คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & monitoring
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับผู้ประสานหน่วยงาน

กองมาตรฐานการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 607 หรือ 611
โทรสาร 0-2940-6501 หรือ 0-2579-0593
E-mail: nrms@nrct.go.th
V01122560

สารบัญ
1. การติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561....................... 1
2. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) .......................................................... 7
2.1 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบสาหรับผู้ประสานหน่วยงาน ....................................................................... 7
2.2 การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย .......................................................................... 8
3. การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ............................................................................................................................................................ 12
3.1 การนาเข้าโครงการ .......................................................................................................................... 12
3.2 การจัดการโครงการ ......................................................................................................................... 14
3.3 การรายงานผลการดาเนินงาน.......................................................................................................... 16
3.3.1 รายละเอียดโครงการ/งาน..................................................................................................... 16
3.3.2 ผลการดาเนินงาน ................................................................................................................. 25
3.3.3 รายงานตัวชี้วัด...................................................................................................................... 28
รายงานสาหรับทุกเป้าหมาย ....................................................................................................... 28
1) รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส ........................................................................................... 28
2) ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ............................................................................................ 29
3) หน่วยงานร่วมดาเนินการและการบริหารจัดการ ........................................................... 29
4) ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน ................................................................. 31
5) การขอใช้สิ ทธิป ระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒ นาของเอกชนที่ร่ว ม
โครงการ ....................................................................................................................... 31
6) ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย .................................................................................... 32
7) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ...................................................... 34
8) ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ................................................................................ 34
รายงานตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ ........................................................... 35
เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ .... 35
แนวทางที่ 1.1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่
ตามนโยบายรัฐบาล ...................................................................................................... 35
แนวทางที่ 1.2 บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ .................................................................. 39
เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ................................. 39

แนวทางที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน .................... 39
แนวทางที่ 2.2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้าทายไทย
2) มุ่งเป้า ...................................................................................................................... 39
แนวทางที่ 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย 1) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 2) เพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ............................................................................................. 39
เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ............................... 39
แนวทางที่ 3.1 วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพ
ตามสาขาการวิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม อย่างเหมาะสม.............................................................................................. 39
แนวทางที่ 3.2 วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ..................................................................................................................... 39
เป้ า หมายที่ 4 พั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และปั จ จั ย เอื้ อ ที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย และ
นวัตกรรม ..................................................................................................................... 41
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย........................................................................ 41
แนวทางที่ 4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม .......................................................... 42
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม .............................................................. 45
แนวทางที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ............................................ 47
3.4 การนาออกข้อมูล ............................................................................................................................. 51

สารบัญรูปภาพ
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

1 แสดงหน้าแรกระบบ NRMS............................................................................................................... 7
2 หน้าเข้าสู่ระบบ .................................................................................................................................. 7
3 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ........................................................................................................................ 8
4 หน้าลงทะเบียนนักวิจัย ...................................................................................................................... 9
5 แสดงเมนูตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบและลืมรหัสผ่าน ............................................................ 10
6 หน้าตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบ .............................................................................................. 10
7 หน้าลืมรหัสผ่าน............................................................................................................................... 11
8 แสดงเมนู จัดทางบบูรณาการ .......................................................................................................... 12
9 แสดงเมนูนาเข้าโครงการ ................................................................................................................. 13
10 แสดงการนาเข้าโครงการ ............................................................................................................... 13
11 แสดงโครงการที่นาเข้าแล้ว ............................................................................................................ 14
12 แสดงหน้ารายงานผลการดาเนินงาน .............................................................................................. 14
13 แสดงการจัดการโครงการ .............................................................................................................. 15
14 แสดงการกาหนดสถานะงานโครงการ ............................................................................................ 15
15 แสดงหน้ารายงานผลการดาเนินงาน .............................................................................................. 16
16 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ/งาน.............................................................................................. 16
17 แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน.................................................................................... 17
18 หน้าข้อมูลทั่วไป ............................................................................................................................. 18
19 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ ..................................................................................................... 21
20 แสดงการนาเข้าคณะผู้วิจัย ............................................................................................................ 22
21 แสดงการนาเข้าผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................................ 22
22 แสดงแผนการดาเนินงาน ............................................................................................................... 23
23 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..................................................................................................... 24
24 แสดงหน้าเอกสารแนบ .................................................................................................................. 24
25 แสดงแผนการดาเนินงาน ............................................................................................................... 25
26 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ................................................................................................ 26
27 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ........................................................................................... 27
28 แสดงเอกสารแนบ.......................................................................................................................... 27
29 แสดงการรายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส ............................................................................................. 28
30 แสดงหน้ารายงานรายไตรมาส ....................................................................................................... 28

