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คู่มือการใช้ระบบ NRPM Ongoing monitoring 
ส าหรับหัวหน้าโครงการวิจัย 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ NRPM Ongoing monitoring มี 5 ขั้นตอน คือ 
1. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ NRPM 
2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบ NRPM 
3. เว็บบอร์ด 
4. การน าเข้าข้อมูลโครงการเข้าในทุนวิจัย (ส าหรับโครงการวิจัยใหม่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และไม่ผ่าน

ขั้นตอน Pre-audit) 
5. การรายงานข้อมูลเข้าระบบ 

1. การลงช่ือเข้าใช้ระบบ NRPM 
1.1 เปิด Browser (Firefox /Internet Explorer/Google chrome/Safari) พิมพ์ URL : http://nrpm.nrct.go.th หรือ 

https://nrpm.nrct.go.th 

 

ภาพที่ 1 หน้าแรกระบบ NRPM 
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1.2 คลิกท่ี ลงช่ือเข้าใช้ระบบ  
 

 

ภาพที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

1.3 หากมีชื่ออยู่ในระบบ NRPM แล้วสามารถ login เข้าใช้ระบบได้เลย 
1.4 หากมีชื่ออยู่ในระบบ NRPM แล้ว แต่ไมส่ามารถ login เข้าใช้ระบบได้ให้ไปที่ ส าหรับผู้มีปัญหาในการ login คลิกที่นี่ 

จะปรากฏขั้นตอนการแก้ปัญหาการเข้าใช้ระบบ ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าระบบช่วยเหลือในการ login 
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1.5 หากลืมรหัสผ่าน ให้ไปที่ ลืมรหัสผ่าน จากนั้นให้ใส่เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และคลิก ส่งรหัสผ่าน ระบบจะส่ง
รหัสผ่านไปยังอีเมล์ของนักวิจัยที่ได้ระบุไว้ในระบบ 

 

ภาพที่ 4 หน้าลืมรหัสผ่าน 

1.6 หากไม่แน่ใจว่ามีชื่อในระบบแล้วหรือไม่ ให้ไปที่ ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ NRPM จากนั้นให้ใส่เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน และคลิก check หากมีเลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชนในระบบแล้ว ระบบจะแสดง
รายละเอียดข้อมูลของเลขหมายบัตรนั้นในระบบ พร้อมทั้งแสดงรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงานของ
หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด  

 

ภาพที่ 5 หน้าตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ NRPM 
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1.7 หากไม่มีชื่ออยู่ในระบบ NRPM ให้คลิก ส าหรับนักวิจัย ท่านสามารถส่งค าขอใช้ระบบได้ที่นี่ จะปรากฏแบบฟอร์มดัง
ภาพ 

 

ภาพที่ 6 หน้าลงทะเบียนนักวิจัยของหน่วยงาน 
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1.8 เมื่อ login เข้าระบบแล้ว ในหน้าหลักของหัวหน้าโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าหลักของหัวหน้าโครงการวิจัย (โดยสังเขป) 



6 
 

เมนูทั่วไป 
 

  
ภาพที่ 8 เมนูทั่วไป 

 
เมนูระบบงาน 

  
 
 

  
 

ภาพที่ 9 เมนูระบบงาน 
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2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบ NRPM 

จากเมนูท่ัวไป ไปที่ ข้อมูลส่วนบุคคล จะแสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลดังภาพ สามารถแก้ไขรหัสผ่าน, เปลี่ยนรูปภาพ 
(แสดงผลหน้าผู้ใช้งานและหน้าเว็บบอร์ด) และข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าข้อมูลส่วนบุคคล (โดยสังเขป) 
 

3. เว็บบอร์ด 
- ผู้ใช้สามารถสอบถามปัญหาจากการใช้ระบบ NRPM ได้จากหน้าเว็บบอร์ด ดังภาพ สามารถตั้งกระทู้ใหม่หรืออ่านกระทู้

ก่อนหน้าได้จากหน้าเว็บบอร์ด 

 
ภาพที่ 11 หน้าเว็บบอร์ด 
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4. การน าเข้าข้อมูลโครงการเข้าในทุนวิจัย (ส าหรับโครงการวิจัยใหม่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และไม่ผ่าน

ขั้นตอน Pre-audit) 
1)   เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือกเมนูระบบหลัก Ongoing ด้านบน และคลิก เมนู รายการทุนวิจัย

