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

(รอบ Full Proposal) ส าหรับนักวิจัย 
************************* 

 

1. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

 เปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ URL :https://www.nrms.go.th 

1.1  การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับนักวิจัย 
1) คลิกท่ี “นักวิจัย เข้าสู่ระบบ”เพ่ือเข้าใช้งาน 
2) ระบบุัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

   
รูปที่  2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
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 กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัย 
1.2 การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 

หน้าลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ จะต้องระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
1) ชาวต่างชาติหรือไม่ 
2) กระทรวง 
3) หน่วยงานสังกัดของกระทรวง 
4) หน่วยงานของท่าน (กรม/มหาวิทยาลัยที่นักวิจัยสังกัด) 
5) คณะ/สถาบัน/ส านัก/กองของท่าน (ชื่อหน่วยงานย่อยที่นักวิจัยสังกัดภายใต้กรม/มหาวิทยาลัย) 

หากไม่มีตัวเลือกหน่วยงานที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรือหากไม่มี คณะ/สถาบัน/ส านัก/
กองที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงานได้ที่เมนู ตรวจสอบบัญชีชื่อ
ของท่านในระบบ) 

6) เพศ 
7) ค าน าหน้านาม 
8) ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 
9) ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ 
10) อีเมลที่ติดต่อของท่าน (ระบบจะส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังอีเมล หลังจากที่ลงทะเบียน

นักวิจัยเรียบร้อยแล้ว) 
11) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
12) เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport number (กรณีชาวต่างชาติ) 
13) เลือกค าถามรักษาความปลอดภัย 
14) ระบุค าตอบของค าถามรักษาความปลอดภัย 
15) เช็ค  ยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบ 
16) ป้อนอักขระท่ีปรากฏ 
17) คลิก ส่งค าขอ 

 
รูปที่  3 หน้าลงทะเบียนนักวิจัย 
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หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบผ่านทางอีเมลที่ใช้
ในการลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้อัตโนมัติหลังจาก
ลงทะเบียน นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที แต่หากหน่วยงานไม่ได้ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบโดย
อัตโนมัติ นักวิจัยจะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพ่ือขอสิทธิ์เข้าระบบ ส าหรับกรณีที่เป็นนักวิจัยอิสระ หรือสังกัด
หน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ NRMS 

 หากไม่แน่ใจว่ามีบัญชีเข้าใช้ระบบแล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบโดยการคลิกที่ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านใน
ระบบ 

 กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกท่ีลืมรหัสผ่านเพ่ือให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ 

 
รูปที่ 4  แสดงเมนูตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบและลืมรหัสผ่าน 

 
รูปที่  5 หน้าตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบ 
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รูปที่  6 หน้าลืมรหัสผ่าน 

1.3 การแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคล 
นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏหน้ารายละเอียด

ข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้น สังกัด ที่อยู่ ประวัติการท างาน ประวัติการศึกษา ประวัติการ
อบรม ความเชี่ยวชาญ ผลงาน รางวัล งานวิจัยที่ก าลังท า และความเป็นส่วนตัว 

 
รูปที่  7 เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  รูปภาพประจ าตัว เพศ ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ (ไทย), ชื่อ 
(อังกฤษ), นามสกุล (ไทย), นามสกุล (อังกฤษ), วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.) เกิด , หมายเลขบัตรประชาชน หรือ Passport 
number, ค าถามรักษาความปลอดภัย, ค าตอบของค าถามรักษาความปลอดภัย, ต าแหน่งบริหาร, ต าแหน่งทางวิชาการ, 
การตรวจสอบของ วช. โดยบัญชีนักวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบจาก วช. แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขชื่อ (ไทย) , นามสกุล 
(ไทย), วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.) เกิด และหมายเลขบัตรประชาชน 
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รูปที่  8 หน้าข้อมูลเบื้องต้น 

 
 ส่วนที่ 2 สังกัด ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ กระทรวง, หน่วยงานสังกัดกระทรวง, หน่วยงานของท่าน, คณะ/กอง/
สถาบัน หากนักวิจัยมีการแก้ไขข้อมูลสังกัด นักวิจัยจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีกจนกว่าผู้ประสานหน่วยงานในสังกัดใหม่
จะให้สิทธิ์นักวิจัยเข้าระบบ (กรณีหน่วยงานมีผู้ประสานหน่วยงาน สามารถดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสาน
หน่วยงานได้ที่ หน้าตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) เพ่ือขอ
สิทธิ์เข้าใช้งานระบบ (กรณีหน่วยงานไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน) 

