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1. การเขาใชงานระบบ DRMS 

 เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร Google Chrome 

 เขาไปที่ URL : http://snru.drms.in.th/Login 

 หรอื ที่เว็บไซตของสถาบันวจัิย คลกิที่ ระบบบรหิารจัดการงานวิจัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(DRMS) ดังภาพ 

 

ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงระบบ DRMS ในเว็บไซตสถาบันวจัิย 

 ผูที่มีบัญชีในระบบ NRMSอยูแลว สามารถเขาใชงานระบบไดเลย แตหากเปนนักวิจัยใหม ให

ดําเนนิการลงทะเบียนนักวจัิยใหม ซึ่งเปนหนาลงทะเบยีนของระบบบรหิารจัดการงานวจัิยแหงชาต ิ(National 

Research Management System : NRMS) เนื่องจากระบบ DRMS ใชฐานขอมูลนักวจัิยรวมกับระบบ NRMS 

 1.1 การลงทะเบยีนนักวจัิยใหม ระบบฐานขอมูลนักวิจัยของระบบ NRMS 

  1) เขาไปที่เว็บไซต http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx 

  2) ลงทะเบยีนใหม ระบบฐานขอมูลนักวจัิยของระบบ NRMS 

   2.1) หนาลงทะเบยีนนักวิจัยใหมผูใชงานจะตองระบุรายละเอียดที่สําคัญตาม 

Require Field (*) พรอมทัง้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักวจัิย ในกรณีที่ผูใช ไมสะดวกที่จะแนบ

ไฟลในครัง้แรกที่ลงทะเบยีน สามารถไปเพิ่มเอกสารแนบไดในหนาแกไขขอมูลสวนบุคคลหลังจากที่เขาระบบ

ไดแลว 

   2.2) กรอกขอมูลตามแบบฟอรม ดังนี้  

    - กระทรวง 

- หนวยงานสังกัดของกระทรวง 

- หนวยงานของทาน (กรม/มหาวทิยาลัยของผูใช) 

- คณะ/กอง/สถาบัน ของทาน (ชื่อหนวยงานยอยที่ผูใชสังกัดภายใต

กรม/มหาวทิยาลัย) หากไมมีหนวยงานของผูใชใน dropdown list ใหแจงผูดูแล
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ระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรอืหากไมมี คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง ของ

ผูใช ใน dropdown list ใหแจงผูประสานหนวยงาน (ดูรายชื่อและเบอรตดิตอ

ของผูประสานหนวยงานไดที่เมนู ตรวจสอบบัญชชีื่อในระบบของทาน ) 

- คํานําหนานาม 

- ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย 

- ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ (*จําเปนตองกรอกเพราะ

ระบบจะสราง Account ในการเขาใชงานระบบเปนอีเมลในภาพแบบ 

name.surname@research.or.th) 

- อีเมลที่ตดิตอของทาน : เปนอีเมลที่เปนปจจุบันและผูใชใชสําหรับ

ตดิตอและรับขอมูลจากระบบ NRMS 

- เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน หรอื Passport number (กรณี

ชาวตางชาต)ิ : ใหกรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักตามจรงิ กรณีที่เปนนักวจัิย

ตางชาต ิใหตดิตอผูประสานหนวยงานในการเพิ่มขอมูลนักวจัิยดังกลาว โดยเลข

บัตรใหกรอกอักษรยอของประเทศ ตามดวยหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) 

และกรอกหมายเลข 0 เตมิไปจนครบ 13 หลัก 

- สาขาที่เชี่ยวชาญ 

- ที่อยูที่สามารถตดิตอไดสะดวก 

- จังหวัด 

- อําเภอ/เขต 

- หมายเลขโทรศัพทมือถอื (กรอกในภาพแบบ 08X-XXX-XXXX) 

- เลอืกไฟล เพื่อทาการแนบไฟลบัตรประชาชน 

- เช็ค  ยอมรับเงื่อนไข 

- ปอนอักขระที่ปรากฏใหเห็น 

- คลกิ สงคําขอ 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาลงทะเบียนนักวจัิยใหม 

หลังจากลงทะเบียนแลว นักวจัิยจะไดรับ Username และ Password ในการเขาใชงานระบบผานทาง

อีเมลที่ใชในการลงทะเบยีน โดยหากหนวยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ กําหนดสทิธิ์ใหนักวจัิยเขาระบบได

อัตโนมัตหิลังจากลงทะเบียน นักวจัิยจะสามารถเขาใชงานระบบไดทันท ีแตหากหนวยงานไมไดกําหนดสทิธิ์

ใหนักวจัิยเขาระบบโดยอัตโนมัต ินักวจัิยจะตองตดิตอผูประสานหนวยงาน เพื่อขอสทิธิ์เขาระบบ 

1.ระบุรายละเอยีดขอมูลของนักวจิัย 

2.แนบไฟลสําเนาบัตรประชาชนของนักวจิัย 

3.เช็ค  ยอมรับเง่ือนไข 

4.ระบุตัวเลขท่ีเห็น 

5.คลิก “สงคําขอ” 
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 1.2 การเขาใชงานระบบ DRMS 

  1) เปดบราวเซอร Google Chrome ไปที่ URL : http://snru.drms.in.th/Login 

เลอืกการเขาใชงานระบบ โดยเลอืกที่นักวจัิย 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการเขาสูระบบ 

 2) เลอืกการใชงานระบบ โดยเลอืกที่นักวจัิย 

 1.3 การแกไขขอมูลสวนตัว 

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวไดที่เมนู ขอมูลสวนตัว เม่ือแกไขแลวคลกิบันทกึ 
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ภาพที่ 4 แสดงหนาขอมูลสวนบุคคล 

