 

 
รูปที่  9 แสดงการน าเข้าผู้รับผิดชอบโครงการ 
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4) แผนงาน – งบประมาณ 
แผน – ผลการด าเนินงานประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 ชื่อกิจกรรม 
 เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 
 เดือนที่ด าเนินการจริง 
 สัดส่วนของงานต่อโครงการ หมายถึง ร้อยละของงานในกิจกรรมนั้นเทียบกับทั้ง

โครงการ โดยทุกกิจกรรมรวมกันเป็นร้อยละ 100 เช่น กิจกรรมที่ 1 วางแผนงาน     
คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับทุกกิจกรรมทั้งโครงการ ดังนั้น สัดส่วนของงานต่อ
โครงการคือ 10 

 ความส าเร็จต่อกิจกรรม หมายถึง ร้อยละผลการด าเนินโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วใน
กิจกรรมนั้น โดยทั้งกิจกรรมเทียบเป็นร้อยละ 100 เช่น กิจกรรมที่ 1 วางแผนงาน 
สัดส่วนของงานต่อโครงการคือ 10 ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้นความส าเร็จ
ต่อกิจกรรมคือ 50 โดยหากกิจกรรมนั้นด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ความส าเร็จต่อ
กิจกรรมจะต้องเป็นร้อยละ 100 

สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล หรือคลิก    เพ่ือลบแผนการด าเนินงาน หรือคลิกเพ่ิมแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมรายการแผนการด าเนินงาน เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถเลื่อน
ล าดับกิจกรรม ด้วยการคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับขึ้น หรือคลิก   เพ่ือเลื่อนล าดับลง สามารถคลิกล็อก
แผนงาน เพ่ือล็อกไม่ให้นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม แต่ยังคงสามารถแก้ไข
ความส าเร็จต่อกิจกรรมได้ 

 
รูปที่  10 แสดงแผนการด าเนินงาน 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วยหัวข้อ หมวดงบประมาณ  และงบประมาณ โดยสามารถระบุ
งบประมาณได้ไม่เกินตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรที่ผู้ประสานหน่วยงานก าหนด 
 

 
รูปที่  11 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
5) โครงการย่อย 

กรณีเป็นชุดโครงการวิจัย จะสามารถน าเข้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย โดยคลิก 

 เลือกข้อเสนอการวิจัยย่อยที่ต้องการ ระบุงบประมาณที่หน่วยงานจัดสรร และคลิกน าเข้าข้อมูลโครงการ 
โดยจะต้องน าเข้างบประมาณของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยรวมกันไม่เกินงบประมาณของชุด
โครงการวิจัย เมื่อน าเข้าแล้ว โครงการจะย้ายไปแสดงในหัวข้อโครงการวิจัย 

 

 
รูปที่  12 แสดงการน าเข้าโครงการย่อย 
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สามารถคลิกที่ชื่อโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย เพ่ือเข้าสู่หน้ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการ
ย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย 
 

 
รูปที่  13 แสดงโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่น าเข้าแล้ว 

หัวข้อโครงการวิจัย สามารถแก้ไขงบประมาณ จากนั้นคลิกบันทึกงบประมาณ 

 
 

สามารถคลิกเพ่ิมโครงการย่อย เพ่ือเพ่ิมโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่ไม่ได้เสนอขอผ่านระบบ NRMS 
Proposal assessment เมื่อคลิกเพ่ิมโครงการย่อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ โดยระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิกบันทึกในแต่ละหน้า 
 

 
รูปที่  14 แสดงหน้าแบบฟอร์มโครงการ/งานเพ่ือเพ่ิมข้อมูลโครงการย่อย 
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6) เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบและเลือกประเภทเอกสาร จากนั้นคลิก            

เพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่  15 แสดงหน้าเอกสารแนบ 

 
2.2 การรายงานผลการด าเนินงาน 

ที่แถบเมนู ผลการด าเนินงาน จะประกอบด้วยหัวข้อ แผนการด าเนินงาน แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารแนบ 