 
รูปที่  9 หน้าข้อมูลสังกัด 
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 ส่วนที่ 3 ที่อยู่ ประอบด้วยข้อมูล ดังนี้ โทรศัพท์, โทรสาร, มือถือ, อีเมล, อีเมลส ารอง, Facebook, Twitter, Line, 
ที่ต้ัง ถนน, ประเทศ, จังหวัด, อ าเภอ/เขต, ต าบล/แขวง, รหัสไปรษณีย์ 

 
รูปที่  10 หน้าข้อมูลที่อยู่ 

 
ส่วนที่ 4 ประวัติการท างาน ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ช่วงปีที่ท างาน, ต าแหน่ง, หน่วยงาน, ลักษณะงานที่

รับผิดชอบ 

 
รูปที่  11 หน้าข้อมูลประวัติการท างาน 
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 ส่วนที่ 5 ประวัติการศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ สถานภาพการศึกษา, ปีที่จบ, สถานที่, ระดับการศึกษา, 
สถานศึกษา, สถานศึกษาต่างประเทศ, คณะ, สาขา, วุฒิการศึกษา และหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
รูปที่  12 หน้าข้อมูลประวัติการศึกษา 

 
ส่วนที่ 6 ประวัติการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ วันที่เริ่มต้นการอบรม, วันที่สิ้นสุดการอบรม, ชื่อการ

อบรม, หน่วยงานผู้จัดอบรม, ประเทศ, ชื่อสถานที่ และรายละเอียด 

 
รูปที่  13 หน้าประวัติการอบรม 
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ส่วนที่ 7 ความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ สาขาความเชี่ยวชาญจ าแนกตาม ISCED1, ISCED2, 
ISCED3 และระบุความเชี่ยวชาญ 

 
รูปที่  14 หน้าข้อมูลความเชี่ยวชาญ 

ส่วนที่ 8 ผลงาน ประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อย ดังนี้ โครงการที่เสร็จสิ้นที่มีข้อมูลในระบบ NRMS, โครงการ 
ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร และผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
   หัวข้อที่ 1 โครงการที่เสร็จสิ้นที่มีข้อมูลในระบบ NRMS แสดงรายชื่อโครงการที่เสร็จสิ้น ที่มีข้อมูลในระบบ 
NRMS 

 
รูปที่  15 หน้าโครงการที่เสร็จสิ้นที่มีข้อมูลในระบบ NRMS 

หัวข้อที่ 2 โครงการ ส าหรับระบุโครงการที่เสร็จสิ้นที่ไม่มีข้อมูลในระบบ NRMS ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ปี, 
ชื่อโครงการ และบทบาทในโครงการ 

 
รูปที่  16 หน้าข้อมูลโครงการ 
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   หัวข้อที่ 3 ผลงานตีพิมพ์ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื่อบทความ, ผู้แต่ง, งานประชุม/วารสาร, ปีที่ตีพิมพ์ 

 
รูปที่  17 หน้าข้อมูลผลงาน (ผลงานตีพิมพ์) 

 
   หัวข้อที่ 4 สิทธิบัตร ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื่อการประดิษฐ์, หมายเลขการประดิษฐ์, วันที่ได้จัดการประดิษฐ์
,      ผู้ประดิษฐ์ 

 
รูปที่  18 หน้าข้อมูลผลงาน (สิทธิบัตร) 
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   หัวข้อที่ 5 ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  ปี, ชื่อผลงาน, รูปแบบการน าไปใช้, 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่  19 หน้าข้อมูลผลงาน (ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว) 

 
ส่วนที่ 9 รางวัล ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ วันที่ได้รับรางวัล, รางวัล, ผลงาน, ผู้ให้รางวัล 

 
รูปที่  20 หน้าข้อมูลรางวัล 
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ส่วนที่ 10 งานวิจัยท่ีก าลังท า ระบบจะแสดงโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการในระบบ NRMS และสามารถเพ่ิมข้อมูล
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการที่ไม่มีในระบบ NRMS ได้ โดยระบุข้อมูล ดังนี้ ชื่อโครงการ, แหล่งทุน, ความก้าวหน้า, วันที่
สิ้นสุด, ต าแหน่ง และสัดส่วน 