รูปที่ 31 แสดงด้านการนาไปใช้ประโยชน์ .................................................................................................... 29
รูปที่ 32 แสดงหน่วยงานร่วมดาเนินการและการบริหารจัดการ ................................................................... 30
รูปที่ 33 แสดงประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน ......................................................................... 31
รูปที่ 34 แสดงการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ ....31
รูปที่ 35 ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย ..................................................................................................... 33
รูปที่ 36 แสดงผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ .............................................................. 34
รูปที่ 37 แสดงผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ........................................................................................ 35
รูปที่ 38 แสดงระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ........................................................................................... 37
รูปที่ 39 แสดงผลสาเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม ..................................................................................... 38
รูปที่ 40 แสดงหัวข้อบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ................................................................................... 39
รูปที่ 41 หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ ........................................................................................................ 40
รูปที่ 42 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน ............................................. 41
รูปที่ 43 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของการดาเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้น
ทะเบียนมาตรฐานการวิจัย ............................................................................................................................ 42
รูปที่ 44 แสดงหัวข้อการขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน42
รูปที่ 45 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน ............................... 43
รูปที่ 46 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 43
รูปที่ 47 แสดงหัวข้อการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน ............................................... 44
รูปที่ 48 แสดงหัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม............................................................ 45
รูปที่ 49 แสดงการระบุจานวนบุคลากรที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากร .......................................... 46
รูปที่ 50 แสดงหัวข้อการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ .................................. 46
รูปที่ 51 แสดงหัวข้อลักษณะของโครงสร้างพื้นฐาน ..................................................................................... 47
รูปที่ 52 หน้านาเข้ารายละเอียดครุภัณฑ์ ..................................................................................................... 49
รูปที่ 53 แสดงหัวข้อการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ......................................................................... 50
รูปที่ 54 แสดงหน้านาออกข้อมูล ................................................................................................................. 51
รูปที่ 55 แสดงการนาออกข้อมูล .................................................................................................................. 51
รูปที่ 56 แสดงตารางข้อมูลที่นาออก............................................................................................................ 52

1

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
ในการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*************************
1. การติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
แนวทางที่ 1.1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบาย
รัฐบาล
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริ
เริมของรัฐบาล จานวนไม่น้อยกว่า 20 โครงการ
อุตสาหกรรม และคลัสเตอร์เป้าหมาย
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
1. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการเกษตร
2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor(EEC)
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนส่งทางราง
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6. การจัดการเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
10. การจัดการน้า
11. การพัฒนา Technological deepening Startup
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของโครงการ
อุตสาหกรรม และคลัสเตอร์เป้าหมาย
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
1. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการเกษตร
2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor(EEC)
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนส่งทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
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10. การจัดการน้า
11. การพัฒนา Technological deepening Startup
แนวทางที่ 1.2 บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเป็นจานวนไม่
น้อยกว่า 6 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 มีจานวนนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชีจานวน 80 รายการ
เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
แนวทางที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการภาครัฐร้อยละ 60 ของโครงการ
ด้านความมั่นคง สังคม และพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
2. การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร
3. นวัตกรรมทางสังคม ผู้สูงอายุและผู้พิการ
4. ความมั่นคง และธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. นโยบายเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมมนุษย์
7. ความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก
แนวทางที่ 2.2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้าทายไทย 2) มุ่งเป้า
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ผลงานวิจัยสามารถนาส่งเป็นแนวทางเพื่อกาหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ
มุ่งเป้า
1. ข้าว
2. มันสาปะหลัง
3. ยางพารา
4. อ้อยและน้าตาล
5. ปาล์มน้ามัน
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6. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
7. สัตว์เศรษฐกิจ
8. พลาสติกชีวภาพ
9. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
10. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
11. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
12. การคมนาคมขนส่งระบบราง
13. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14. การแพทย์และสาธารณสุข
15. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
16. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
18. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
19. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
20. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
21. มนุษยศาสตร์และจิตพฤติกรรมศาสตร์
22. ประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย 1) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 2) เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 ของโครงการ
ด้านความมั่นคง สังคม และพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
2. การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร
3. นวัตกรรมทางสังคม ผู้สูงอายุและผู้พิการ
4. ความมั่นคง และธรรมาภิบาล
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. นโยบายเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมมนุษย์
7. ความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก
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เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
แนวทางที่ 3.1 วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการ
วิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ร้อยละ 50
1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)
3. วิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ (Medical and Health Sciences)
4. เกษตรศาสตร์ (Agriculture Sciences)
5. สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร์ (Humanities)
แนวทางที่ 3.2 วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 โครงการวิจัยที่สามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50
1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)
3. วิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ (Medical and Health Sciences)
4. เกษตรศาสตร์ (Agriculture Sciences)
5. สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร์ (Humanities)
เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จานวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจัย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
1. วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice
2. วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory Practice
3. มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
4. มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
5. มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางที่ 4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ผู้รับบริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
1. ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครื่องมือ
2. การกาหนดมาตรฐาน
3. การทดสอบ เช่น Good Agriculture Practice, Good Manufacturing Practice
4. การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
1. ทุนการศึกษาวิจัย
2. การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
3. การส่งเสริม Talent Mobility
4. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน
5. การสร้างความตระหนัก
แนวทางที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2
หน่วยงานขึ้นไป
1. ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง
2. อุทยานวิทยาศาสตร์
3. Pilot Plant
4. ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
5. ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม
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2. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
 เปิ ดเว็บ บราวเซอร์ Google
https://www.nrms.go.th