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

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

สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล หรือคลิก    เพ่ือลบแผนการด าเนินงาน หรือคลิกเพ่ิมแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมรายการแผนการด าเนินงาน เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถเลื่อน
ล าดับกิจกรรม ด้วยการคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับขึ้น หรือคลิก     เพ่ือเลื่อนล าดับลง สามารถคลิกล็อก
แผนงาน เพ่ือล็อกไม่ให้นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม แต่ยังคงสามารถแก้ไข
ความส าเร็จต่อกิจกรรมได้ 
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รูปที่  16 แสดงแผนการด าเนินงาน 

 
2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประกอบด้วยหัวข้อ  
 งวด/ครั้งที่/ไตรมาสที่ 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
 วันที่ก าหนดจ่ายเงิน 
 รายละเอียดเนื้อหา 
 หมายเหตุ 

เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย  สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก 
 เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  17 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประกอบด้วยหัวข้อ  
 งวด/ครั้งที่/ไตรมาสที่ 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
 วันที่เบิกเงิน 
 หมายเหตุ 

เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก 
 เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  18 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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4) งวดงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถก าหนดงวดงาน ได้โดย คลิกที่ ก าหนดงวดงาน จะปรากฏ

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งวดที/่ครั้งที/่ไตรมาสที่, รายการ, งบประมาณที่เบิกจ่าย, วันครบ

ก าหนดส่งงาน เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกงวดงาน สามารถคลิก    เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือ
ลบรายการ 

งวดงานที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ระบุ จะปรากฏงวดงานในเมนู ส่งรายงาน โดยนักวิจัย /
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถเลือกส่งรายงานตามงวดงานที่มีการระบ ุ

 

 
รูปที่  19 แสดงการก าหนดงวดงาน 

5) ส่งรายงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถส่งรายงานตามงวดงานได้โดย คลิกที่ ส่งรายงาน จะปรากฏ

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลให้น าเข้า ได้แก่ งวดที่/ครั้งที่/ไตรมาสที่ , งบประมาณที่ ใช้ ไป , ร้อยละ
ความก้าวหน้า, เอกสารแนบ, ประเภทเอกสาร เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก 

 

 
รูปที่  20 แสดงการส่งรายงาน 
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6)  เอกสารแนบ 
 ส าหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบและเลือกประเภทเอกสาร จากนั้นคลิก 

เพ่ิมไฟล์ 
 

 
รูปที่  21 แสดงเอกสารแนบ 

2.3  รายงานตัวช้ีวัด 
หน้ารายงานตัวชี้วัด ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการและแนวทางตาม

เป้าหมายแผนบูรณาการ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ 
 รายงานส าหรับทุกเป้าหมาย  

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1) รายงานตัวช้ีวัดรายไตรมาส 

ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยการคลิก     เพ่ือเข้าไปรายงานตัวชี้วัด
รายไตรมาส โดยจะประกอบด้วยหัวข้อ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ และ ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ ซึ่งจะต้องรายงานทุกไตรมาส เมื่อรายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก 
ระบบจะแสดงวันที่แก้ไขล่าสุด รวมทั้งร้อยละความส าเร็จและร้อยละการเบิกจ่ายที่ระบบค านวณจากแผนผล
การด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 
รูปที่  22 แสดงการรายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส 
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รูปที่  23 แสดงหน้ารายงานรายไตรมาส 

 
2) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 ด้านวิชาการ 
 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 
 ด้านสังคม/ชุมชน 
 ด้านนโยบาย 

เลือกด้านการน าไปใช้ประโยชน์ และคลิกบันทึก (กรณีหน่วยงานแหล่งทุนจะสามารถเลือกด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งด้าน) 
 

 
รูปที่  24 แสดงด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
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3) หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 ประเภทหน่วยงาน 
 ชื่อหน่วยงาน 
 ชื่อผู้ประสานงาน 
 ที่อยู่ของหน่วยงาน 
 เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน 
 หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน (แนบไฟล์ pdf) 
 ลักษณะความร่วมมือจากหน่วยงาน 