 
รูปที่  21 หน้าข้อมูลงานวิจัยที่ก าลังท า 
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ส่วนที่ 11 ความเป็นส่วนตัว ระบบจะแสดงหัวข้อของข้อมูลส่วนตัวที่นักวิจัยสามารถเลือกเปิดเผยได้ในระบบ 
Expert Finder และช่องทางอ่ืนๆ 

 
รูปที่  22 หน้าความเป็นส่วนตัว การเลือกเปิดเผยข้อมูลในระบบ Expert Finder 

 
รูปที่  23 หน้าความเป็นส่วนตัว การเลือกเปิดเผยข้อมูลในช่องทางอ่ืนๆ 
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สามารถคลิกที่ “พิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล” เพ่ือพิมพ์ประวัติข้อมูลของตนเอง 

 
รูปที่  24 หน้าพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
รูปที่  25 หน้าประวัติข้อมูลส่วนบุคคล 

สามารถคลิกที่ พิมพ์บัตรประจ าตัวนักวิจัย เพื่อพิมพ์บัตรประจ าตัวนักวิจัย 

 
รูปที่  26 หน้าพิมพ์บัตรประจ าตัวนักวิจัย 
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1.4 การแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 
   นักวิจัยสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกท่ีชื่อ แล้วเลือก แก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
รูปที่  27 การเข้าสู่หน้าแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
2) การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ นักวิจัยจะสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้งานได้ หากผ่านการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานจาก

เจ้าหน้าที่ วช. แล้ว โดยให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ และระบุยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข 
3) การแก้ไขหัสผ่าน  ให้ระบรุหัสผ่านใหม่ และระบยุืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข 

 
รูปที่  28 หน้าแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน



15 
 

 
 

2. การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ Full 
Proposal) ส าหรับนักวิจัย มีกระบวนการ ดังนี้ 

1) ผู้ประสานหน่วยงาน คลิกส่งแผนบูรณาการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ 
2) ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ สร้างโครงการภายใต้แผนบูรณาการ และเลือกนักวิจัย/ผู้รับผิดชอบให้เป็น

หัวหน้าโครงการ จากนั้นคลิกส่งโครงการให้หัวหน้าโครงการด าเนินการต่อ ส าหรับแผนบูรณาการให้แนบ
ไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ เข้าระบบ 

3) หัวหน้าโครงการ แนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ส าหรับโครงการเข้าระบบ กรณี
เป็นชุดโครงการ เมื่อแนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ส าหรับโครงการแล้ว จะ
ปรากฏแถบเมนู โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ให้หัวหน้าชุดโครงการ แนบไฟล์ template แบบสรุป
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกส่งโครงการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ 

4) ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ ตรวจสอบโครงการ/ชุดโครงการ จากนั้นยืนยันส่งโครงการทั้งหมดให้ผู้
ประสานหน่วยงาน 

การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ Full 
Proposal) นักวิจัยสามารถคลิกท่ีเมนู เสนอของบบูรณาการ 

 
รูปที่  29 เมนูเสนอของบบูรณาการ 

ที่หน้าเสนอของบบูรณาการ คลิกเมนู งบบูรณาการปี 2563 จะมีเมนูย่อย ดาวน์โหลดเอกสาร แผนบูรณาการ 
และข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  30 เมนงูบบูรณาการปี 2563 
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2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ template เอกสารแบบเสนอแผนบูรณาการ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ คู่มือ

การกรอกแบบฟอร์ม และคู่มือการใช้งานระบบ NRMS โดย template การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ Full Proposal) มีดังนี้ 

1) แบบเสนอแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 – 3 
2) แบบเสนอแผนบูรณาการเป้าหมาย 4 
3) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (ส าหรับโครงการเดี่ยวและชุด

โครงการวิจัย) 
4) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 
5) แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 
6) มาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้อง (ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 

 