2. การใชงานเมนู ขอเสนอการวิจัย 

 2.1 รายการขอเสนอการวจัิย 

 หนารายการขอเสนอการวจัิย จะแสดงขอเสนอการวจัิยทัง้หมด สามารถสราง ลบ และแกไข 

งานวจัิยได 

 

ภาพที่ 5 แสดงหนารายการขอเสนอการวจัิย 

 

 

กรอก ชื่อ-สกุล 

วัน เดือน ป เกิด 
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2.1.1 การสรางขอเสนอการวจัิย  

 ในหนารายการขอเสนอการวจัิย ใหเลือก ปงบประมาณ ช่ือทุน แลวคลกิ สรางขอเสนอการวิจัย 

จะเขาสูหนาแบบฟอรมรายละเอียดขอเสนอการวจัิย 

 

ภาพที่ 6 แสดงหนารายการขอเสนอการวจัิย 

ข้ันตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) แหลงทุน 

2) ปงบประมาณ 

3) ชื่อทุน 

4) ประเภทโครงการ (โครงการเดี่ยว, แผนงานวจัิย, โครงการยอย) 

5) สถานภาพ (ใหม, ตอเนื่อง) 

6) ชื่อเรื่องภาษาไทย 

7) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 

8) สาขาวจัิย 

9) ประเภทการวจัิย (เฉพาะทุนRtoR) 

10) ระยะเวลาการวจัิย 
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เม่ือดําเนนิการกรอกขอมูลในขัน้ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปครบถวนเรยีบรอยแลว คลกิ “บันทกึ” เพื่อ

ทําการบันทกึ ระบบจะทําการบันทกึรายละเอียด และจะแสดงขอมูลอีก 5 ขัน้ตอน ไดแก รายละเอียด

โครงการ คณะผูวจัิย แผนงาน เอกสารแนบ และตรวจสอบขอเสนอการวจัิย 

 

ภาพที่ 7 แสดงแบบฟอรมขอเสนอการวจัิย ในขัน้ตอนขอมูลทั่วไป 
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ข้ันตอนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

รายละเอียดโครงการ ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทาการวจัิย 

2) วัตถุประสงคการวจัิย 

3) ขอบเขตการวจัิย 

4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5) การนําไปใชประโยชนในดาน 

 ดานวชิาการ 

 ดานนโยบาย 

 ดานเศรษฐกจิ/พาณิชย/อุตสาหกรรม 

 ดานสังคมและชุมชน 

6) สถานที่ทําวจัิย 

7) คําสําคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

8) การตรวจสอบทรัพยสนิทางปญญาหรอืสทิธบิัตรที่เกี่ยวของ 

เม่ือดําเนนิการกรอกขอมูลในขัน้ตอนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ ครบถวนเรยีบรอยแลวคลกิ 

“บันทกึ” ระบบจะทําการบันทกึขอมูล 



9 

 

ภาพที่ 8 แสดงแบบฟอรมขอเสนอการวจัิย ในขัน้ตอนรายละเอียดโครงการ 
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ข้ันตอนที่ 3 คณะผูวิจัย 

การเพิ่มคณะผูวจัิย มีขัน้ตอนดังนี้ 

1) คลกิ “เพิ่มคณะผูวจัิย” 

2) ระบุชื่อหรอืนามสกุลของนักวจัิยในขอเสนอการวจัิย แลวคลิก “คนหา” ระบบจะคนหารายชื่อ

นักวจัิยที่ลงทะเบยีนนักวจัิยในระบบ NRMS หากไมพบขอมูลแสดงวานักวจัิยทานนัน้ยังไมไดลงทะเบยีนนักวิจัย

ในระบบ NRMS จะตองดําเนนิการลงทะเบยีนนักวิจัยกอน 

3) เม่ือพบรายชื่อนักวจัิยที่ตองการแลวใหคลกิ เลอืก 

4) ระบุตําแหนงนักวจัิยในโครงการ ซึ่งตําแหนงในโครงการประกอบดวย ที่ปรกึษาโครงการ 

ผูอํานวยการแผนงานวจัิย หัวหนาโครงการ ผูประสานงาน ผูวางแผน และผูรับผดิชอบ(โครงการ) เปนตน 

ระบุสัดสวนการมีสวนรวมของนักวจัิยในโครงการ (ระบุเปนรอยละ) ระบุเวลาที่ทําวจัิย โดยระบุระยะเวลาทํา

การวจัิยเปนจํานวนชั่วโมงตอสัปดาห 

5) คลกิ “บันทกึ” เพื่อเพิ่มขอมูลนักวจัิยเขาสูรายละเอียดคณะผูวจัิย 

 

ภาพที่ 9 แสดงแบบฟอรมขอเสนอการวจัิย ในขัน้ตอนคณะผูวจัิย 

ข้ันตอนที่ 4 แผนงาน 

แผนงาน ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

แผนการดําเนนิการวจัิย 

1) คลกิ “เพิ่มแผนการดําเนนิการวจัิย” 

2) กจิกรรม : ระบุรายละเอียดกจิกรรมในการดําเนนิการ 

3) ปงบประมาณ : ระบุปงบประมาณของกจิกรรม 

1 
2 

3 

4 
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4) เดอืนที่คาดจะดําเนนิการ : ระบุระยะเวลาเดือนที่ทํากิจกรรม โดยคลกิ “” ลงในเดอืนที่ดําเนนิ

กจิกรรม 

5) คลกิ “บันทกึ”  

 

 
ภาพที่ 10 การเพิ่มแผนการดําเนนิการวจัิย 

งบประมาณรวมตลอดโครงการวจัิย 

1) คลกิ “เพิ่มงบประมาณ” 