ที่เปิดรับ เมนูด้านซ้ายมือ 
2)   คลิกท่ี Select หน้ารายการทุนวิจัยที่เปิดรับ 
 

 
ภาพที่ 12 หน้ารายการทุนวิจัยของหน่วยงาน 

3)  เลือก สมัครทุน โดยเลือกชนิดโครงการเป็น ชุดโครงการ/แผนงานวิจัย หรือ โครงการเดี่ยว หรือ โครงการย่อย 
 

 

ภาพที่ 13 หน้าสมัครทุน 
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4.1 ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลชุดโครงการ/แผนงานวิจัย หรือ โครงการเดี่ยว 
การน าเข้าข้อมูลชุดโครงการ/แผนงานวิจัย หรือ โครงการเดี่ยว มีข้ันตอนการน าเข้าหลักๆ เหมือนกัน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ป้อนข้อมูลทั่วไปของโครงการจนครบแล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึก >> 

 

 
 

ภาพที่ 14 ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ (โดยสังเขป) 
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ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลนักวิจัย  
ใส่เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชนของนักวิจัย ต าแหน่งในการท าวิจัย และสัดส่วนในการท าวิจัย (ร้อยละ) คลิกปุ่ม เพิ่ม  
ถ้าต้องการแก้ไขต าแหน่งในโครงการหรือสัดส่วนการมีส่วนร่วม คลิกที่      ในช่องแก้ไขของนักวิจัยที่ต้องการ

แก้ไข หรือถ้าต้องการลบ ให้คลิกท่ี        หน้านักวิจัยที่ต้องการลบ  
กรณีไม่ทราบเลขหมายประจ าตัวบัตรประชาชนของนักวิจัยที่ต้องการเพ่ิม สามารถใช้ระบบค้นหาได้ หากไม่พบข้อมูล

นักวิจัย สามารถลงทะเบียนนักวิจัยเพ่ิมโดยคลิกที่ ลงทะเบียนนักวิจัย แต่ต้องทราบเลขหมายประจ าตัวบัตรประชาชน และ
หน่วยงานที่นักวิจัยท่านนั้นสังกัดอยู่ เมื่อด าเนินการจนครบแล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึก >> 

 

 

ภาพที่ 15 ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลนักวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานที่สนับสนุน ป้อนข้อมูลหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนในการด าเนินการวิจัย รวมทั้งชื่อผู้รับผิดชอบ 
หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานนั้น จนครบ และคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม หากไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุน สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ด้วยการ
คลิกท่ีปุ่ม บันทึก >>  

 

 

ภาพที่ 16 ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานที่สนับสนุน 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผลส าเร็จ เลือกปี, ประเภทของผลส าเร็จ (มีค าอธิบายผลส าเร็จของงานวิจัย โดยคลิกที่ อ่าน
ค าอธิบายผลส าเร็จของงานที่นี่) และป้อนรายละเอียดผลส าเร็จ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม  

หากต้องการลบ/แก้ไข ให้คลิกท่ีปุ่ม        (ลบ) หรอื       (แก้ไข) หน้าผลส าเร็จนั้น  ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ให้ป้อนผลส าเร็จทุกปีท่ีมีผลส าเร็จ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึก >>  

 

 
ภาพที่ 17 ขั้นตอนที่ 4 ผลส าเร็จ 
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ขั้นตอนที่ 5 ไฟล์แนบ คลิกที่ Browse เพ่ือเลือกไฟล์แนบ จากนั้นเลือกประเภทไฟล์แนบ และคลิกที่ แนบไฟล์ 
เพ่ือแนบไฟล์ไว้ในโครงการ หากต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม         ไฟล์ที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
คลิกท่ี บันทึก >> (หากเปิดไฟล์ไว้ จะต้องปิดไฟล์ก่อนแนบเข้าระบบ) 

 

 
 

ภาพที่ 18 ขั้นตอนที่ 5 ไฟล์แนบ 
 

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติม (พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย) คลิกเลือกพ้ืนที่จังหวัด และรายละเอียดอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) จากนั้น
คลิกที่ เพิ่มพื้นที่ด าเนินการวิจัย ขั้นตอนนี้ให้ระบุพ้ืนที่ด าเนินการวิจัย ข้อมูลนี้ใช้เพ่ือการค้นหาและจัดกลุ่มพ้ืนที่การวิจัยใน
ประเทศต่อไป เมื่อป้อนเสร็จแล้วคลิกท่ี ตรวจทานข้อมูลโครงการก่อนส่ง 