 
รูปที่  31 หน้าดาวน์โหลดเอกสาร 
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2.2 แผนบูรณาการ (กรณีนักวิจยัเป็นผู้อ านวยการแผนบูรณาการ) 
แสดงแผนบูรณาการที่นักวิจัยเป็นผู้อ านวยการแผนบูรณาการ โดยแผนบูรณาการที่ยังไม่ส่งหน่วยงาน นักวิจัย

จะสามารถแก้ไขข้อมูลและลบแผนบูรณาการได้ 
2.2.1 การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการ 

การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการ ให้คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการ ซึ่งหน้าแผน
บูรณาการจะประกอบด้วยแถบเมนูแผนบูรณาการ และโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

 

 
รูปที่  32 หน้าแผนบูรณาการ 

 
หน้าแผนบูรณาการ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลแผนบูรณาการที่น าเข้า

จากไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ 
1) ข้อมูลทั่วไป 

 กรณีแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 – 2 ระบบจะแสดงข้อมูลในรอบ Concept Proposal ให้คลิก 
แก้ไขข้อมูล เพ่ือน าเข้าข้อมูลเพิ่มเติม 

 
รูปที่  33 หน้าน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 – 2 
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เมื่อคลิกแก้ไขข้อมูลแล้ว จะสามารถแก้ไข/น าเข้าข้อมูล ดังนี้ 
(1) ลักษณะการวิจัย 

(1.1) โครงการ/งาน (ระบบจะบันทึกชื่อผู้ อ านวยการแผนบูรณาการ จากไฟล์ template โดยไม่
ตรวจสอบกับฐานข้อมูลนักวิจัย) 

(1.2) โครงการวิจัย (ระบุชื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จากฐานข้อมูลนักวิจัย) กรณีเลือกโครงการวิจัย 
จะต้องระบุชื่อนักวิจัย/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport จากนั้นคลิก ค้นหา ระบบจะแสดง
รายชื่อนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิก เลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่ต้องการ 

(2) หน่วยงานย่อย ระดับคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก 
(3) งบบริหารแผนบูรณาการ 
(4) ลักษณะแผนบูรณาการ 

(4.1) แผนบูรณาการใหม่ 
(4.2) แผนบูรณาการต่อเนื่อง กรณีแผนบูรณาการต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสแผนบูรณาการปี 2562 และ

คลิก ตรวจสอบ ระบบจะแสดงชื่อแผนบูรณาการปี 2562 ผูร้ับผิดชอบและหน่วยงาน 
เมื่อแก้ไข/น าเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  34 การแก้ไข/น าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการเป้าหมาย 1 -2 

 กรณีแผนบูรณาการเป้าหมาย 3 - 4 ให้ระบุข้อมูล ดังนี้ 
(1) ลักษณะการวิจัย 

(1.1) โครงการ/งาน (ระบบจะบันทึกชื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จากไฟล์ template โดยไม่ตรวจสอบ
กับฐานข้อมูลนักวิจัย) 

(1.2) โครงการวิจัย (ระบุชื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จากฐานข้อมูลนักวิจัย) กรณีเลือกโครงการวิจัย 
จะต้องระบุชื่อนักวิจัย/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/Passport จากนั้นคลิก ค้นหา ระบบจะแสดง
รายชื่อนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิก เลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่ต้องการ 

(2) หน่วยงานย่อย ระดับคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก 
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(3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
(4) แนวทาง 
(5) ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุ่มเรื่อง) 
(6) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (กลุ่มเรื่องย่อย) 
(7) งบบริหารแผนบูรณาการ 
(8) ลักษณะแผนบูรณาการ 

(8.1) แผนบูรณาการใหม่ 
(8.2) แผนบูรณาการต่อเนื่อง กรณีแผนบูรณาการต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสแผนบูรณาการปี 2562 และ

คลิก ตรวจสอบ ระบบจะแสดงชื่อแผนบูรณาการปี 2562 ผูร้ับผิดชอบและหน่วยงาน 
เมื่อแก้ไข/น าเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  35 การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการเป้าหมาย 3 - 4 

 
2) การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการจากไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ 

การน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการจากไฟล์ template โดยการคลิกเลือกไฟล์ template แบบเสนอแผน
บูรณาการที่กรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อยแล้ว และคลิกตรวจสอบ ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ template 
แบบเสนอแผนบูรณาการ พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ template แบบ
เสนอแผนบูรณาการ และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก 
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รูปที่  36 การน าเข้าไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ 