2) ประเภทงบประมาณ : ใหระบุประเภทงบประมาณ โดยประเภทงบประมาณแบงออกเปน 3 

หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 งบบุคลากร 

หมวดที่ 2 งบดําเนนิการ 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

- คาธรรมเนยีมอุดหนุนสถาบัน 

- คาสาธารณูปโภค 

- งบบรหิารแผนงานวจัิย (มีใหระบุเฉพาะแผนงานวจัิย/ชุดโครงการวจัิย) 

หมวดที่ 3 งบลงทุน 

- ครุภัณฑ 

- สิ่งกอสราง 

3) รายละเอียด : ระบุรายละเอียดงบประมาณ เชน คาจางลูกจางชั่วคราววุฒปิรญิญาโท จํานวน 1 

คน เปนระยะเวลา 12 เดอืน เปนตน 

4) งบประมาณในแตละปงบประมาณ : ระบุงบประมาณที่ใชในการวจัิยแตละปงบประมาณ 

5) คลกิ “บันทกึ” 

1 

2 

3 4 
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หมายเหต ุการระบุงบประมาณในแผนงานวจัิย/ชุดโครงการวจัิยจะสามารถระบุไดเพยีงงบบรหิารแผนงาน 

และคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเทานัน้ สําหรับงบประมาณในหมวดอ่ืนระบบจะทาการคํานวณจาก

โครงการวจัิยยอยใหโดยอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที่ 11 การเพิ่มขอมูลงบประมาณโครงการ 

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ (ถามี) 

1) คลกิ “เพิ่มครุภัณฑ” 

2) ชื่อครุภัณฑ : ระบุชื่อครุภัณฑที่ตองการจะซื้อ 

3) สถานภาพของครุภัณฑในหนวยงาน : ระบุสถานภาพครุภัณฑที่ตองการซื้อในหนวยงานวามี

หรอืไม 

4) เหตุผลและความจําเปนตอโครงการ : ระบุเหตุผลและความจําเปนในการซื้อครุภัณฑเพื่อทาการ

วจัิย 

5) การใชประโยชนเม่ือโครงการสิ้นสุด : ระบุการนาครุภัณฑไปใชประโยชนเม่ือสิ้นสุดการวจัิย 

6) รายละเอียดของเดิม : ระบุรายละเอียดของครุภัณฑเดมิที่มีอยู 

7) คลกิ “บันทกึ” 

ในการแกไข/ลบ รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ สามารถดําเนนิการแกไขขอมูลไดโดยคลกิ

เครื่องหมาย “   แกไขรายละเอียดและคลกิ “บันทกึ” เพื่อบันทกึรายละเอียดที่ทําการแกไข หากตองการ

ลบขอมูล คลกิ   

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที่ 12 การเพิ่มขอมูลงบประมาณโครงการ 

 

ผลสําเร็จ 

1) ป : ระบุปงบประมาณของผลสําเร็จ 

2) ประเภทของผลสําเร็จ : ระบุประเภทของผลสําเร็จ โดยประเภทของผลสําเร็จจําแนกเปน 3 

ประเภท ดังนี้ 

ระบุ P หมายถงึ ผลสําเร็จเบื้องตน (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

- ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรอืภาพแบบ หรอืวธิกีารที่จะนาไปสูการวจัิยใน

ระยะตอไป 

- ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว 

- ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนาไปตอยอดการวจัิยได 

ระบุ I หมายถงึ ผลสําเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

- เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 

- เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 

- เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวจัิย 

ระบุ G หมายถงึ ผลสําเร็จตามเปาประสงค (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

- เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา 

- ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกดิผลกระทบ 

- ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทาใหเกดิ

ผลกระทบสูง ยอมมีนาหนักการพจิารณาแผนงานวิจัยสูง 

1 

2 
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3) ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ : ระบุผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในแตละปงบประมาณ 

4) คลกิ “เพิ่มผลสําเร็จ” 

 

 

 
ภาพที่ 13 การเพิ่มผลสําเร็จ 

 

ข้ันตอนที่ 5 เอกสารแนบ 

1. เอกสารแนบใบรับรองตามมาตรฐานการวจัิยที่มีระบุไวในขอมูลทั่วไป 

-ใบรับรองการอนุมัตใิหดําเนินการเลี้ยงและใชสัตว : โดยคลกิชองไฟลแนบ เลอืกไฟล และคลกิ 

“เพิ่มไฟล” 

-ใบรับรองจรยิธรรมการวจัิยของขอเสนอการวจัิยในมนุษย : โดยคลกิชองไฟลแนบ เลอืกไฟล และ

คลกิ “เพิ่มไฟล” 

-ใบรับรองการอนุมัตใิหดําเนินการวจัิยดานความปลอดภัยทางชีวภาพ : โดยคลกิชองไฟลแนบ 

เลอืกไฟล และคลกิ “เพิ่มไฟล” 

-รายงานผลสถานภาพหองปฏิบัตกิาร (ESPReL) : โดยคลกิชองไฟลแนบ เลอืกไฟล และคลกิ “เพิ่ม

ไฟล” 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบตางๆ จะปรากฏก็ตอเม่ือมีการเลอืกความสอดคลองกับมาตรฐานการ

วจัิยในขัน้ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 

2. เอกสารเพิ่มเตมิที่ตองการจะแนบเพิ่มเติมจากเอกสารขอเสนอการวจัิย และเอกสารในขอ 1 

ระบุเอกสารเพิ่มเตมิของขอเสนอการวจัิย (ถามี) โดยคลกิชองไฟลแนบ เลอืกไฟล เลอืกประเภท