 

ภาพที่ 19 ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติม (พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย) 
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ตรวจทานข้อมูลโครงการก่อนส่ง ระบบจะตรวจสอบและแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด หากหัวหน้า
โครงการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและต้องการส่งให้คลิก ยืนยันการส่ง 

 

  

ภาพที่ 20 หน้าตรวจทานข้อมูลโครงการก่อนส่ง (โดยสังเขป) 

เมื่อยืนยันการส่ง สถานะงานของโครงการจะเป็น “โครงการที่รอการยืนยันการส่ง” หัวหน้าโครงการวิจัยยังสามารถ
แก้ไขข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ แต่ไม่สามารถลบโครงการออกจากระบบได้ และถ้าต้องการส่งโครงการไปยังผู้ประสาน
หน่วยงาน ต้องยืนยันการส่งโครงการอีกครั้งหนึ่ง (ดูวิธีการยืนยันการส่งครั้งที่ 2 ได้ที่ข้อ 4.5) หากไม่ต้องการยืนยันการส่ง ให้
คลิก ย้อนกลับ 
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เมื่อคลิก ย้อนกลับ จะกลับมายังหน้าแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการ จากนั้นคลิก ย้อนกลับไปหน้าหลัก 
เมนซู้ายมือ 

 
ภาพที่ 21 แสดงเมนู ย้อนกลับไปหน้าหลัก 

ในหน้าหลัก สามารถดูโครงการที่กรอกไปแล้ว โดยเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ จากนั้นไปที่เมนู Ongoing ด้านบน 
และเลือก โครงการ Ongoing ซ้ายมือ จะพบโครงการที่ได้กรอกไปแล้วอยู่ในขั้นตอน “โครงการที่ยังไม่ได้ส่ง” สามารถลบและ
แก้ไขโครงการที่ยังไม่ได้ส่งได้ 

 

ภาพที่ 22 แสดงโครงการที่อยู่ในขั้นตอน โครงการที่ยังไม่ได้ส่ง 

4.2 การลบโครงการ 

ในกรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันส่งโครงการ (อยู่ในขั้นตอนโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง) หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถลบโครงการ
ได้โดยเลือกเมนรูะบบหลัก Ongoing ด้านบน และเลือกที ่โครงการ Ongoing ซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม        หน้าโครงการที่
ต้องการ (หากยืนยันส่งโครงการแล้ว ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน) 

 
ภาพที่ 23 แสดงการลบโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง 
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เมื่อลบโครงการแล้ว โครงการดังกล่าวจะไปอยู่ในเมนู Recycle bin สามารถกู้คืนหรือลบอย่างถาวรได้ โดยคลิก    
เลือกโครงการที่ต้องการ  แล้วคลิก ลบโครงการ หรือ กู้คืน  

 

ภาพที่ 24 หน้า Recycle bin 

4.3  การแก้ไขโครงการ/การยืนยนัส่งโครงการให้ผู้ประสานหน่วยงาน (ครั้งที่ 1) 
โครงการทีอ่ยู่ในขั้นตอน “โครงการที่ยังไม่ได้ส่ง” สามารถแก้ไขและยืนยันการส่งครั้งท่ี 1 ดังนี้ 
1)  เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมนูระบบหลัก Ongoing ด้านบน และคลิกเมนู โครงการ 

Ongoing ด้านซ้ายมือ 
2)  คลิก        หน้าโครงการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะไปยังหน้าการน าเข้าข้อมูลโครงการ 6 ขั้นตอน  

 

ภาพที่ 25 แสดงการแก้ไขโครงการ 
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3) เมื่อแก้ไขข้อมูลโครงการแล้ว คลิกเมนู ดูผลการบันทึกโครงการ ด้านซ้ายมือ 

 

ภาพที่ 26 ภาพแสดงเมนู ดูผลการบันทึกโครงการ 

4)  คลิก ยืนยันการส่ง 

 

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการยืนยันส่งโครงการ (ครั้งที่ 1) 