Chrome

แล้ ว พิมพ์ URL

: http://www.nrms.go.th หรือ

นักวิจัยคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
NRMS

เจ้าหน้าที่คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
NRMS

คลิกเพื่อลงทะเบียนนักวิจัย
ใหม่

รูปที่ 1 แสดงหน้าแรกระบบ NRMS
 สาหรับนักวิจัย คลิกที่ นักวิจัย เข้าสู่ระบบหรือหากไม่ใช่นักวิจัย เช่น ผู้ป ระสานหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงาน คลิกที่ เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ
2.1 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบสาหรับผู้ประสานหน่วยงาน
1) คลิกที่ “เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ”เพื่อเข้าใช้งาน
2) ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ

คลิกที่ “เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ”เพื่อเข้าใช้งานระบบ

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ
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1. ผู้ประสานหน่วยงานระบุบัญชี
2. คลิกเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้ และรหัสผ่าน

รูปที่ 3 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
 กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัย แต่หากต้องการสมัครเป็นผู้ประสาน
หน่วยงาน ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานคนเดิมเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ประสานหน่วยงานให้
2.2 การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
เมื่อคลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ จะต้องระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1) ชาวต่างชาติหรือไม่
2) กระทรวง
3) หน่วยงานสังกัดของกระทรวง
4) หน่วยงานของท่าน (กรม/มหาวิทยาลัยของผู้ใช้)
5) คณะ/สถาบัน/สานัก/กองของท่าน (ชื่อหน่วยงานย่อยที่ผู้ใช้สังกัดภายใต้กรม/มหาวิทยาลัย)
หากไม่มีหน่วยงานของผู้ใช้ใน dropdown list ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรือหากไม่มี
คณะ/สถาบัน/สานัก/กอง ของผู้ใช้ ใน dropdown list ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อ
ของผู้ประสานหน่วยงานได้ที่เมนู ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ)
6) เพศ
7) คานาหน้านาม
8) ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย
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9) ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ (*จำเป็นต้องระบุเพรำะระบบจะสร้ำง Account ใน
กำรเข้ำใช้งำนระบบเป็นอีเมลในรูปแบบ name.surname@research.or.th)
10) อีเมลที่ติดต่อของท่าน : เป็นอีเมลที่เป็นปัจจุบันและผู้ใช้ใช้สาหรับติดต่อและรับข้อมูลจาก
ระบบ NRMS
11) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
12) เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ)
13) เช็ค  ยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบ
14) ป้อนอักขระที่ปรากฏ
15) คลิก ส่งคาขอ

รูปที่ 4 หน้าลงทะเบียนนักวิจัย
หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบผ่าน
ทางอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ กาหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้
อัตโนมัติหลังจากลงทะเบียน นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที แต่หากหน่วยงานไม่ได้กาหนดสิทธิ์ให้
นักวิจัยเข้าระบบโดยอัตโนมัติ นักวิจัยจะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิ์เข้าระบบ สาหรับกรณีที่
เป็นนักวิจัยอิสระ หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ NRMS
 หากไม่แน่ใจว่ามีบัญชีเข้าใช้ระบบแล้วหรือ ไม่ สามารถตรวจสอบโดยการคลิกที่ ตรวจสอบบัญชีชื่อ
ของท่านในระบบ
 กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ลืมรหัสผ่านเพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ
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รูปที่ 5 แสดงเมนูตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบและลืมรหัสผ่าน

รูปที่ 6 หน้าตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบ
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รูปที่ 7 หน้าลืมรหัสผ่าน
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3. การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การรายงานข้อมูลผลการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ประสานหน่วยงานนาเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากข้อเสนอโครงการ มายังระบบ
Ongoing ซึ่งจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลข้อเสนอโครงการ
2. ผู้ ป ระสานหน่ ว ยงานบั น ทึ ก งบประมาณที่ ไ ด้รั บ จั ด สรรรายโครงการ พร้ อมตรวจสอบเป้ า หมาย
แนวทาง กลุ่ม และกลุ่มย่อยของโครงการ ตามเป้าหมายแผนบูรณาการ
3. ผู้ประสานหน่วยงานรายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. นักวิจัยหรือผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงข้อมูลโครงการ/งานให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ พร้อมแนบไฟล์รายงานที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้ประสานหน่วยงานปิดโครงการในระบบ
3.1 การนาเข้าโครงการ
1) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่เมนู จัดทางบบูรณาการ หรือคลิกที่เมนู ติดตามงบบูรณาการปี 2561

รูปที่ 8 แสดงเมนู จัดทางบบูรณาการ
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2) ที่หน้าจัดทางบบูรณาการ ในหัวข้อ Ongoing & monitoring คลิกที่เมนู นาเข้าโครงการ ซึ่งจะ
แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ จาแนกตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมาย
แผนบูรณาการ