เอกสาร และคลกิ “เพิ่มไฟล” โดยประเภทของเอกสารมี ดังนี้ 

- หนังสอือนุมัตจิากสถานที่ศกึษาสาหรับผูขอรับทุนประเภทบัณฑิตศกึษา 

- เอกสารการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ 

- เอกสารยืนยันความรวมมือระหวางบรษิัทและอุตสาหกรรม 

- เอกสารอนุญาตใหนักวจัิยชาวตางประเทศเขามาทําการวจัิยในประเทศไทย 

- เอกสารอางอิงการวจัิยตามระบบสากล 

1 

1 
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- เอกสารขอกําหนด (TOR)  

- เอกสารอ่ืนๆ 

 
ภาพที่ 14 แสดงแบบฟอรมขอเสนอการวจัิยการเพิ่มผลสําเร็จ 

ข้ันตอนที่ 6 : ตรวจสอบขอเสนอการวิจัย 

ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลทัง้หมดที่ไดบันทกึไวตัง้แตขัน้ตอนที่ 1-5 และมีปุมแสดง

รายละเอียดแสดงสถานะความครบถวนของขอมูล วาไดระบุรายละเอียดไวครบถวนหรอืไม ถาระบุขอมูลไม

ครบถวนจะไมสามารถ คลกิ “สงขอเสนอการวจัิย” เพื่อยืนยันการสงขอเสนอการวจัิยได (*หากกดปุม “สง

ขอเสนอการวจัิย” แลว นักวจัิยจะไมสามารถแกไข หรอืลบขอเสนอการวจัิยเรื่องนัน้ได) 
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ภาพที่ 15 แสดงแบบฟอรมขอเสนอการวจัิย ในขัน้ตอนตรวจสอบขอเสนอการวจัิย 
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 เม่ือดําเนนิการกดปุม “สงขอเสนอการวจัิย” แลว ระบบ DRMS จะแสดงหนาตาง ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 16 หนาตางแสดงผลการสงขอเสนอการวจัิย 

 

 

 ขอเสนอการวจัิยที่ผานกดปุม “สงขอเสนอการวจัิย” แลว นักวจัิยจะไมสามารถแกไข หรอืลบ

ขอเสนอการวจัิยได โดยในหนารายการขอเสนอการวจัิย จะแสดงรายการขอเสนอการวจัิย โดยแสดงสถานะ

ขอเสนอการวจัิยเปน “อยูระหวางตรวจสอบโดยผูประสานงาน ระดับคณะ กอง สถาบัน สํานัก” 

 

 
ภาพที่ 17 รายการขอเสนอการวจัิยหลังจากกดปุม “สงขอเสนอการวจัิย” 
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2.1.2 การแกไขขอเสนอการวจัิย 

 1) ในหนารายการขอเสนอการวจัิย ใหคนหาขอเสนอการวจัิยที่ตองการ โดยการ

เลอืกปงบประมาณ ชื่อทุน กรอกรหัสโครงการหรอืชื่อโครงการหรอืชื่อนักวจัิยหรอืชื่อทุน

ที่ตองการ และคลกิคนหา 

2) คลกิไอคอนภาพดนิสอ หนาขอเสนอการวจัิยที่ตองการจะเขาสูหนา

แบบฟอรมรายละเอียดขอเสนอวจัิยใหแกไข 

 
ภาพที่ 18 การแกไขขอเสนอการวจัิย 
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2.1.3 การลบขอเสนอการวจัิย 

1) ในหนารายการขอเสนอการวจัิย ใหคนหาขอเสนอการวจัิยที่ตองการ โดยการ

เลอืกปงบประมาณ ชื่อทุน กรอกรหัสโครงการหรอืชื่อโครงการหรอืชื่อนักวจัิยหรอืชื่อทุน

ที่ตองการ และคลกิคนหา 

2) คลกิไอคอนภาพกากบาท  หลังขอเสนอการวจัิยที่ตองการลบ 

 
ภาพที่ 19 การลบขอเสนอการวจัิย 
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3.รายงานความกาวหนา 

 การรายงานความกาวหนา มีขัน้ตอนในการดําเนินการดังนี้ 

 3.1 การคนหาโครงการวจัิย 

  การคนหางานวจัิยที่ตองการคนหา เพื่อรายการความกาวหนา สามารถดําเนนิการไดดังนี้ 

  1) นักวจัิยดําเนนิการล็อกอินเขาระบบ DRMS (http://snru.drms.in.th) จากนัน้ ไปที่ 

“โครงการระหวางดําเนนิการ” 

 
ภาพที่ 20 โครงการระหวางดําเนนิการ 

 

  2) คลกิที่ “จัดการโครงการ” 

ภาพที่ 21 จัดการโครงการ 
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 3) กําหนด “ปงบประมาณ” “ช่ือทุน” จากนัน้กดปุม “คนหา”  

 
ภาพที่ 22 การคนหาโครงการวจัิย 

 

 4) ระบบ DRMS จะแสดงโครงการวจัิยของปงบนัน้ 

 
ภาพที่ 22 โครงการวจัิย 
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 3.2 การรายงานความกาวหนา 

  ขัน้ตอนการรายงานความกาวหนาทุนวจัิยงบประมาณเงนิรายได มีรายละเอียด ตามอินโฟ

กราฟฟกดานลาง 

 
ภาพที่ 23 อินโฟกราฟฟกสรุปการรายงานความกาวหนา 

 

  เม่ือคนหาโครงการวจัิยแลว การรายงานความกาวหนา สามารถดําเนนิการได ดังนี้ 

  1) คลกิที่ “ดําเนนิการ” ดังภาพดานลาง 

 
ภาพที่ 24 ดําเนินการโครงการ 
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  2) คลกิที่ภาพ  หนาขอกจิกรรม ในสวนของแผนการดําเนนิงาน เพื่อเพิ่มขอมูลใน