เมื่อยืนยันการส่งโครงการ (ครั้งที่ 1) แล้ว โครงการจะอยู่ในขั้นตอน“โครงการที่รอการยืนยันส่ง” ไม่สามารถลบ
โครงการได้ แต่สามารถแก้ไขโครงการได้ หากต้องการยืนยันการส่งโครงการให้ผู้ประสานหน่วยงาน จะต้องยืนยันการส่งอีกครั้ง
หนึ่ง (ดูวิธีการยืนยันการส่งครั้งท่ี 2 ได้ที่ข้อ 4.5) 
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ในหน้าหลัก สามารถดูโครงการที่ยืนยันการส่งครั้งที่ 1 ไปแล้ว โดยเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ จากนั้นไปที่เมนู 
Ongoing ด้านบน และเลือก โครงการ Ongoing ซ้ายมือ จะพบโครงการที่ยืนยันการส่งครั้งที่ 1 ไปแล้ว อยู่ในขั้นตอน 
“โครงการทีร่อการยืนยันการส่ง” ไม่สามารถลบโครงการได้ แต่สามารถแก้ไขโครงการได้ 

 

ภาพที่ 28 แสดงโครงการที่อยู่ในขั้นตอน โครงการที่รอการยืนยันการส่ง 

เมื่อยืนยันการส่งครั้งที่ 1แล้ว โครงการจะได้รับรหัส 13 หลัก ตัวอย่างดังรูป 

 
ภาพที่ 29 แสดงรหัส 13 หลักและรหัส ID ของโครงการ 

รหัส 13 หลัก มีความหมายดังนี้  
รหัสตัวที่ 1-4 แสดงถึง  ปีงบประมาณของโครงการนั้น 
รหัสตัวที่ 5-8  แสดงถึง รหัส GFMIS หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
รหัสตัวที่ 9  แสดงถึง แหล่งทุนวิจัยของโครงการ โดย  

 เลข 0 หมายถึง ทุนงบประมาณแผ่นดินที่เสนอขอผ่านระบบ Pre-audit  
 เลข 9 หมายถึง ทุนงบประมาณแผ่นดินส าหรับโครงการเข้าใหม่ ไม่ได้เสนอขอผ่านระบบ 

Pre-audit เป็นการน าเข้าโครงการเข้าใหม่ใน Ongoing 
เลข 5 หมายถึง ทุนงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน เช่น ทุนของ วช. หรือทุนของหน่วยงาน

ที่ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายในหน่วยงานเอง 
 เลข 6 หมายถึง ทุนของ สกอ.  
 รหัสตัวที่ 10  แสดงถึง ประเภทโครงการ โดย 
  เลข 1 หมายถึง แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
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  เลข 2 หมายถึง โครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว) 
  เลข 3 หมายถึง โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 
 รหัสตัวที่ 11-13 แสดงถึง เลขล าดับของโครงการ อาจมีล าดับมากกว่า 3 หลัก หากมีโครงการจ านวนมากใน
หน่วยงานเดียวกัน 
 โครงการจะได้รหัส 13 หลัก ก็ต่อเมื่อได้ยืนยันการส่งโครงการแล้ว แตร่หัส ID ของโครงการ ระบบจะออกให้
อัตโนมัติเมื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการกรอกโครงการ  โดยรหัส ID เป็นรหัสล าดับของโครงการในระบบ 

4.4  การน าเข้าโครงการย่อย 
การน าเข้าโครงการย่อย มี 2 วิธี ดังนี้  
วิธีที่ 1 หัวหน้าชุดโครงการ/ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย เป็นผู้น าเข้าโครงการย่อยเอง (เมื่อยืนยันส่งโครงการชุด/แผน

งานวิจัยและได้รหัส 13 หลักแล้ว)  โดยเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ เลือกเมนู Ongoing และคลิกที่ โครงการ Ongoing 
จากนั้นคลิก เพิ่มโครงการย่อย ภายใต้ชื่อชุดโครงการ/แผนงานวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการน าเข้าโครงการย่อยจ านวน 6 ขั้นตอน
เหมือนการน าเข้าชุดโครงการ/แผนงานวิจัย และโครงการเดี่ยว โดยวิธีนี้โครงการย่อยที่เพ่ิมใหม่จะอยู่ภายใต้ชุดโครงการ/
แผนงานโดยอัตโนมัติ 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงการเพ่ิมโครงการย่อย โดยหัวหน้าชุดโครงการ/ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 