รูปที่ 9 แสดงเมนูนาเข้าโครงการ
3) คลิกเลือกเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน และตัวชี้วัดแนวทาง ที่มีข้อเสนอโครงการ จากนั้น
คลิกเลื อกข้อเสนอโครงการที่ต้องการ เลือกตัวชี้วัดแนวทาง (กรณีเป้าหมายที่ 1) และระบุ
งบประมาณจัดสรร จากนั้นคลิก นาเข้าข้อมูลโครงการ ระบบจะตรวจสอบงบประมาณที่สานัก
งบประมาณจัดสรรตามตัวชี้วัดแนวทาง โดยจะไม่สามารถนาเข้างบประมาณเกินจากที่สานัก
งบประมาณจัดสรรได้

รูปที่ 10 แสดงการนาเข้าโครงการ

14

รูปที่ 11 แสดงโครงการที่นาเข้าแล้ว
3.2 การจัดการโครงการ
1. คลิกที่เมนู รายงานผลการดาเนินงาน

รูปที่ 12 แสดงหน้ารายงานผลการดาเนินงาน

2. ค้นหาโครงการที่ต้องการ สามารถกรองผลการค้นหาโดยการเลือกเป้าหมายแผนบูรณาการ แนว
ทางการดาเนินงานหลัก กลุ่ม รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน เมื่อเลือกเงื่อนไขแล้ว คลิก
ค้นหา
3. สามารถคลิก
เพื่อแก้ไขโครงการ หรือคลิก
เพื่อลบโครงการ หรือคลิก ดาเนินการ
เพื่อรายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน และการรายงานตัวชี้วัด
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รูปที่ 13 แสดงการจัดการโครงการ

4. ผู้ประสานหน่วยงานสามารถกาหนดสถานะงานโครงการได้โดยคลิกเลือกหน้าโครงการที่ต้องการ
จากนั้นเลือกสถานะงาน ระบุข้อความที่ต้องการบันทึก และคลิกกาหนดสถานะงาน

รูปที่ 14 แสดงการกาหนดสถานะงานโครงการ
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3.3 การรายงานผลการดาเนินงาน
คลิ กที่เมนู รายงานผลการดาเนิ น งาน และค้นหาโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิ ก ดาเนินการ
ที่โครงการที่ต้องการรายงาน ระบบจะแสดงหน้ารายงานผลการดาเนินงาน ประกอบด้วยแถบเมนู
รายละเอียดโครงการ/งาน ผลการดาเนินงาน รายงานตัวชี้วัด และประวัติการแก้ไขข้อมูล

รูปที่ 15 แสดงหน้ารายงานผลการดาเนินงาน
3.3.1 รายละเอียดโครงการ/งาน
เมนูรายละเอียดโครงการ/งาน จะแสดง รายละเอียดโครงการ/งาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้
โดยการคลิก แก้ไขโครงการ จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน

รูปที่ 16 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ/งาน
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เมื่อคลิกแก้ไขโครงการ จะแสดงแถบเมนู ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโครงการ นักวิจัย /ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนงาน-งบประมาณ เอกสารแนบ และข้อมูลสรุป

รูปที่ 17 แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/งาน
1) ข้อมูลทั่วไป
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 กระทรวง
 หน่วยงานสังกัดกระทรวง
 หน่วยงาน
 คณะ/สถาบัน/สานัก
 รหัสโครงการ/งาน
 ชื่อแผนงาน/โครงการ
 ลักษณะของโครงการ (โครงการปีเดียว, โครงการต่อเนื่อง)
 ระยะเวลาดาเนินการ ระบุเป็นปีและเดือน
 วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด
 โครงการเทียบเท่าผลผลิตของหน่วยงาน
 เป้าหมายแผนบูรณาการ
 แนวทางการดาเนินงาน
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 กลุ่ม
 กลุม่ ย่อย
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์วิจัยชาติ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก

รูปที่ 18 หน้าข้อมูลทั่วไป
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2) รายละเอียดโครงการ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 สาขา OECD หลัก (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 - 3)
 สาขา OECD รอง (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 - 3)
 คาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) หรือ หลักการและเหตุผล (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 4)
 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1)
 วัตถุประสงค์
 แผนการพั ฒ นานวั ต กรรม (เทคโนโลยี แ ละการใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ )
ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขัน
(คู่แข่ง/ต้นทุน) (เฉพาะเป้าหมายที่ 1)
 เป้าหมาย/ผลผลิต (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -4)
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
 ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
 วิธีการดาเนินงาน
 ขอบเขตการดาเนินงาน
 สถานที่ทาการวิจัย
 พื้นที่ใช้ประโยชน์
 มาตรฐานการวิจัย (เฉพาะเป้าหมายที่ 1-3)
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เฉพาะ
เป้าหมายที่ 1-3)
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เฉพาะเป้าหมายที่ 2 -4)
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เฉพาะแนวทางที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม)
 แผนการใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาด้านบุคลากรของภาคการผลิตและบริการ (เฉพาะ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม)
 แผนการใช้ประโยชน์ (เฉพาะแนวทางที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
และนวัตกรรม)
o จานวนผู้ใช้บริการ
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o ประสิ ทธิ ผ ลในการช่ ว ยลดต้ นทุ น/เพิ่ มผลิ ตภาพทางธุ รกิ จของภาคเอกชน
(ความเร็ว, ความสะดวก)
o แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี/บุคลากรของภาคการผลิตและบริการ
 แผนการให้บริการและการพัฒนา (เฉพาะแนวทางที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม))
 อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการ
 ระบบบริหารจัดการการให้บริการ
 ชื่อมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม/มาตรฐานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม (ตัวอย่าง ISO17025, GMP, GAP เป็นต้น)
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก
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รูปที่ 19 แสดงหน้ารายละเอียดโครงการ
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3) นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ
 กรณีเป็นโครงการวิจัย ให้ระบุชื่อ-สกุล หรือเลขบัตรประชาชนของนักวิจัยที่อยู่ใน
ระบบ จากนั้นเลือกตาแหน่งในโครงการ ระบุการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละ เวลาที่ทา
วิจัย และคลิกบันทึก โดยเพิ่มชื่อทุกคนที่อยู่ในคณะผู้วิจัย
 กรณีเป็นโครงการ/งาน ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล และคลิก
บันทึก