แผนการดําเนนิงาน 

 
ภาพที่ 25 แกไขแผนการดําเนนิงาน 

 

  3) ปรากฏสวนเพิ่มแผนการดําเนนิงาน โดยนักวจัิยตองเพิ่มขอมูลในสวน “เดือนที่

ดําเนนิการจรงิ” “รอยละปรมิาณงาน” “รอยละความสําเร็จ” โดย 

  เดอืนที่ดําเนนิการจรงิ หมายถงึ ระยะเวลาที่ไดดําเนนิการกจิกรรมนัน้ 

  รอยละปริมาณงาน หมายถงึ หมายถงึ รอยละของงานในกจิกรรมนั้นเทียบกับ

ท้ังโครงการ โดยทุกกจิกรรมรวมกันเปนรอยละ 100  เชน กจิกรรมที่ 1 วางแผนงาน คิดเปน

รอยละ 10 เม่ือเทยีบกับทุกกจิกรรมทัง้โครงการ ดังนัน้ สัดสวนของงานตอโครงการคอื 10 

  รอยละความสําเร็จ  หมายถึง  รอยละผลการดําเนินโครงการท่ีได

ดําเนินการแลวในกิจกรรมนั้น โดยทั้งกิจกรรมเทียบเปนรอยละ 100 เชน กิจกรรมที่ 1 

วางแผนงาน สัดสวนของงานตอโครงการคือ 10 ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวครึ่งหนึ่ง ดังนั้น

ความสําเร็จตอกิจกรรมคือ 50 โดยหากกิจกรรมนั้นดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ความสําเร็จตอ

กจิกรรมจะตองเปนรอยละ 100 

 เม่ือดําเนินการเพิ่มขอมูลกิจกรรมของแผนการดําเนินงานที่ตองรายงานความกาวหนา โดยเพิ่ม

ขอมูล“เดือนที่ดําเนินการจริง” “รอยละปริมาณงาน” “รอยละความสําเร็จ” ของแตละกิจกรรมที่ตองการ

แกไขครบแลว กดปุม “บันทกึ”  เพื่อบันทกึกจิกรรมที่แกไข 
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ภาพที่ 26 เพิ่มขอมูลแผนการดําเนนิงาน 

 

 

  4) สงแบบรายงานความกาวหนา (ดาวนโหลดไดที่ http://rdi.snru.ac.th/ดาวนโหลด/ทุน

วจัิยงบรายได) พรอมทัง้เลมรายงานวจัิยทัง้ ๓ บท จัดทําในรูปแบบไฟล pdf รวมกันเปนหนึ่งไฟล โดยการสง

รายงานความกาวหนาสามารถทําไดโดยคลกิที่ “สงรายงาน” 

 
ภาพที่ 27 เมนูสงรายงาน 
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  5) ปรากฏสวนสงรายงานความกาวหนา จากนัน้เลือกงวดที่ตองการรายงาน

ความกาวหนาที่ “งวดที่” กรอกขอมูลงบประมาณที่ชอง “งบประมาณที่ใชไป” ระบุรอยละความกาวหนา

ของโครงการวจัิยที่ชอง “รอยละความกาวหนา” และแนบเอกสารรายงานความกาวหนา เม่ือกรอก

รายละเอียดครบแลว คลกิที่ “สงรายงาน”  

 
ภาพที่ 28 การสงรายงาน 

 

  6) กดปุม “พมิพรายงาน” เพื่อพิมพเอกสารรายงานความกาวหนาผานระบบ DRMS  

 
ภาพที่ 29 พมิพรายงาน 

 

 

 

 

 

 

1 

2

3 4 

5 
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  7) ปรากฏหนาเอกสารรายงานความกาวหนาผานระบบ DRMS ดําเนนิการพมิพ

เอกสารรายงานความกาวหนานี้ จากนัน้จึงนําเอกสารสงที่สถาบันวจัิยและพัฒนา อาคาร 10 ชัน้ 4 

 
ภาพที่ 30 แบบรายงานความกาวหนา 

 

 3.3 การแกปญหา ระบบ DRMS ไมแสดงหนาเอกสารรายงานความกาวหนา 

  1) หากกดปุม “พมิพเอกสาร” แลว แตไมปรากฏหนาเอกสารรายงานความกาวหนา 

สามารถแกไขไดโดยคลกิที่  

 
ภาพที่ 31 แกปญหาการพมิพเอกสาร 

 

 2) เลอืกที่ Always allow pop-ups from http://snru.drms.in.th จากนัน้คลกิที่ “Done” 

 
ภาพที่ 32 การตัง้คา pop-up 
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 3.4 การแกไขการสงมอบงาน 

  เม่ือดําเนนิการรายงานความกาวหนาแลว หากผูวจัิยตองการแกไขการรายงาน

ความกาวหนา สามารถทําได ดังนี้ 

  1) ทําการคลกิที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง   

 
ภาพที่ 33 แกไขการสงมอบงาน 

 

  2) ปรากฏหนาตางเพื่อยืนยันการลบการสงมอบงาน กดปุม “OK” เพื่อยืนยันการลบ 

 
ภาพที่ 34 ยืนยันการสงมอบงาน 

 

  3) ดําเนนิการรายงานความกาวหนาในงวดที่ตองการแกไขอีกครัง้ เม่ือกรอกขอมูลครบ

แลว กดสงรายงาน “สงรายงาน” 

 
ภาพที่ 35 แกไขการสงมอบงาน 
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4.การปดโครงการ 