 

 
รูปที่  37 การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแผนบูรณาการ จากการอ่านข้อมูลในไฟล์ template 
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รูปที่  38 แสดงปุ่มบันทึก กรณีท่ีข้อมูลในไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการมีความครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
ที่ระบบออกแบบไว้ 

เมื่อน าเข้าข้อมูลแผนบูรณาการแล้ว จะปรากฏเมนู ดังนี้ 
(1) พิมพ์แบบสรุปแผนบูรณาการ จะแสดงข้อมูลสรุปแผนบูรณาการและรายชื่อโครงการภายใต้แผนบูรณาการ              

ในลักษณะไฟล์ pdf ที่ระบบสรุปข้อมูลจากระบบ 
(2) พิมพ์แบบเสนอแผนบูรณาการ จะแสดงแบบเสนอแผนบูรณาการในรูปแบบไฟล์ pdf ที่ระบบสร้างจากไฟล์ 

template แบบเสนอแผนบูรณาการ 
(3) พิมพ์ประวัตินักวิจัย จะแสดงข้อมูลประวัติผู้อ านวยการแผนบูรณาการในระบบฐานข้อมูลนักวิจัยของ NRMS 

(กรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อนักวิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย จะไม่แสดงข้อมูลในส่วนนี้) 
(4) แบบเสนอแผนบูรณาการ (template) ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ ที่แนบใน

ระบบ 
(5) แก้ไขเอกสาร ส าหรับเปลี่ยนไฟล์  template แบบเสนอแผนบูรณาการ ซึ่งเมื่อคลิกแก้ไขเอกสารแล้ว                   

จะสามารถแนบไฟล์ template แบบเสนอแผนบูรณาการ และคลิกบันทึก เพ่ือน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ใหม่  

 
รูปที่  39 แสดงเมนูพิมพ์เอกสารแผนบูรณาการจากระบบ และเมนูการแก้ไขเอกสาร 
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รูปที่  40 แบบสรุปแผนบูรณาการท่ีพิมพ์จากระบบ 

 
รูปที่  41 แบบเสนอแผนบูรณาการ ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่พิมพ์จากระบบ 
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รูปที่  42 ประวัติผู้อ านวยการแผนบูรณาการที่พิมพ์จากระบบ 

2.2.2 การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
ข้อเสนอโครงการที่ไม่ได้ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ให้คลิก เพ่ิมข้อเสนอโครงการ 

ส าหรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ให้คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้าน าเข้าข้อมูล
ข้อเสนอโครงการ  ซึ่งหน้าน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการ จะประกอบด้วยแถบเมนูโครงการ และเอกสารแนบ 

 
รูปที่  43 แสดงการเพ่ิมข้อเสนอโครงการ 
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รูปที่  44 แสดงการแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal 

หน้าข้อเสนอโครงการ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลข้อเสนอโครงการที่น าเข้าจากไฟล์ 
template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 

 กรณีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ระบบจะแสดงข้อมูลในรอบ Concept 
Proposal ให้คลิก แก้ไขข้อมูล เพ่ือแก้ไข/น าเข้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

 กรณีข้อเสนอโครงการที่ไม่ได้ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal ให้น าเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม และ
คลิกบันทึก 

ข้อมูลทั่วไปของข้อเสนอโครงการ มีดังนี้ 
(1) ลักษณะการวิจัย 

(1.1) โครงการ/งาน (ระบบจะบันทึกชื่อคณะผู้วิจัย จากไฟล์ template โดยไม่ตรวจสอบกับฐานข้อมูลนักวิจัย) 
(1.2) โครงการวิจัย (ระบุชื่อคณะผู้วิจัย จากฐานข้อมูลนักวิจัย) กรณีเลือกโครงการวิจัย จะต้องระบุชื่อนักวิจัย/เลข

บัตรประจ าตัวประชาชน/Passport จากนั้นคลิก ค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อนักวิจัยตามที่ได้ค้นหา ให้คลิก 
เลือก หน้าชื่อนักวิจัยที่ต้องการให้เป็นหัวหน้าโครงการ 

