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

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) 
************************* 

 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome แล้วพิมพ์ URL :https://www.nrms.go.th  
1.1  การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน 

1) คลิกท่ี เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ เพ่ือเข้าใช้งาน 
2) ระบบุัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
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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 
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1.3 การแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 
   ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกท่ีชื่อ แล้วเลือก แก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
รูปที่  4 การเข้าสู่หน้าแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
2) การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ ให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ และระบุยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข 
3) การแก้ไรหัสผ่าน  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 (ข้อเสนอเชิงหลักการ 
(Concept Proposal)) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) หัวหน้าหน่วยงานสามารถคลิกที่เมนู จัดท างบบูรณาการ 

 
รูปที่  6 เมนูจัดท างบบูรณาการ 

 
ทีห่น้าจัดท างบบูรณาการ คลิกเมนู ข้อเสนอโครงการปี 2563 จะมีเมนูย่อย ดาวน์โหลดเอกสาร แผนบูรณาการ 

และแบบ บวน. 

 
รูปที่  7 เมนขู้อเสนอโครงการปี 2563 
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2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ  

(เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 
และ 2) และคู่มือการใช้งานระบบ NRMS 

 
รูปที่  8 หน้าดาวน์โหลดเอกสาร 

 
2.2 แผนบูรณาการ 

ส าหรับตรวจสอบข้อมูลแผนบูรณาการ โดยการคลิกที่ชื่อแผนบูรณาการ จะแสดงรายละเอียดข้อมูล                
แผนบูรณาการ สามารถส่งแผนบูรณาการกลับไปยังผู้ประสานหน่วยงาน เพ่ือให้แก้ไข สามารถแก้ไขล าดับความส าคัญ
ของแผนบูรณาการและคลิกส่งไปยัง วช. 

 
รูปที่  9 เมนแูผนบูรณาการ 
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รูปที่  10 หน้ารายละเอียดข้อมูลแผนบูรณาการ 

 
2.2.1 การจัดล าดับความส าคัญแผนบูรณาการ 

ที่หน้าแผนบูรณาการ สามารถจัดล าดับแผนบูรณาการได้โดยการระบุตัวเลขล าดับความส าคัญของแผน
บูรณาการ จากนั้นคลิก บันทึก ซึ่งล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการ จะถูกน าไปใช้เรียงล าดับแผนบูรณาการที่หน้า
รายงาน โดยไม่มีผลต่อการประเมินแผนบูรณาการแต่อย่างใด 

 
รูปที่  11 การจัดล าดับความส าคัญแผนบูรณาการ 
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2.2.2 การส่งแผนบูรณาการกลับไปยังผู้ประสานหน่วยงาน 
หัวหน้าหน่วยงานสามารถส่งแผนบูรณาการกลับไปยังผู้ประสานหน่วยงาน เพ่ือให้แก้ไขแผนบูรณาการ 

โดยการคลิก ส่ง ที่คอลัมน์ส่งกลับผู้ประสานหน่วยงาน หากต้องการส่งกลับมากกว่า 1 แผนบูรณาการ สามารถคลิก  
เลือกแผนบูรณาการที่ต้องการ และคลิก ส่งกลับรายการที่เลือก 

 
รูปที่  12 การส่งแผนบูรณาการกลับไปยังผู้ประสานหน่วยงาน 

 

2.2.3 การส่งแผนบูรณาการไปยัง วช. 
เมื่อตรวจสอบและจัดล าดับความส าคัญของแผนบูรณาการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกส่ง วช. หากต้องการ

ส่งมากกว่า 1 แผนบูรณาการ สามารถคลิก  เลือกแผนบูรณาการที่ต้องการ และคลิก ส่งรายการที่เลือก 

 
รูปที่  13 การส่งแผนบูรณาการไปยัง วช. 
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2.3 แบบ บวน. 
เมนูแบบ บวน. แสดงแบบสรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของแผนบูรณาการที่

หน่วยงานเป็นเจ้าภาพ (แบบ บวน.1) และแบบสรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของโครงการที่
หน่วยงานเป็นเจ้าของโครงการ (แบบ บวน.2) 

 
รูปที่  14 เมนูแบบ บวน. 

 
2.3.1 แบบ บวน.1 

แสดงแบบสรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของแผนบูรณาการที่หน่วยงาน
เป็นเจ้าภาพ  

 
รูปที่  15 แบบ บวน.1 
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2.3.2 แบบ บวน.2 
แสดงแบบสรุปค าของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของโครงการที่หน่วยงานเป็น

เจ้าของโครงการ 

 
รูปที่  16 แบบ บวน.2 

 