 เม่ือดําเนนิการตามแผนการดําเนนิงานการวจัิยจนครบถวนสมบูรณแลว การปดโครงการวจัิย 

สามารถทําได ดังนี้ 

 4.1 ดําเนนิการแกไขแผนการดําเนนิงาน 

  1) แกไขกจิกรรมแผนการดําเนนิงาน ใหครบสมบูรณทุกขอ 

 
ภาพที่ 36 การแกไขแผนการดําเนนิงาน 

 

  2) ดําเนนิการสงมอบงานงวดสุดทาย โดยแนบเอกสารรายงานวิจัยฉบับราง กรอกขอมูล 

“งบประมาณที่ใชไป” “รอยละความกาวหนา” จากนัน้กดปุม “สงรายงาน” 

 
ภาพที่ 37 การสงมอบงาน 
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 4.2 โครงการวจัิยเสร็จสิ้น 

  1) เลอืกคลกิที่ “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” แลวเลือกที่ “ผลการวิจัย” 

 
ภาพที่ 38 คนหาโครงการวจัิย 

 

  2) เลอืก “ปงบประมาณ” และ “ช่ือทุน” ที่ตองการคนหา จากนัน้กดปุม “คนหา” 

จากนัน้จะปรากฏโครงการวจัิยดังภาพ ในชอง “ผลการวิจัย” กดคลกิที่ “เลอืก” 

 
ภาพที่ 39 คนหาโครงการวจัิย 
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  3) ปรากฏหนาแบบฟอรมการประเมินเบื้องตน (Output/Outcome/Impact) ดังภาพ

ดานลาง โดยตองกรอกขอมูลในชอง “ผลผลติที่ไดจากการวิจัย (Output)” และ “ผลงานตพีมิพ” 

สวนอ่ืนนอกเหนือจากนี้ สามารถกรอกขอมูลได หากงานวจัิยมีขอมูลเหลานั้น 

 
ภาพที่ 40 แบบฟอรมการประเมินเบื้องตน (Output/Outcome/Impact) 
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  4) นักวจัิยสามารถกรอกขอมูล โดยแตละสวนมีรายละเดียด ดังนี้ 

   ผลผลติที่ไดจากการวิจัย (output) หมายถงึ ผลผลติจรงิที่ไดจากการวจัิย เชน 

เทคโนโลยีใหม องคความรูใหม เครื่องมือทดสอบใหม ฯลฯ สวนการสงผลผลิตของงานวิจัยไปขอตพีิมพ ขอ

ทรัพยสนิทางปญญา หรอืมีแผนการในการเผยแพรงานวจัิยในการประชุม สัมมนา ใหระบุวาสงไปที่ใดและมี

แผนการเผยแพรอยางไร โดยอาจจะยังไมไดรับการตพีมิพไดรับสทิธบิัตรหรอืเผยแพรจรงิ 

 
ภาพที่ 41 ผลผลติที่ไดจากการวจัิย 

 

   ผลงานตพีมิพ การเพิ่มขอมูลการตพีมิพ คลกิที่ “เพิ่มขอมูลผลงานตพีมิพ”  

 
ภาพที่ 42 ผลงานตพีมิพ 

 

   ปรากฏสวนการกรอกขอมูลผลงานตพีิมพ โดย 

    ประเภท หมายถงึ ประเภทของการตพีิมพ เชน บทความที่ตพีิมพใน

งานประชุมวชิาการ (conference paper) การตพีมิพในวารสาร 

    การเผยแพร หมายถงึ ชื่อสิ่งพมิพแตละประเภท 

ประเทศ หมายถงึ ประเทศที่ตพีิมพผลงาน 

ชื่อผลงานทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รายชื่อผูทําผลงาน 

รายชื่อผูรวมทําผลงาน/สนับสนุน 

แหลงขอมูล หมายถงึ แหลงขอมูลที่สามารถสบืคนผลงาน 

วันที่ตพีมิพ/เผยแพร 

เอกสารแนบ หมายถงึ แนบเอกสารผลงานที่ไดตพีิมพมา โดยรองรับ

ไฟลที่มีขนาดสูงสุดไมเกนิ 20 MB การแนบทําไดโดยการกดปุม “Choose File” 

แลวเลอืกไฟลที่ตองการแนบ 

   เม่ือกรอกขอมูลการตพีมิพครบแลว คลกิที่ปุม “บันทกึขอมูล”  
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ภาพที่ 43 ผลงานตพีิมพ 

 

   ทรัพยสนิทางปญญา (ถามี) สามารถดําเนนิการกรอกขอมูล โดยคลกิที่ “เพิ่ม

ขอมูลทรัพยสนิทางปญญา” โดยเปนทรัพยสนิทางปญญาในลักษณะ สทิธบิัตรการประดษิฐ สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลติภัณฑ อนุสทิธบิัตร 

 
ภาพที่ 44 ทรัพยสนิทางปญญา 

 

   มีขอมูลที่ตองกรอก ดังนี้ 

    - ประเภททรัพยสนิทางปญญา เชน สทิธบิัตร อนุสทิธบิัตร 

- หมายเลขทรัพยสนิทางปญญา 

- เลขที่คําขอ 

- ย่ืนขอ/จดทะเบยีนในนาม 

- วันที่ย่ืนขอจดทะเบยีน 

- วันที่จดทะเบยีน 

- เอกสารแนบ 
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ภาพที่ 45 ทรัพยสนิทางปญญา 

 

ทรัพยสนิทางปญหาที่เปนผลผลติโดยตรงจากการวิจัย (อ่ืน ๆ ถามี)  