(2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ ในระดับกรม และหน่วยงานย่อยระดับคณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก 
(3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
(4) แนวทาง 
(5) ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุ่มเรื่อง) 
(6) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (กลุ่มเรื่องย่อย) 
(7) ลักษณะโครงการ 

(7.1) โครงการใหม่ 
(7.2) โครงการต่อเนื่อง กรณีโครงการต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสโครงการปี 2562 และคลิก ตรวจสอบ ระบบจะ

แสดงชื่อโครงการปี 2562 ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน 
เมื่อ น าเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 
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รูปที่  45 แสดงการแก้ไขข้อมูลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal (1) 

 
รูปที่  46 แสดงการแก้ไขข้อมูลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal (2) 
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รูปที่  47 แสดงการเพ่ิมข้อเสนอโครงการ ที่ไม่ได้ผ่านการเสนอขอในรอบ Concept Proposal 

2.2.3 การส่งข้อเสนอโครงการให้หัวหน้าโครงการ 
เมื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการน าเข้าข้อมูลทั่วไปของข้อเสนอโครงการ สามารถคลิกส่งข้อเสนอ

โครงการให้หัวหน้าโครงการ โดยไปท่ีหน้า โครงการภายใต้แผนบูรณาการ และคลิก ส่งกลับหัวหน้าโครงการ 

 

 
รูปที่  48 การส่งโครงการให้หัวหน้าโครงการ 
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กรณีเลือกหัวหน้าโครงการ จากฐานข้อมูลนักวิจัย หัวหน้าโครงการสามารถเข้าระบบด้วยบัญชีนักวิจัย แล้วคลิกที่เมนู 
งบบูรณาการปี 2563 และเลือกเมนูย่อย ข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  49 เมนูข้อเสนอโครงการ 

กรณีไม่ได้เลือกหัวหน้าโครงการ จากฐานข้อมูลนักวิจัย  (กรณีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ไม่ได้เป็นนักวิจัย) หัวหน้า
โครงการสามารถเข้าระบบโดยการใช้รหัสโครงการและรหัส Passkey ซึ่งผู้อ านวยการแผนบูรณาการจะต้องแจ้งรหัส
โครงการและรหัส Passkey ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
รูปที่  50 แสดงรหัสโครงการและรหัส Passkey ของข้อเสนอโครงการ 

การเข้าสู่ระบบโดยการใช้รหัสโครงการและรหัส Passkey สามารถเข้าระบบได้ที่เมนู ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey 
ที่หน้าแรกของระบบ NRMS  

 
รูปที่  51 เมนูตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey ที่หน้าแรกของระบบ NRMS 
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ที่หน้าตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey ให้ระบุรหัสโครงการ และรหัส Passkey จากนั้นคลิก ยืนยัน จะเข้าสู่หน้า
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  52 หน้าตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey 

 
2.2.4 การตรวจสอบและลบข้อเสนอโครงการ 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ สามารถตรวจสอบข้อเสนอโครงการที่หัวหน้าโครงการส่งให้ผู้อ านวยการ

แผนบูรณาการ โดยการคลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อเสนอโครงการ หรือคลิก  เพ่ือลบข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่  53 การตรวจสอบและลบข้อเสนอโครงการ 
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2.2.5 การแก้ไขหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ สามารถแก้ไขหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยการคลิก  ที่คอลัมน์ แก้ไข

หน่วยงาน ในรายการข้อเสนอโครงการที่ต้องการ จากนั้นเลือกหน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานย่อยระดับคณะ/กอง/
สถาบัน/ส านัก ที่ต้องการ และคลิก บันทึก 

 
รูปที่  54 การแก้ไขหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

2.2.6 การส่งแผนบูรณาการและข้อเสนอโครงการไปยังผู้ประสานหน่วยงาน 
1) เมื่อผู้อ านวยการแผนบูรณาการ ตรวจสอบข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุล าดับของ

โครงการภายใต้แผนบูรณาการ เพ่ือเรียงล าดับที่จะแสดงในหน้ารายงาน จากนั้นคลิก บันทึก 

 
รูปที่  55 การระบุล าดับโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
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2) เมื่อระบุล าดับเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยังไม่ยืนยัน เพ่ือเปลี่ยนเป็นยืนยัน ที่หน้าข้อเสนอ
โครงการทุกโครงการ 

