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การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 

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

1.  การลงช่ือเข้าใช้งานระบบส าหรับนักวิจัย 
1) คลิกท่ี “นักวิจัย เข้าสู่ระบบ”เพ่ือเข้าใช้งาน 
2) ระบบุัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ 

 

• กรณีนักวิจัยยังไม่มีชื่อในระบบ ให้คลิก ลงทะเบียนนักวิจัย 
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2. การลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 

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

มหาวิทยาลัย) 
หากไม่มีตัวเลือกหน่วยงานที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ NRMS (nrms@nrct.go.th) หรือหากไม่มี คณะ/
สถาบัน/ส านัก/กองที่ต้องการ ให้แจ้งผู้ประสานหน่วยงาน (ดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงานได้
ที่เมนู ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ) 

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

ลงทะเบียนนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว) 
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 



5 
 

หลังจากลงทะเบียนแล้ว นักวิจัยจะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบผ่านทาง
อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยหากหน่วยงานที่นักวิจัยเลือกในระบบ ก าหนดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้าระบบได้
อัตโนมัติหลังจากลงทะเบียน นักวิจัยจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที แต่หากหน่วยงานไม่ได้ก าหนดสิทธิ์ให้
นักวิจัยเข้าระบบโดยอัตโนมัติ นักวิจัยจะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพ่ือขอสิทธิ์เข้าระบบ ส าหรับกรณีที่
เป็นนักวิจัยอิสระ หรือสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน และนักวิจัยไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ NRMS 

• หากไม่แน่ใจว่ามีบัญชีเข้าใช้ระบบแล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบโดยการคลิกที่ตรวจสอบบัญชีชื่อ
ของท่านในระบบ 

• กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกท่ีลืมรหัสผ่านเพ่ือให้ระบบส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ได้ระบุไว้ในระบบ 
 

 
รูปที่ 4 แสดงเมนูตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบและลืมรหัสผ่าน 
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รูปที่ 5 หน้าตรวจสอบบัญชีของท่านในระบบ 

 

 
รูปที่ 6 หน้าลืมรหัสผ่าน 
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3. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

นักวิจัยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยคลิกที่ชื่อ แล้วเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏหน้า
รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้น สังกัด ที่อยู่ ประวัติการท างาน ประวัติ
การศึกษา ประวัติการอบรม 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 จะไม่
สามารถแก้ไขชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย), วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.) เกิด และหมายเลขบัตรประชาชน 

 

 
รูปที่ 8 หน้าข้อมูลเบื้องต้น 
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 ส่วนที่ 2 สังกัด ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ กระทรวง, หน่วยงานสังกัดกระทรวง, หน่วยงานของท่าน, 
คณะ/กอง/สถาบัน หากนักวิจัยมีการแก้ไขข้อมูลสังกัด นักวิจัยจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีกจนกว่าผู้ประสาน
หน่วยงานในสังกัดใหม่จะให้สิทธิ์นักวิจัยเข้าระบบ (กรณีหน่วยงานมีผู้ประสานหน่วยงาน สามารถดูรายชื่อและ
เบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงานได้ที่ หน้าตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ 
NRMS (nrms@nrct.go.th) เพ่ือขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ (กรณีหน่วยงานไม่มีผู้ประสานหน่วยงาน) 
 

 
รูปที่ 9 หน้าข้อมูลสังกัด 

 

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

 
รูปที่ 10 หน้าข้อมูลที่อยู่ 
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ส่วนที่ 4 ประวัติการท างาน ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ช่วงปีที่ท างาน, ต าแหน่ง, หน่วยงาน, ลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ 

 

 
รูปที่ 11 หน้าข้อมูลประวัติการท างาน 

 

 ส่วนที่ 5 ประวัติการศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ สถานภาพการศึกษา, ปีที่จบ, สถานที่, ระดับ
การศึกษา, สถานศึกษา, สถานศึกษาต่างประเทศ, คณะ, สาขา, วุฒิการศึกษา และหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