วิธีที่ 2 หัวหน้าโครงการย่อยเป็นผู้น าเข้าโครงการย่อยเอง โดยจะต้องทราบรหัส 13 หลัก และรหัส ID ของชุด
โครงการ/แผนงานวิจัย จากหัวหน้าชุดโครงการ/ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย เพ่ือที่จะได้จัดโครงการย่อยไปอยู่ภายใต้ชุดโครงการ/
แผนงานวิจัยได้  

 
 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงรหัส 13 หลัก และรหัส ID ของแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
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กรณีนี้มีวิธีการน าเข้าโครงการย่อย ดังนี้ 
-  ในหน้าสมัครทุนวิจัย คลิกสมัคร โครงการย่อย  ซึ่งสามารถอ่านวิธีการน าเข้าโครงการย่อยได้โดยคลิก วิธีการ

น าเข้าโครงการย่อย ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 32 แสดงลิงค์สมัครโครงการย่อย 

 
-  การน าเข้าข้อมูลโครงการย่อยจะมี 6 ขั้นตอนเหมือนการน าเข้าข้อมูลชุดโครงการ/แผนงานวิจัย และโครงการ

เดี่ยว แต่ในขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ให้ป้อน “รหัส 13 หลัก” และ “รหัส ID” ของชุดโครงการ/แผน
งานวิจัยเพ่ือจัดโครงการย่อยไปอยู่ภายใต้โครงการ/แผนงานวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพแสดงช่องใส่รหัสชุดโครงการ/แผนงานวิจัยส าหรับโครงการย่อย 
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-  เมื่อป้อนรหัสชุดโครงการ/แผนงานวิจัย และตรวจสอบแล้วว่ามีชุดโครงการ/แผนงานวิจัยอยู่ในระบบ ให้คลิก
บันทึก 

 
 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการบันทึกรหัสชุดโครงการ/แผนงานวิจัยเสร็จสิ้น 

- จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้ันตอนและคลิก ยืนยันการส่ง  เมื่อยืนยันการส่งแล้วโครงการดังกล่าวจะไปอยู่ใต้
ชุดโครงการ/แผนงานวิจัยตามที่ได้ใส่รหัส  โดยการส่งโครงการให้ผู้ประสานหน่วยงานจะต้อง ยืนยันการส่ง สองครั้ง เพ่ือที่
โครงการจะได้อยู่ในขั้นตอน “โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน” ทั้งนี้หัวหน้าชุดโครงการ/ผู้อ านวยการแผนงาน
วิจัยจะต้องยืนยันส่งโครงการชุด/แผนงานวิจัย สองครั้งด้วยเพ่ือที่โครงการจะได้อยู่ในขั้นตอน “โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้
ประสานหน่วยงาน” ดูวิธีการยืนยันการส่งโครงการครั้งที่สองได้ที่ข้อ 4.5  

4.5  การแก้ไขโครงการ/การยืนยนัส่งโครงการให้ผู้ประสานหน่วยงาน (ครั้งที่ 2) 
หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องยืนยันการส่งโครงการอีกครั้ง เพ่ือที่โครงการจะได้อยู่ในขั้นตอน “โครงการที่อยู่ใน

ขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน” โดย 
1)  เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมนูระบบหลัก Ongoing ด้านบน และคลิกเมนู โครงการ 

Ongoing ด้านซ้ายมือ 
2)  หากต้องการยืนยันการส่ง ให้คลิก ยืนยันการส่ง หน้าโครงการที่ต้องการ (กรณีโครงการอยู่ในขั้นตอนรอการ

ยืนยันการส่ง) แต่หากต้องการแก้ไขก่อนการยืนยันการส่ง ให้คลิก        จากนั้นระบบจะไปยังหน้าการน าเข้าข้อมูลโครงการ 6 
ขั้นตอน  

 
ภาพที่ 35 รายการโครงการ Ongoing 
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 3) เมื่อแก้ไขข้อมูลโครงการแล้ว คลิกเมนู ดูผลการบันทึกโครงการ ด้านซ้ายมือ 
  

 

ภาพที่ 36 ภาพแสดงเมนู ดูผลการบันทึกโครงการ 

4)  คลิก ยืนยันการส่ง 
 

 
 