 แบบ In cash : ระบุงบประมาณร่วมลงทุน 
 แบบ In Kind :  ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 

o บุคลากร : ระบุประเภท/ต าแหน่ง, จ านวนคน, ชั่วโมงการท างานต่อปี 
และงบประมาณ 

o สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบุสถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย และ
งบประมาณ 

o วัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ /ผลิตภัณฑ์  : ระบุ เครื่องมือ/อุปกรณ์ /
ผลิตภัณฑ์ และงบประมาณ 

o องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม : ระบุองค์ความรู้/เทคนิค/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม และงบประมาณ 

o วัตถุดิบ : ระบุประเภท, จ านวนของวัตถุดิบ และงบประมาณ 
o การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ : ระบุ การบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ และงบประมาณ 
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รูปที่  25 แสดงหน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ 
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4) ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน 
ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 พัฒนาบุคลากร 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี 
 อ่ืนๆ 

เลือกประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน และระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีเลือกหัวข้ออ่ืนๆ จากนั้น
คลิก บันทึก 
 

 
รูปที่  26 แสดงประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน 

5) การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วม
โครงการ 
ระบุการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วม

โครงการ และจ านวนงบประมาณที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 
 

 
รูปที่  27 แสดงการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ 
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6) ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย  
ประกอบด้วย ประเภทผลงานที่ได้รับ, ระดับของผลงานที่ได้รับ, รายละเอียดผลงาน, จ านวน

ผลงาน, หน่วยนับ และเอกสารแนบ โดยมีข้อมูลดังนี้ 
(1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
     (1.1) ระดับอุตสาหกรรม 
     (1.2) ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
     (1.3) ระดับภาคสนาม 
     (1.4) ระดับห้องปฏิบัติการ 
(2) ต้นแบบเทคโนโลยี 
     (2.1) ระดับอุตสาหกรรม 
     (2.2) ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
     (2.3) ระดับภาคสนาม  
     (2.4) ระดับห้องปฏิบัติการ 
(3) กระบวนการใหม่ 
     (3.1) ระดับอุตสาหกรรม 
     (3.2) ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
     (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) การพัฒนาก าลังคน 
     (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 
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(9) บทความทางวิชาการ 
     (9.1) วารสารระดับชาติ 
     (9.2) วารสารระดับนานาชาติ 
(10) การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 
      (10.1) น าเสนอแบบปากเปล่า 

(10.2) น าเสนอแบบโปสเตอร์ 
(11) การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 

(11.1) น าเสนอแบบปากเปล่า 
(11.2) น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  28 ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

7) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 ชื่อผลลัพธ์ 
 ประเภท ได้แก่ เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, เชิงเวลา, เชิงต้นทุน 
 ปริมาณ 
 รายละเอียด 

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  29 แสดงผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
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8)  ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน. 
 ผลกระทบต่อการจ้างงาน 
 ผลกระทบต่อสังคม 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม 
 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก 
 

 
รูปที่  30 แสดงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
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 รายงานตามตัวช้ีวัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ 
เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  

แนวทางที่ 1.1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตาม
นโยบายรัฐบาล 

รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

ประกอบด้วย ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และระดับความพร้อม
เทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนถ้างานประสบความส าเร็จ 

 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 Basic 

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

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

environments 
 Prototype 

o Final development version of the deliverable demonstrated in 
operational  

o Actual deliverable qualified through test and demonstration 
o Operational use of deliverable (commercial) 

 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเร็จ 
 Basic 

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

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

environments 
 Prototype 
o Final development version of the deliverable demonstrated in 

operational  
o Actual deliverable qualified through test and demonstration 
o Operational use of deliverable (commercial) 
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คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ และคลิกบันทึก 

 
รูปที่  31 แสดงระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

2) ผลส าเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ใน
อุตสาหกรรมคลัสเตอร์ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของ
ประเทศ 

 เกิดผลงานวิจัยประยุกต์ : ผลส าเร็จของงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมหรือใช้ต่อยอดเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้และผลผลิตที่
ได้ในงานวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนั้นในอุตสาหกรรม 
และสามารถต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นเทคโนโลยีใหม่ 

 งานวิจัยมีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้
สามารถยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

 เกิดนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : การ
ประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้การท างาน
โดยรวมมีประสิทธิภาพ หรือมีการพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือเกิด
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
o ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ 
o ต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม  
o ต้นแบบอุตสาหกรรม 

 ผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตที่ได้มีผู้น าไปใช้ประโยชน์จริง : มีกลุ่มผู้ใช้ที่
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือน าไปพัฒนาเป็นกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่
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ก่อให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า หรือสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/
การท างานได้ 

คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ และระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม จากนั้นคลิกบันทึก 
 

 

 
รูปที่  32 แสดงผลส าเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
แนวทางท่ี 1.2 บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
 รายการสินค้าในบัญชีนวัตกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ โดยระบุชื่อรายการ

สินค้า จ านวนที่จัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ 
 นวัตกรรมที่ข้ึนบัญชี โดยระบุชื่อนวัตกรรมที่ข้ึนบัญชี 
 บัญชีสิ่งประดิษฐ์  โดยระบุชื่อบัญชีสิ่งประดิษฐ์ 
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ระบุข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และคลิก เพ่ิม สามารถคลิก     เพ่ือแก้ไข หรือคลิก    เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  33 แสดงหัวข้อบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 
เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง 
และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

แนวทางท่ี 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางท่ี 2.2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้าทายไทย 2) มุ่งเป้า 
แนวทางท่ี 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย 1) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 2) เพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
แนวทางท่ี 3.1  วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขา
การวิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่าง
เหมาะสม 
แนวทางท่ี 3.2 วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

รายงานตามตัวชี้วัด คือ 
 หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ระบุประเภทหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน และรายละเอียดการใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีดังนี ้
(1) เลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS 
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ

หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย  และระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเพ่ิม 

(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพ่ิม 

(4) สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  34 หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางท่ี 4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย 

รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 

ระบุระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การ
รับรอง โดยมีวิธีดังนี้ 

(1) เลือกประเภทมาตรฐานระบบ/มาตรฐานวิจัย 
(2) ระบุชื่อระบบ/มาตรฐานวิจัย 
(3) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่

ไม่มีในระบบ NRMS 
(4) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ

หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย  และระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเพ่ิม 

(5) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย และคลิก เพ่ิม 

(6) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  35 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 
2) การลดต้นทุนของการด าเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้น

ทะเบียนมาตรฐานการวิจัย 
ระบุการลดต้นทุนของการด าเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้น

ทะเบียนมาตรฐานการวิจัย และจ านวนงบประมาณ เมื่อระบขุ้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่  36 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของการด าเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้น

ทะเบียนมาตรฐานการวิจัย 
3) การขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ระบุหน่วยงานที่ขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน โดยมีวิธีดังนี้ 

(1) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ไม่มีในระบบ NRMS 

(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ
หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย  และเลือกประเภท
อุตสาหกรรม เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเพ่ิม 

(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย เลือกประเภทอุตสาหกรรม และคลิก เพ่ิม 

(4) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  37  แสดงหัวข้อการขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน 

 
แนวทางท่ี 4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 

รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 

ระบุระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือข้ึนทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การ
รับรอง โดยมีวิธีดังนี้ 

(1) เลือกประเภทระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(2) ระบุชื่อระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(3) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มี

ในระบบ NRMS 
(4) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ

หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย และระบุรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเพ่ิม 

(5) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย และคลิก เพ่ิม 

(6) สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข หรือคลิก  เพ่ือลบรายการ 
 

 
รูปที่  38 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน 
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2) การลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 
ระบุการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 

และจ านวนงบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่  39 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 

3) การขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 
 ระบุหน่วยงานที่ขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 
 ระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
โดยมีวิธีการดังนี้ 
(1) เลือกหน่วยงานที่ขอรับบริการโดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีใน

ระบบ NRMS 
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ

หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย เลือกประเภท
อุตสาหกรรม และระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ และคลิกเพ่ิม 

(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย เลือกประเภทอุตสาหกรรม และระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ 
และคลิกเพ่ิม 

(4) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 

 
รูปที่  40  แสดงหัวข้อการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 
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แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

ระบุแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จ าแนกตามประเภทแนวทาง โดยคลิกที่ 

 ระบุจ านวนคน/ทุน จ าแนกตามสาขา และช่วงอายุ ในแต่ละหัวข้อ 
 

 

 
รูปที่  41 แสดงหัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
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เลือกสาขาการวิจัย ระบุจ านวนคน/ทุน ในแต่ละช่วงอายุ จากนั้นคลิก เพ่ิมรายการ 

 

 

 
รูปที่  42 แสดงการระบุจ านวนบุคลากรที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากร  
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2) การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ 
ระบุจ านวนการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ  ในปีงบประมาณ 

2560 และ 2561 

 
รูปที่  43 แสดงหัวข้อการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ 

 
แนวทางท่ี 4.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้ 
1) ลักษณะของโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง 
o ครุภัณฑ์ราคาต่ ากว่า 100,000 บาท โดยระบุจ านวนรายการครุภัณฑ์ 
o ครุภัณฑ์ราคา 100,000 บาทขึ้นไป โดยระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ 

 ห้องปฎิบัติการ 
 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
 โรงงานต้นแบบ (Pilot plant) 
 ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม 

 
รูปที่  44 แสดงหัวข้อลักษณะของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ครุภัณฑ์ราคาหนึ่งแสนบาทขึ้นไป 
กรณีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแสนบาท จะต้องระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ โดย
จะต้องระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี Science and Technology Infrastructure Databank (STDB) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (http://stdb.most.go.th) จากนั้นระบบ NRMS จะตรวจสอบว่ามีห้องปฏิบัติการนี้หรือไม่ ถ้ามีจึง
จะสามารถระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ได้ และระบบ NRMS จะส่งข้อมูลครุภัณฑ์กลับเข้าไปยังระบบ STDB โดย
ในระบบ STDB จะมีการแบ่งปันเครื่องมือให้ผู้อ่ืนได้ใช้งาน จึงจะต้องมีการระบุการแบ่งปันเครื่องมือว่าจะ
อนุญาตให้จองหรือไม ่
รายละเอียดครุภัณฑ์มีหัวข้อดังนี้ 

 เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB 
 ชื่อเครื่องมือ (Thai) 
 ชื่อเครื่องมือ (Eng) 
 สาขาเทคโนโลยี 
 เทคนิคของอุปกรณ์ 
 ยี่ห้อ 
 รุ่น 
 ปีที่ท าการสั่งซื้อ 
 มูลค่าเครื่องมือ 
 วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 การแบ่งปันเครื่องมือ โดยเลือกอนุญาตให้จอง  หรือไม่อนุญาตให้จอง 
 สถานภาพการใช้งาน ประกอบด้วย พร้อมใช้ หรือยังไม่พร้อม 
 เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง 
 เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง 
 ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ 
 เบอร์ติดต่อ 
 ชื่อคู่มือการใช้งาน 
 รหัสคู่มือการใช้งาน 
 รูปเครื่องมือ  
 ค าอธิบายเครื่องมือ 
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รูปที่  45 หน้าน าเข้ารายละเอียดครุภัณฑ์ 



43 
 

2) การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ระบุการใช้งานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานขึ้นไป 
 จ านวนครั้งที่ใช้บริการ  (ปีงบประมาณ 2560, ปีงบประมาณ 2561) 
 จ านวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมีวิธีการดังนี้ 
(1) ระบุว่าโครงสร้างพ้ืนฐานมีการใช้งานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานขึ้นไปหรือไม่ ถ้าใช่ให้

เลือกจากหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS 
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ

หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย ระบุจ านวนครั้งที่ใช้
บริการและจ านวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในปี 2560 และปี 2561 และคลิกเพ่ิม 

(3) ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย ระบุจ านวนครั้งที่ใช้บริการและจ านวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์          
ในปี 2560 และปี 2561 และคลิกเพ่ิม 

(4) สามารถคลิก   เพ่ือแก้ไข หรือคลิก   เพ่ือลบรายการ 
 

 
รูปที่  46 แสดงหัวข้อการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 

 