รูปที่ 20 แสดงการนาเข้าคณะผู้วิจัย

รูปที่ 21 แสดงการนาเข้าผู้รับผิดชอบโครงการ
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4) แผนงาน – งบประมาณ
แผน – ผลการดาเนินงานประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
 ชื่อกิจกรรม
 เดือนที่คาดว่าจะดาเนินการ
 เดือนที่ดาเนินการจริง
 สัดส่วนของงานต่อโครงการ หมายถึง ร้อยละของงานในกิจกรรมนั้นเทียบกับทั้ง
โครงการ โดยทุกกิจกรรมรวมกันเป็นร้อยละ 100 เช่น กิจกรรมที่ 1 วางแผนงาน คิด
เป็น ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับทุกกิจกรรมทั้งโครงการ ดังนั้น สัดส่ว นของงานต่อ
โครงการคือ 10
 ความสาเร็จต่อกิจกรรม หมายถึง ร้อยละผลการดาเนินโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วใน
กิจกรรมนั้น โดยทั้งกิจกรรมเทียบเป็นร้อยละ 100 เช่น กิจกรรมที่ 1 วางแผนงาน
สัดส่วนของงานต่อโครงการคือ 10 ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้นความสาเร็จ
ต่อกิจ กรรมคือ 50 โดยหากกิจกรรมนั้นดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ความสาเร็จต่อ
กิจกรรมจะต้องเป็นร้อยละ 100
ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถเลื่อนลาดับกิจกรรม ด้วยการคลิก
เพื่อเลื่อนลาดับขึ้น
หรือคลิก
เพื่อเลื่อนลาดับลง

รูปที่ 22 แสดงแผนการดาเนินงาน
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งบประมาณที่ได้รับ จั ดสรร ประกอบด้ว ยหั ว ข้อ หมวดงบประมาณ และงบประมาณ โดยสามารถระบุ
งบประมาณได้ไม่เกินตามจานวนเงินที่ได้รับจัดสรร ที่ระบุในหน้านาเข้าโครงการ

รูปที่ 23 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5) เอกสารแนบ
สาหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบและเลือกประเภทเอกสาร จากนั้นคลิก
เพิ่มไฟล์

รูปที่ 24 แสดงหน้าเอกสารแนบ
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3.3.2 ผลการดาเนินงาน
หน้าผลการดาเนินงาน ประกอบด้วยหัวข้อ แผนการดาเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารแนบ
1) แผน – ผลการดาเนินงาน
ตารางแผน – ผลการดาเนินงานจะแสดงหน้าเดียวกับแผนงาน – งบประมาณ (ใน
รายละเอียดโครงการ/งาน กรณีคลิกแก้ไขโครงการ) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
 ชื่อกิจกรรม
 เดือนที่คาดว่าจะดาเนินการ
 เดือนที่ดาเนินการจริง
 สัดส่วนของงานต่อโครงการ
 ความสาเร็จต่อกิจกรรม
ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถเลื่อนลาดับกิจกรรม ด้วยการคลิก
เพื่อเลื่อนลาดับขึ้น
หรือคลิก
เพื่อเลื่อนลาดับลง

รูปที่ 25 แสดงแผนการดาเนินงาน
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2) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประกอบด้วยหัวข้อ
 งวด/ครั้งที่/ไตรมาสที่
 งบประมาณที่เบิกจ่าย
 วันที่กาหนดจ่ายเงิน
 รายละเอียดเนื้อหา
 หมายเหตุ
เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย

รูปที่ 26 แสดงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประกอบด้วยหัวข้อ
 งวด/ครั้งที่/ไตรมาสที่
 งบประมาณที่เบิกจ่าย
 วันที่เบิกเงิน
 หมายเหตุ
เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึกรายงานการเบิกจ่าย
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รูปที่ 27 แสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
4) เอกสารแนบ
สาหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบและเลือกประเภทเอกสาร จากนั้น
คลิก เพิ่มไฟล์