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการยืนยันส่งโครงการให้ผู้ประสานหน่วยงาน 

 
 

เมื่อยืนยันการส่งครั้งที่สอง สถานะงานของโครงการจะเป็น “โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน” หัวหน้า
โครงการวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลโครงการวิจัยได้ ถ้าหากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลโครงการวิจัย ให้ติดต่อผู้
ประสานหน่วยงาน 
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4.6 การดูรายละเอียดข้อมูลโครงการและ Log Data 
หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถดูรายละเอียดโครงการที่กรอกไปแล้วได้โดยเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ เลือกเมนู 

Ongoing ด้านบน และคลิกเมนู โครงการ Ongoing ด้านซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่ชื่อโครงการที่ต้องการ จะมีหน้าต่างแสดง
รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยขึ้นมา 

 
ภาพที่ 38 แสดงหน้าโครงการ Ongoing 

 
ภาพที่ 39 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย (โดยสังเขป) 
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ในหน้ารายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย เลื่อนลงมาล่างสุด คลิกท่ี Log Data จะแสดงรายละเอียดการด าเนินการของโครงการ
นั้นๆ 

 

ภาพที่ 40 แสดง Log Data ของโครงการ 
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5. การรายงานข้อมูลเข้าระบบ 

หลังจากโครงการวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถรายงานข้อมูลเข้าระบบ
ได้ดังนี้ 

5.1 การรายงานแผนการวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถรายงานแผนการวิจัยได้เมื่อยืนยันส่งโครงการให้ผู้ประสาน
หน่วยงานแล้ว (โครงการอยู่ในข้ันตอนของผู้ประสานหน่วยงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ) โดยด าเนินการดังนี้ 

1) เมนรูะบบ Ongoing --> โครงการ Ongoing คลิก ด าเนินการ หน้าโครงการที่ต้องการ ระบบก็จะ link ไปยัง
หน้า ด าเนินการโครงการ จากนั้นเลือก รายงานแผนการวิจัย และคลิก ด าเนินการ 

 

 
 

ภาพที่ 41 หน้ารายการโครงการ Ongoing 
 

 
 

ภาพที่ 42 หน้าด าเนินการ รายงานแผนการวิจัย 
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2) เมื่อคลิกเลือก รายงานแผนการวิจัย จากหน้าด าเนินการ จะปรากฏหน้าแผนการด าเนินงานวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 43 หน้าแผนการด าเนินงานวิจัย 
 

3) คลิก      เพิ่มแผนวิจัยใหม่ ปรากฏดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 44 หน้าเพ่ิมแผนวิจัย 
 



26 
 

4) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มจนครบจากนั้นคลิก             บันทึกแผนวิจัย เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล หรือคลิก
ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอก เมื่อท าการบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 45 หน้ารายการแผนงานวิจัย 

5) หากต้องการแก้ไขแผนวิจัยให้คลิก       หน้าแผนงานวิจัยที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก แก้ไขแผนวิจัย แต่หาก
ต้องการลบแผนวิจัยให้คลิก  

 

ภาพที่ 46  แสดงวิธีแก้ไขแผนวิจัย 
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5.2 รายงานความก้าวหน้า หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถรายงานความก้าวหน้าได้เมื่อโครงการอยู่ในขั้นตอน 
“โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ” (หากโครงการไม่ได้อยู่ในขั้นตอนอยู่ระหว่างด าเนินการ ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน) โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1) เมนูระบบ Ongoing --> โครงการ Ongoing คลิก ด าเนินการ หน้าโครงการที่ต้องการ ระบบจะ link ไปยัง
หน้า ด าเนินการ จากนั้นเลือก รายงานความก้าวหน้า และคลิก ด าเนินการ  

 

 
 

ภาพที่ 47  แสดงโครงการที่อยู่ในขั้นตอน โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 
 

ภาพที่ 48 หน้าด าเนินการ รายงานความก้าวหน้า 
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2) ในการรายงานความก้าวหน้า สามารถกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน(ถ้ามี), ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี), ค าแนะน า
และข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) และไฟล์แนบ (ถ้ามี) โดยเลือกประเภทไฟล์แนบให้ถูกต้อง และคลิกที่ บันทึกข้อมูล 
รายงานความก้าวหน้าดังกล่าวก็จะถูกบันทึกในระบบ  