ประเภททรัพยสนิทางปญญาอ่ืน ๆ ไดแก 

- ศลิปกรรม เชน จิตรกรรม ประตมิากรรม ศลิปประยุกต 

- วรรณกรรม, นาฏกรรม, ดนตรกีรรม 

- สิ่งบันทกึเสยีง, โสตทัศนวัสด,ุ ภาพยนตร, งานแพรเสยีงแพรภาพ 

- ทรัพยสนิทางปญญาอ่ืน ๆ 

หากตองการเพิ่มขอมูลทรัพยสนิทางปญญาอ่ืนๆ คลกิที่ เพิ่มขอมูลทรัพยสนิ

ทางปญญาอ่ืนๆ 

 
ภาพที่ 46 ทรัพยสนิทางปญญา 

 

จากนัน้ จึงกรอกขอมูลที่ตองการเพิ่ม 

 
ภาพที่ 47 ทรัพยสนิทางปญญา 
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   กจิกรรมการเผยแพรและไดรับการยกยอง (esteem) จากวงวชิาการ

ตางประเทศ (ถามี) สามารถกรอกขอมูลเพิ่มไดโดย คลกิที่ เพิ่มขอมูลกจิกรรมการเผยแพร

 
ภาพที่ 48 กจิกรรมการเผยแพรและไดรับการยกยอง 

 

   มีรายละเอียดของแตละชอง คือ  

ประเภทกจิกรรมเผยแพรผลงานอ่ืน ๆ  

- การบรรยายในงานสัมมนาวชิาการทัง้ในและตางประเทศ 

- การจัดนทิรรศการหรอืการแสดงทัง้ในและตางประเทศ 

- กจิกรรมเผยแพรผลงานอ่ืน ๆ 

 

ประเภทการไดรับการยกยอง (esteem) จากตางประเทศ  

- รางวัลระดับนานาชาติ 

- การเปนนักวจัิยรับเชญิที่ตางประเทศ 

- การเปนบรรณาธกิารวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

 

รายการกจิกรรมเผยแพรและการไดรับการยกยองแตละประเภท 

วันที่ดําเนนิกจิกรรมหรอืไดรับการยกยอง 

เอกสารแนบ 

 
ภาพที่ 49 กจิกรรมการเผยแพรและไดรับการยกยองจากตางประเทศ 
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   ผลลัพธที่เกดิข้ึน / คาดวาจะเกดิข้ึน (ถามี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    กลุมเปาหมาย หมายถงึ ระบุกลุมเปาหมายที่จะนําผลงานวจัิยไปใชคือ

ใคร หากงานวิจัยอาจมีผูนําไปใชหลายทอด ตองระบุทุกกลุม เชน วัคซีนตัวใหม ผูใชกลุมแรกอาจเปน

โรงพยาบาลตามมหาวทิยาลัย ผูใชกลุมถัดไปอาจเปนหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ผลติวัคซนีชนดินี้ในปรมิาณ

มาก หลังจากนั้นโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนอาจเปนผูใชลําดับถัดไป โดยมีผูรับ

การฉดีวัคซนีเปนผูใชผลงานวจัิยเปนลําดับสุดทาย 

 
ภาพที่ 50 ผลลัพธที่เกดิขึ้น / คาดวาจะเกดิขึ้น 

 

    เม่ือกรอกขอมูลกลุมเปาหมายแลว ใหดําเนนิการกรอก การ

เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น / คาดวาจะเกดิขึ้น โดยกดปุม  จะ

ปรากฏสวนการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น / คาดวาจะเกดิขึ้น ดังภาพ 

 
ภาพที่ 51 การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น / คาดวาจะเกดิขึ้น 

 

    โดยในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้ 

    การเปลี่ยนแปลง ใหระบุวากลุมเปาหมายในการนําผลงานวิจัยไปใช

นาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร กลาวคือ ใหระบุวาคาดวาจะเกิด “ผลลัพธ” กับกลุมเปาหมายอยางไร 

ดังนี้ 

ผลลัพธ เชิง เทคโนโลยี ( technological outcome) หมายถึง การนํา

เทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยไปใช ผลลัพธนี้อาจวัดมาในรูปแบบตาง ๆ เชน 

จํานวนการอนุญาตใชสิทธิ (licensing) และมูลคาคาธรรมเนียมการอนุญาตใช

สทิธ ิ(royalty) 
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ผลลัพธเชงิสถาบัน (institutional outcome) หมายถงึ การนําผลการวจัิย

ไปใชในการปฏิบัตหินาที่ของหนวยงานรัฐ ทัง้หนวยงานนิติบัญญัติ บริหาร และ

ตุลาการ เพื่อสราง ปรับปรุงแกไข หรอืยกเลกิกฎกตกิาตาง ๆ (rule of the game) 

ที่เปนลายลักษณอักษร ผลลัพธนี้อาจวัดมาในรูปแบบตาง ๆ เชน การบัญญัติ

หรอืปรับปรุงแกไขกฎหมายการกําหนดนโยบายหรอืแนวทางการดําเนินงานของ

ภาครัฐ การออกมตคิณะรัฐมนตร ี

ผล ลั พ ธ เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม  ( behavioral outcome) ห ม า ยถึ ง  ก า ร

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรอืแนวทางปฏิบัต ิ(practice) ของธุรกจิ วชิาการ วชิาชพี 

หรอืประชาชน หลังจากที่มีการนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใช ผลลัพธนี้อาจวัด

มาในรูปแบบที่มีความหลากหลายสูงมาก เชนnจํานวนธุรกิจที่สนใจไปลงทุน

ตางประเทศหลังจากที่ไดรับขอมูลจากงานวิจัย จํานวนประชาชนที่ลดหรือเลิก

สูบบุหรี่หลังจากที่ไดรับทราบอัตราเสี่ยงของการเปนโรค ๆ หนึ่ง จากการสูบ

บุหรี่ 

ผลลัพธเชงิแนวคิด (conceptual outcome) หมายถงึ การสราง ปรับปรุง

แกไข หรือยกเลิกแนวคิดและกฎกติกาที่ไมเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะเปน

จารีตขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ 

ผลลัพธนี้อาจวัดมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ผูมีสวนไดเสียเกิดความเขาใจใน

นโยบายสาธารณะมากขึ้น การถกอภิปรายในสังคมตอประเด็นตาง ๆ ทาง

ประวัตศิาสตรที่ไดจากการคนควาวจัิยหลักฐานทางประวัตศิาสตรชิ้นใหม 

การเสริมสรางความสามารถ (capacity building) หมายถงึ ทักษะหรือ

ขีดความสามารถของกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลจากการนํา

ผลการวิจัยและพัฒนาไปใชผลลัพธนี้อาจวัดมาในรูปแบบตาง ๆ เชน จํานวน

ผูเขารวมการอบรมการถายทอดเทคโนโลยี 

 

   ปจจัยที่สงเสริมตอการนําผลงานวิจัยไปใช (ถามี)  กรอกขอมูลในชองดัง

ภาพ 

 
ภาพที่ 52 ปจจัยที่สงเสรมิตอการนําผลงานวจัิยไปใช 

 

   ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการนําผลงานวิจัยไปใช (ถามี) กรอกขอมูลในชอง

ดังภาพ 

 
ภาพที่ 53 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการนําผลงานวจัิยไปใช 



37 

   ผลกระทบที่เกดิข้ึน / คาดวาจะเกดิข้ึน (ถามี) 

 
ภาพที่ 54 ผลกระทบที่เกดิขึ้น / คาดวาจะเกดิขึ้น 

 

หากตองการกรอกขอมูลใหคลิกที่  

จะปรากฏสวนที่สามารถกรอกขอมูลได ดังภาพ 

 
ภาพที่ 55 ผลกระทบที่เกดิขึ้น / คาดวาจะเกดิขึ้น 

 

   ในสวน “ผลกระทบ” มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ หมายถงึ 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีคาเปนตัวเงินไดในรูปมูลคาสวนเกินทาง

เศรษฐกจิ (economic surplus) 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไมสามารถตีคาเปนตัวเงินได

งาย 

- ผลกระทบทางเศรษฐกจิเชงิคุณภาพที่สําคัญ  

ผลกระทบทางสังคม หมายถงึ 

- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เชน การกระจายรายได อัตราการเจ็บปวย ดัชนี

ครอบครัวอบอุน ดัชนคีวามอยูเย็นเปนสุข  

- ผลกระทบทางสังคมเชงิคุณภาพที่สําคัญ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม หมายถงึ 

- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่แปลงเปนมูลคาทางเศรษฐกิจไดดวยวิธี

ตาง ๆ เชน preventive/replacement cost method  

- ตัวชี้วัดภาวะสิ่ งแวดลอม เชน การใชพลังงาน การปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด พื้นที่ปาไม ปรมิาณของเสยี 

- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเชงิคุณภาพที่สําคัญ 
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   ขอมูลตองปรับปรุง ณ วันที่ ใหนักวจัิยเลอืกวันที่ ที่ดําเนนิการปรับปรุงขอมูล 

 
ภาพที่ 56 ขอมูลตองปรับปรุง ณ วันที่ 

 

4.3 การเปดเผยขอมูล 

  ในสวนของการเปดเผยขอมูล เปนการตั้งคา วาจะเปดเผยขอมูล ไปยังระบบคลังขอมูล

งานวจัิยไทย(Thai National Research Repository : TNRR) ในสวนใดบาง โดยสามารถทําได ดังนี้ 

  1) ไปที่ “โครงการวิจัยเสร็จสิ้น” เลือกที่ “ผลการวิจัย” เลอืก “ปงบประมาณ” เลอืก 

“ช่ือทุน” จากนัน้กดปุม “คนหา” ระบบ DRMS จะแสดงโครงการวจัิย ดังภาพ 

 
ภาพที่ 57 การคนหาโครงการวจัิย 

 

  2) คลกิคําวา “เลอืก” ที่ชองเปดเผยขอมูล 

ภาพที่ 58 เปดเผยขอมูล 

 

  3) ระบบ DRMS แสดงสวนการเปดเผยขอมูล โดยมีหนาตางการกรอกขอมูล โดยมีสวน

ตางๆ ที่สามารถตัง้คาวาจะ “ไมเปดเผย” หรอื “เปดเผย” ได ดังนี้ 

   - ขอมูลทั่วไปของโครงการ 

   - ทุนและเลขที่สัญญา 

   - ยุทธศาสตรและกลุมเรื่อง 

   - ผูรวมวจัิย 
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   - ความสําคัญและที่มา 

   - ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

   - วธิกีารดําเนนิการวจัิย 

   - ผลสําเร็จ 

   - พื้นที่ดําเนนิการวจัิย 

   - รายงานความกาวหนา 

   - แผนวจัิย 

   - ไฟลแนบ 

 
ภาพที่ 59 หนาตัง้คาการเปดเผยขอมูลโครงการวจัิย 
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  4) การสงตอขอมูลไปเปดเผยใน TNRR สามารถเลอืกได 2 หัวขอ คือ “อนุญาตใหสงตอ

ขอมูลโครงการนี้ไป TNRR โดยอัตโนมัติ” และ “เปดเผยขอมูลสูสาธารณะ” เม่ือตัง้คาเสร็จแลวกดปุม 

“บันทกึขอมูล”  

 

 
ภาพที่ 60 การสงตอขอมูลไปเปดเผยใน TNRR 
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