 
รูปที่  56 การยืนยันข้อเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 

3) เมื่อยืนยันข้อเสนอโครงการครบทุกโครงการแล้ว ให้คลิกส่งผู้ประสานหน่วยงาน 

 
รูปที่  57 การส่งแผนบูรณาการและข้อเสนอโครงการให้ผู้ประสานหน่วยงาน 
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แผนบูรณาการที่ส่งผู้ประสานหน่วยงานแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่เมนูงบบูรณาการปี 2563 เมนูย่อย แผนบูรณาการ               
โดยจะอยู่ในหัวข้อแผนบูรณาการที่ส่งหน่วยงานแล้ว 

 
รูปที่  58 แผนบูรณาการที่ส่งหน่วยงานแล้ว 

 
2.3 ข้อเสนอโครงการ (กรณีนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ) 

นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ สามารถน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการ โดยการคลิกท่ีเมนู งบบูรณาการปี 2563 

เมนูย่อย ข้อเสนอโครงการ โดยข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่งให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จะสามารถคลิก  เพ่ือ

น าเข้าหรือแก้ไขข้อมูลข้อเสนอโครงการ เมื่อคลิก  ที่ข้อเสนอโครงการ จะเข้าสู่หน้าน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการ 
โดยจะประกอบด้วยแถบเมนูโครงการ และเอกสารแนบ 

 
รูปที่  59 เมนูข้อเสนอโครงการ 

 
หน้าข้อเสนอโครงการ จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลข้อเสนอโครงการที่น าเข้าจากไฟล์ 
template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 

2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
หัวหน้าโครงการ สามารถคลิกแก้ไขข้อมูล เพ่ือแก้ไขข้อมูลทั่วไป ได้ดังนี้ 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
(2) แนวทาง 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุ่มเรื่อง) 
(4) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (กลุ่มเรื่องย่อย) 
(5) ลักษณะโครงการ 

(5.1) โครงการใหม่ 
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(5.2) โครงการต่อเนื่อง กรณีโครงการต่อเนื่อง จะต้องระบุรหัสโครงการปี 2562 และคลิก 
ตรวจสอบ ระบบจะแสดงชื่อโครงการปี 2562 ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน 

เมื่อ แก้ไขข้อมูลทั่วไปแล้ว คลิก บันทึก 

 
รูปที่  60 แสดงปุ่มแก้ไขข้อมูลทั่วไป 

 
รูปที่  61 แสดงการแก้ไขข้อมูลทั่วไป 
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2.3.2 การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการจากไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์  
การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการจากไฟล์ template โดยการคลิกเลือกไฟล์ template แบบฟอร์ม

ข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ที่กรอกข้อมูลในไฟล์เรียบร้อยแล้ว และคลิกตรวจสอบ ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ 
template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบ
ออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้แก้ไข
ข้อมูลในไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้
คลิก บันทึก 

 
รูปที่  62 การน าเข้าไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 63 การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข้อเสนอโครงการ จากการอ่านข้อมูลในไฟล์ template (1) 
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รูปที่ 64 การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข้อเสนอโครงการ จากการอ่านข้อมูลในไฟล์ template (2) 
 

 
รูปที่ 65 แสดงปุ่มบันทึก กรณีท่ีข้อมูลในไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์มีความครบถ้วน ถูกต้องตาม

รูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ 
เมื่อน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการแล้ว จะปรากฏเมนู ดังนี้ 

(1) พิมพ์แบบสรุปชุดโครงการวิจัย จะแสดงเฉพาะชุดโครงการวิจัย โดยแสดงสรุปข้อมูลชุดโครงการวิจัย และ
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 

(2) พิมพ์แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ จะแสดงแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่ระบบ
สร้างจากไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 

(3) พิมพ์ประวัตินักวิจัย จะแสดงข้อมูลประวัติคณะผู้วิจัยในระบบฐานข้อมูลนักวิจัยของ NRMS (กรณีที่ไม่ได้ระบุ
ชื่อนักวิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย จะไม่แสดงข้อมูลในส่วนนี้) 

(4) พิมพ์เอกสารแนบ ส าหรับพิมพ์เอกสารมาตรฐานการวิจัย และเอกสารแนบอ่ืนๆ  ซึ่งสามารถแนบไฟล์เอกสาร
แนบได้ท่ีเมนู เอกสารแนบ 