 

 
 

ภาพที่ 49  หน้ารายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
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3) คลิก ยืนยันการส่ง  

 
ภาพที่ 50 แสดงการยืนยันการส่งรายงานความก้าวหน้า 

เมื่อยืนยันการส่งรายงานความก้าวหน้า โครงการจะอยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน (สถานะงานตรวจสอบ
รายงานความก้าวหน้า) หากต้องการรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน
เพ่ือส่งโครงการกลับมาอยู่ในขั้นตอนอยู่ระหว่างด าเนินการ  

5.3  รายงานฉบับสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถรายงานฉบับสมบูรณ์ได้เม่ือโครงการอยู่ในข้ันตอน “โครงการที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ” (หากโครงการไม่ได้อยู่ในขั้นตอนอยู่ระหว่างด าเนินการ ให้ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน) โดยในหน้า
ด าเนินการ คลิกเลือกที่ รายงานฉบับสมบูรณ์ และคลิก ด าเนินการ จากนั้นขั้นตอนการกรอกจะเหมือนกับการรายงาน
ความก้าวหน้า  

 
ภาพที่ 51  หน้าด าเนินการ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

เมื่อยืนยันการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว โครงการจะอยู่ในขั้นตอน “โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสาน
หน่วยงาน” (สถานะงานตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์) เมื่อผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์และด าเนินการ
ปิดโครงการแล้ว โครงการจะอยู่ในขั้นตอน “โครงการที่สิ้นสุดการด าเนินการแล้ว” (สถานะงานโครงการวิจัยเสร็จสิ้น) 
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 5.4 รายงานข้อมูล Output Outcome   เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถรายงาน 
Output และ Outcome ที่ได้จากการวิจัยได้โดย จากหน้าด าเนินการ คลิกเลือกที่ รายงานข้อมูล Output Outcome และ
คลิก ด าเนินการ จากนั้นกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและคลิก บันทึกข้อมูล 

 
ภาพที่ 52 หน้าด าเนินการ รายงานข้อมูล Output Outcome 

 
 

ภาพที่ 53 หน้ารายงาน Output Outcome (โดยสังเขป) 
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5.5 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ  หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล
โครงการของนักวิจัยเอง โดยก าหนดเพ่ือให้ระบบแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมในหน้าค้นหาโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ-เสร็จสิ้น 
(http://nrpm.nrct.go.th/NewInterface/DefaultSearchOn.aspx) จากเดิมที่เปิดเผยอยู่แล้ว 5 ขอบเขตพ้ืนฐาน คือ ชื่อ
โครงการ ชื่อนักวิจัย หน่วยงานเจ้าของโครงการ วัตถุประสงค์  และงบประมาณ (เปิดเผยเฉพาะโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน) วิธีการก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการคือ ในหน้าด าเนินการ คลิกเลือกที่ ก าหนดขอบเขตการ
เปิดเผยข้อมูลโครงการ และคลิก ด าเนินการ จากนั้นเลือกขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ และคลิก บันทึกข้อมูล  

.  

ภาพที่ 54 หน้าด าเนินการ ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 

 

ภาพที่ 55 หน้าการตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ NRPM 

http://nrpm.nrct.go.th/NewInterface/DefaultSearchOn.aspx


32 
 

5.6 แจ้งยกเลิกโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถแจ้งยกเลิกโครงการได้โดย จากหน้าด าเนินการ คลิกเลือกที่ 
ยกเลิกโครงการ และคลิก ด าเนินการ จากนั้นกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการ และคลิกปุ่ม ยืนยันการยกเลิก
โครงการ 

 

ภาพที่ 56 หน้าด าเนินการ แจ้งยกเลิกโครงการ 

 

ภาพที่ 57 หน้าแจ้งยกเลิกโครงการ 

 เมื่อแจ้งยกเลิกโครงการแล้ว โครงการดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอน “โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของผู้ประสานหน่วยงาน” 
สถานะงานรอยืนยันการยกเลิกโครงการ และเมื่อผู้ประสานหน่วยงานยืนยันการยกเลิกโครงการแล้ว โครงการจะอยู่ในขั้นตอน 
“โครงการที่สิ้นสุดการด าเนินการแล้ว” สถานะงานยกเลิกโครงการ 

 