 
รูปที่ 12 หน้าข้อมูลประวัติการศึกษา 
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ส่วนที่ 6 ประวัติการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ วันที่เริ่มต้นการอบรม, วันที่สิ้นสุดการอบรม, 
ชื่อการอบรม, หน่วยงานผู้จัดอบรม, ประเทศ, ชื่อสถานที่ และรายละเอียด 

 

 
รูปที่ 13 หน้าประวัติการอบรม 

 
ส่วนที่ 7 ความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ สาขาความเชี่ยวชาญจ าแนกตาม ISCED1, 

ISCED2, ISCED3 และระบุความเชี่ยวชาญ 
 

 
รูปที่ 14 หน้าข้อมูลความเชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 8 ผลงาน ประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อย ดังนี้ โครงการที่เสร็จสิ้นที่มีข้อมูลในระบบ NRMS, 
โครงการ ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร และผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

  หัวข้อที่ 1 โครงการที่เสร็จสิ้นที่มีข้อมูลในระบบ NRMS แสดงรายชื่อโครงการที่เสร็จสิ้น ที่
มีข้อมูลในระบบ NRMS 

 
รูปที่ 15 หน้าโครงการที่เสร็จสิ้นที่มีข้อมูลในระบบ NRMS 

  หัวข้อที่  2  โครงการ  ส าหรับระบุ โครงการที่ เสร็จสิ้นที่ ไม่มีข้อมูลในระบบ NRMS 
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ปี, ชื่อโครงการ และบทบาทในโครงการ 

 
รูปที่ 16 หน้าข้อมูลโครงการ 

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

 
รูปที่ 17 หน้าข้อมูลผลงาน (ผลงานตีพิมพ์) 
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  หัวข้อที่ 4 สิทธิบัตร ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ชื่อการประดิษฐ์ , หมายเลขการประดิษฐ์, 
วันที่ได้จัดการประดิษฐ์, ผู้ประดิษฐ์ 
 

 
รูปที่ 18 หน้าข้อมูลผลงาน (สิทธิบัตร) 

 
 

   หัวข้อที่ 5 ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ปี, ชื่อผลงาน, 
รูปแบบการน าไปใช้, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ, ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม, ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
รูปที่ 19 หน้าข้อมูลผลงาน (ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แล้ว) 
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ส่วนที่ 9 รางวัล ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ วันที่ได้รับรางวัล, รางวัล, ผลงาน, ผู้ให้รางวัล 
 

 
รูปที่ 20 หน้าข้อมูลรางวัล 

 

ส่วนที่ 10 งานวิจัยที่ก าลังท า ระบบจะแสดงโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการในระบบ NRMS และ
สามารถเพ่ิมข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการที่ไม่มีในระบบ NRMS ได้ โดยระบุข้อมูล ดังนี้ ชื่อโครงการ, 
แหล่งทุน, ความก้าวหน้า, วันที่สิ้นสุด, ต าแหน่ง และสัดส่วน 

 
รูปที่ 21 หน้าข้อมูลงานวิจัยที่ก าลังท า 
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ส่วนที่ 11 ความเป็นส่วนตัว ระบบจะแสดงหัวข้อของข้อมูลส่วนตัวที่นักวิจัยสามารถเลือกเปิดเผยได้
ในระบบ Expert Finder และช่องทางอ่ืนๆ 

 
รูปที่ 22 หน้าความเป็นส่วนตัว การเลือกเปิดเผยข้อมูลในระบบ Expert Finder 

 

 
รูปที่ 23 หน้าความเป็นส่วนตัว การเลือกเปิดเผยข้อมูลในช่องทางอ่ืนๆ 

 



15 
 
4. การแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 
 นักวิจัยสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกท่ีชื่อ แล้วเลือก แก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 24 การเข้าสู่หน้าแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

2) การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ นักวิจัยจะสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้งานได้ หากผ่านการตรวจสอบบัญชี
ผู้ใช้งานจากเจ้าหน้าที่ วช. แล้ว โดยให้ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ และระบุยืนยันชื่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ 
จากนั้นคลิก แก้ไข 

3) การแก้ไขหัสผ่าน  ให้ระบรุหัสผ่านใหม่ และระบยุืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก แก้ไข 
 

 
รูปที่ 25 หน้าแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 