(5) พิมพ์แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (กรณีเป็นชุดโครงการวิจัย) จะแสดงแบบสรุปโครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการ ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่ระบบสร้างจากไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุด
โครงการ โดยสามารถแนบไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ได้ที่เมนูโครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการ 
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(6) เอกสารโครงการ (template) ส าหรับดาวน์โหลดไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ที่แนบใน
ระบบ 

(7) แก้ไขเอกสาร ส าหรับเปลี่ยนไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อคลิกแก้ไขเอกสารแล้ว                   
จะสามารถแนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ และคลิกบันทึก เพ่ือน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ใหม่ 

 
รูปที่  66 แสดงเมนูพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการจากระบบ และเมนูการแก้ไขเอกสาร 

 

 
รูปที่  67 แบบสรุปชุดโครงการวิจัยที่พิมพ์จากระบบ 
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รูปที่  68 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ pdf ที่พิมพ์จากระบบ 

 
รูปที่  69 ประวัตินักวิจัยที่พิมพ์จากระบบ 
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รูปที่  70 เอกสารแนบที่พิมพ์จากระบบ 

2.3.3 การน าเข้าข้อมูลมาตรฐานการวิจัย 
กรณีที่โครงการมีการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย จะต้องแนบไฟล์ template มาตรฐาน             

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และคลิกตรวจสอบเอกสาร ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย
พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ template 
มาตรฐานการวิจัย และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก 

 
รูปที่  71 การแนบไฟล์มาตรฐานการวิจัย 
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รูปที่  72 การตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย 
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เมื่อบันทึกข้อมูลจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย แล้ว สามารถคลิก ข้อมูลมาตรฐาน เพ่ือแสดงข้อมูลมาตรฐาน
การวิจัยที่ระบบบันทึกข้อมูลจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย 

 
รูปที่  73 ข้อมูลที่ระบบบันทึกจากไฟล์ template มาตรฐานการวิจัย 

2.3.4 เอกสารแนบ 
สามารถแนบเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ เช่น ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย หนังสือแสดง

เจตนาการร่วมทุนวิจัยและพัฒนา เป็นต้น โดยการคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ เลือกประเภทเอกสาร และคลิกบันทึก ทั้งนี้
ไฟล์เอกสารแนบที่น าเข้าจะต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น 

 
รูปที่  74 การแนบเอกสารแนบ 

2.3.5 การเพิ่มโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 
เมื่อแนบไฟล์ template แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ของชุดโครงการวิจัย จะปรากฏแถบเมนู

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ สามารถคลิกน าเข้า โครงการย่อย และเลือกไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการ จากนั้นคลิก ตรวจสอบเอกสาร ระบบจะแสดงข้อมูลที่อ่านได้จากไฟล์ template แบบสรุปโครงการ
ย่อยภายใต้ชุดโครงการ พร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบที่ระบบออกแบบไว้ หากไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งรายละเอียดที่ ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ template 
แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ และแนบไฟล์ใหม่อีกครั้ง หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้คลิก บันทึก 
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รูปที่  75 การเพ่ิมโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 

 

 
รูปที่  76 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 
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สามารถคลิก  เพ่ือเปลี่ยนไฟล์ template แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ หรือคลิก  เพ่ือลบ
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ และสามารถคลิกพิมพ์ เพ่ือพิมพ์แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการในรูปแบบ
ไฟล์ pdf จากระบบ 

 
รูปที่  77 การจัดการโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 

2.3.6 การส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ 
เมื่อน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ านวยการแผน

บูรณาการ โดยการคลิกท่ีแถบเมนู เอกสารแนบ และคลิก ส่งโครงการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ  

 
รูปที่  78 การส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ 
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ข้อเสนอโครงการที่ส่งให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู งบบูรณาการปี 2563 เมนูย่อย 
ข้อเสนอโครงการ โดยจะอยู่ในหัวข้อ ข้อเสนอโครงการที่ส่งแล้ว 

 
รูปที่  79 แสดงข้อเสนอโครงการที่ส่งให้ผู้อ านวยการแผนบูรณาการแล้ว 