รูปที่ 28 แสดงเอกสารแนบ
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3.3.3 รายงานตัวชี้วัด
หน้ารายงานตัวชี้วัด สาหรับการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ของโครงการและ
แนวทางตามเป้าหมายแผนบูรณาการ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
 รายงานสาหรับทุกเป้าหมาย
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส
สาหรับรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส โดยการคลิก
เพื่อเข้าไปรายงาน
ตัวชี้วัดรายไตรมาส โดยจะประกอบด้วยหัวข้อ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ และ ปัญหา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของการดาเนินโครงการ ซึ่งจะต้องรายงานทุกไตรมาส เมื่อรายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
คลิกบันทึก และคลิกส่งรายงาน

รูปที่ 29 แสดงการรายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส

รูปที่ 30 แสดงหน้ารายงานรายไตรมาส
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2) ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 ด้านวิชาการ
 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม
 ด้านสังคม/ชุมชน
 ด้านนโยบาย
เลือกด้านการนาไปใช้ประโยชน์ และคลิกบันทึก (กรณีหน่วยงานแหล่งทุนจะสามารถเลือกด้านการนาไปใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งด้าน)

รูปที่ 31 แสดงด้านการนาไปใช้ประโยชน์
3) หน่วยงานร่วมดาเนินการและการบริหารจัดการ
หน่วยงานร่วมดาเนินการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 ประเภทหน่วยงาน
 ชื่อหน่วยงาน
 ชื่อผู้ประสานงาน
 ที่อยู่ของหน่วยงาน
 เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
 หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน (แนบไฟล์ pdf)
 ลักษณะความร่วมมือจากหน่วยงาน
 แบบ In cash : ระบุงบประมาณร่วมลงทุน
 แบบ In Kind : ระบุรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้
o บุคลากร : ระบุประเภท/ตาแหน่ง, จานวนคน, ชั่วโมงการทางานต่อปี
และงบประมาณ
o สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย : ระบุสถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย และ
งบประมาณ
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o วัส ดุ/ เครื่ องมื อ/อุป กรณ์ / ผลิ ตภั ณ ฑ์ : ระบุ เครื่อ งมือ /อุ ป กรณ์ /
ผลิตภัณฑ์ และงบประมาณ
o องค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/นวัตกรรม : ระบุองค์ความรู้/เทคนิค/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม และงบประมาณ
o วัตถุดิบ : ระบุประเภท, จานวนของวัตถุดิบ และงบประมาณ
o การบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ : ระบุ การบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ และงบประมาณ

รูปที่ 32 แสดงหน่วยงานร่วมดาเนินการและการบริหารจัดการ
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4) ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน
ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
 พัฒนาบุคลากร
 ถ่ายทอดองค์ความรู้
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี
 อื่นๆ
เลือกประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน และระบุรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีเลือกหัวข้ออื่นๆ จากนั้น
คลิก บันทึก

รูปที่ 33 แสดงประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน
5) การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วม
โครงการ
ระบุการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วม
โครงการ และจานวนงบประมาณที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

รูปที่ 34 แสดงการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ
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6) ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย
ประกอบด้วย ประเภทผลงานที่ได้รับ , ระดับของผลงานที่ได้รับ , รายละเอียดผลงาน,
จานวนผลงาน, 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) การพัฒนากาลังคน
(7.1) นักศึกษาระดับปริญญาโท
(7.2) นักศึกษาระดับปริญญาเอก
(7.3) นักวิจัยหลังปริญญาเอก
(7.4) นักวิจัยจากภาคเอกชน ภาคบริการและภาคสังคม
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(8) ทรัพย์สินทางปัญญา
(8.1) สิทธิบัตร
(8.2) ลิขสิทธิ์
(8.3) เครื่องหมายการค้า
(8.4) ความลับทางการค้า
(8.5) อื่นๆ
(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
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

รูปที่ 35 ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย

เพื่อลบรายการ
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7) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 ชื่อผลลัพธ์
 ประเภท ได้แก่ เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, เชิงเวลา, เชิงต้นทุน
 ปริมาณ
 รายละเอียด
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เพิ่ม และสามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพื่อลบรายการ

รูปที่ 36 แสดงผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
8) ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน.
 ผลกระทบต่อการจ้างงาน
 ผลกระทบต่อสังคม
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 เพิ่มความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก
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รูปที่ 37 แสดงผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
 รายงานตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ
เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
แนวทางที่ 1.1 วิจั ยและนวัต กรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์ เ ป้า หมายและข้อริ เ ริ่ มใหม่ตาม
นโยบายรัฐบาล
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้
1) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
ประกอบด้ ว ย ระดั บ ความพร้ อ มเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และระดั บ ความพร้ อ ม
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความสาเร็จ
 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 Basic
o Basic principles observed and reported
o Concept and/or application formulated
o Concept demonstrated analytically or experimentally
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 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)
 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความสาเร็จ
 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)
คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ และคลิกบันทึก
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รูปที่ 38 แสดงระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
2) ผลส าเร็ จ ของงานวิ จั ย และนวั ต กรรมสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละตอบโจทย์ ใ น
อุต สาหกรรมคลัสเตอร์ เป้า หมายตามยุทธศาสตร์หรื อสนับสนุน นโยบายที่สาคัญของ
ประเทศ
 เกิดผลงานวิจัยประยุกต์ : ผลสาเร็จของงานวิจัยนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมหรือใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้และผลผลิตที่
ได้ในงานวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนั้นในอุตสาหกรรม
และสามารถต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นเทคโนโลยีใหม่
 งานวิ จั ย มีก ารยื่น ขอทรั พย์สิ น ทางปั ญญา : องค์ความรู้ห รือนวั ตกรรมที่ไ ด้
สามารถยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
 เกิดนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ : การ
ประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ด วิธี ก าร หรือ กระบวนการใหม่ๆ ที่ ส่ ง ผลให้ การท างาน
โดยรวมมีประสิทธิภ าพ หรือมีการพัฒนากระบวนการ/ผลิ ตภัณฑ์ หรือเกิด
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
o ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
o ต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรม
o ต้นแบบอุตสาหกรรม
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 ผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตที่ได้มีผู้นาไปใช้ประโยชน์จริง : มีกลุ่มผู้ใช้ที่
น างานวิจั ย ไปใช้ป ระโยชน์ห รื อนาไปพัฒ นาเป็น กระบวนการ/ผลิ ตภัณฑ์ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/
การทางานได้
คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ และระบุรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นคลิกบันทึก

รูปที่ 39 แสดงผลสาเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม
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แนวทางที่ 1.2 บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้
 รายการสินค้าในบัญชีนวัตกรรมที่มีการจัดซื้อจั ดจ้างจากภาครัฐ โดยระบุชื่อรายการ
สินค้า จานวนที่จัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณ
 นวัตกรรมที่ขึ้นบัญชี โดยระบุชื่อนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชี
 บัญชีสิ่งประดิษฐ์ โดยระบุชื่อบัญชีสิ่งประดิษฐ์
ระบุข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และคลิก เพิ่ม สามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพือ่ ลบรายการ

รูปที่ 40 แสดงหัวข้อบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
แนวทางที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางที่ 2.2 วิจัยและพัฒนาในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้าทายไทย 2) มุ่งเป้า
แนวทางที่ 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย 1) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 2) เพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ
เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
แนวทางที่ 3.1 วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขา
การวิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่าง
เหมาะสม
แนวทางที่ 3.2 วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
รายงานตามตัวชี้วัด คือ
 หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ระบุประเภทหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน และรายละเอียดการใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีดังนี้
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(1) เลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือ พิมพ์ชื่อ
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการค้ น หาในระบบ จากนั้ น เลื อ กหน่ ว ยงานย่ อ ย และระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเพิ่ม
(3) สาหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพิ่ม
(4) สามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพื่อลบรายการ

รูปที่ 41 หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
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เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้
1) ระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน
ระบุร ะบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การ
รับรอง โดยมีวิธีดังนี้
(1) เลือกประเภทมาตรฐานระบบ/มาตรฐานวิจัย
(2) ระบุชื่อระบบ/มาตรฐานวิจัย
(3) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่
ไม่มีในระบบ NRMS
(4) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการค้ น หาในระบบ จากนั้ น เลื อ กหน่ ว ยงานย่ อ ย และระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเพิ่ม
(5) สาหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพิ่ม
(6) สามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพื่อลบรายการ

รูปที่ 42 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน
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2) การลดต้นทุนของการดาเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้น
ทะเบียนมาตรฐานการวิจัย
ระบุการลดต้นทุนของการดาเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้น
ทะเบียนมาตรฐานการวิจัย และจานวนงบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก

รูปที่ 43 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของการดาเนินการวิจัยและพัฒนา จากการได้รับการรับรองหรือขึ้น
ทะเบียนมาตรฐานการวิจัย
3) การขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน
 ระบุหน่วยงานที่ขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
รับรองมาตรฐาน
 ระบุจานวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก เพิ่ม สามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพื่อลบรายการ

รูปที่ 44 แสดงหัวข้อการขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน
แนวทางที่ 4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้
1) ระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน
ระบุระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การ
รับรอง โดยมีวิธีดังนี้
(1) เลือกประเภทระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
(2) ระบุชื่อระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
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(3) ระบุหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มี
ในระบบ NRMS
(4) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลือกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ
หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย และระบุรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกเพิ่ม
(5) สาหรับ หน่ว ยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ และคลิก เพิ่ม
(6) สามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพื่อลบรายการ

รูปที่ 45 แสดงหัวข้อระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน
2) การลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน
ระบุการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน
และจานวนงบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก

รูปที่ 46 แสดงหัวข้อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน
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3) การขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน
 ระบุหน่วยงานที่ขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน
 ระบุจานวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
โดยมีวิธีการดังนี้
(1) เลือกหน่วยงานที่ขอรับบริการโดยเลือกหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีใน
ระบบ NRMS
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลื อกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการค้ น หาในระบบ จากนั้ น เลื อ กหน่ ว ยงานย่ อ ย เลื อ กประเภท
อุตสาหกรรม และระบุจานวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ และคลิกเพิ่ม
(3) สาหรั บ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่ว ยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย เลือกประเภทอุตสาหกรรม และระบุจานวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ
และคลิกเพิ่ม
(4) สามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพื่อลบรายการ

รูปที่ 47 แสดงหัวข้อการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน
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แนวทางที่ 4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ระบุแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จาแนกตามประเภทแนวทาง โดยคลิกที่
ระบุจานวนคน/ทุน จาแนกตามสาขา และช่วงอายุ ในแต่ละหัวข้อ

รูปที่ 48 แสดงหัวข้อแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
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เลือกสาขาการวิจัย ระบุจานวนคน/ทุน ในแต่ละช่วงอายุ จากนั้นคลิก เพิ่มรายการ

รูปที่ 49 แสดงการระบุจานวนบุคลากรที่สนับสนุนตามแผนการพัฒนาบุคลากร
2) การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ
ระบุจานวนการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ ในปีงบประมาณ
2560 และ 2561

รูปที่ 50 แสดงหัวข้อการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ
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แนวทางที่ 4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
รายงานตามตัวชี้วัด มีหัวข้อดังนี้
1) ลักษณะของโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง
o ครุภัณฑ์ราคาต่ากว่า 100,000 บาท โดยระบุจานวนรายการครุภัณฑ์
o ครุภัณฑ์ราคา 100,000 บาทขึ้นไป โดยระบุรายละเอียดครุภัณฑ์
 ห้องปฎิบัติการ
 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
 โรงงานต้นแบบ (Pilot plant)
 ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
 อุทยานวิทยาศาสตร์
 ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม

รูปที่ 51 แสดงหัวข้อลักษณะของโครงสร้างพื้นฐาน
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ครุภัณฑ์ราคาหนึ่งแสนบาทขึ้นไป
กรณีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแสนบาท จะต้องระบุรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ โดย
จะต้องระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
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 จะมีการแบ่งปันเครื่องมือให้ผู้อื่นได้ใช้งาน จึงจะต้องมีการระบุการแบ่งปันเครื่องมือว่าจะ
อนุญาตให้จองหรือไม่
รายละเอียดครุภัณฑ์มีหัวข้อดังนี้
 เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB
 ชื่อเครื่องมือ (Thai)
 ชื่อเครื่องมือ (Eng)
 สาขาเทคโนโลยี
 เทคนิคของอุปกรณ์
 ยี่ห้อ
 รุ่น
 ปีที่ทาการสั่งซื้อ
 มูลค่าเครื่องมือ
 วัตถุประสงค์การใช้งาน
 การแบ่งปันเครื่องมือ โดยเลือกอนุญาตให้จอง หรือไม่อนุญาตให้จอง
 สถานภาพการใช้งาน ประกอบด้วย พร้อมใช้ หรือยังไม่พร้อม
 เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง
 เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง
 ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ
 เบอร์ติดต่อ
 ชื่อคู่มือการใช้งาน
 รหัสคู่มือการใช้งาน
 รูปเครื่องมือ
 คาอธิบายเครื่องมือ
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รูปที่ 52 หน้านาเข้ารายละเอียดครุภัณฑ์
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2) การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบุการใช้งานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานขึ้นไป
 จานวนครั้งที่ใช้บริการ (ปีงบประมาณ 2560, ปีงบประมาณ 2561)
 จานวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน
โดยมีวิธีการดังนี้
(1) ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานมีการใช้งานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานขึ้นไปหรือไม่ ถ้าใช่ให้
เลือกจากหน่วยงานในระบบ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS
(2) หากเลือกหน่วยงานในระบบ NRMS สามารถเลื อกจากชื่อหน่วยงาน หรือพิมพ์ชื่อ
หน่วยงานที่ต้องการค้นหาในระบบ จากนั้นเลือกหน่วยงานย่อย ระบุจานวนครั้งที่ใช้
บริการและจานวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในปี 2560 และปี 2561 และคลิกเพิ่ม
(3) สาหรั บ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ไม่มีในระบบ NRMS สามารถพิมพ์ชื่อหน่ว ยงานและชื่อ
หน่วยงานย่อย ระบุจานวนครั้งที่ใช้บริการและจานวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในปี
2560 และปี 2561 และคลิกเพิ่ม
(4) สามารถคลิก

เพื่อแก้ไข หรือคลิก

เพื่อลบรายการ

รูปที่ 53 แสดงหัวข้อการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน
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3.4 การนาออกข้อมูล
สาหรับการนาออกข้อมูลโครงการในรูปแบบของตาราง โดยสามารถเลือกคอลัมน์ที่ต้องการนาออกได้
โดยมีวิธีการดังนี้
1) คลิกที่เมนู นาออกข้อมูล
2) เลือกเงื่อนไขและสถานะงานโครงการที่ต้องการ
3) เลือกคอลัมน์ที่ต้องการนาออกข้อมูล และคลิกบันทึก ระบบจะแสดงตารางข้อมูลตามคอลัมน์ที่
คลิกเลือก
4) สามารถนาออกเป็นไฟล์ excel ได้โดยการคลิก นาออกข้อมูลเป็น Excel

รูปที่ 54 แสดงหน้านาออกข้อมูล

รูปที่ 55 แสดงการนาออกข้อมูล
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รูปที่ 56 แสดงตารางข้อมูลที่นาออก

