
นักวิจัย คณะ/หน่วยงาน สํานักวิจัยและพัฒนา

ระยะที่ 1 การกรอกแผนงานวิจัยในระบบ NRPM  ก่อนรับเงินยืม และรับเงินงวดที่ 1

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoing หลังได้รับแจ้งอนุมัติทุน

ครบถ้วน 

1.1 กรอกแผนงานวิจัยในระบบ 

1.2 
1) print เอกสารการกรอกข้อมูล

1.3 
1) ตรวจสอบความ
ครบถ้วนในระบบ
2)

1.4 รับเอกสารจากคณะ/หน่วยงาน

ส่งคณะ/
หน่วยงาน

                                    A

จากระบบ 
2) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง* 

2) ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร

1.5 ตรวจสอบความ
ครบถ้วนทั้งในระบบและ

เอกสาร

ครบถ้วน

หมายเหต ุ 
สถานะ 5 "ขอ้มลูอยูท่ีน่ักวจิัย" = นักวจิัยสามารถแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลู/upload file ในระบบได ้



นักวิจัย คณะ/หน่วยงาน สํานักวิจัยและพัฒนา

                                  A

1.8 รับเงินยืม

1.9 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวด 
(เมื่อได้รับแจ้งจากกองคลัง)

1.7 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินยืม

1.10 รับเงินงวด

* ดูรายละเอียดในหมายเหตุด้านหลัง

1.11 เบิกจ่ายให้นักวิจัย (หลังหักเงินยืม)

1.12 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ

หมายเหต ุ 
สถานะ 5 "ขอ้มลูอยูท่ีน่ักวจิัย" = นักวจิัยสามารถแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลู/upload file ในระบบได ้



นักวิจัย คณะ/หน่วยงาน สํานักวิจัยและพัฒนา

ระยะที่ 2 การกรอกรายงานความก้าวหน้า และรายงานแผนการวิจัย (ผล) ในระบบ NRPM และรับเงินงวดที่ 2

2.1 กรอกรายงานความก้าวหน้า
และรายงานแผนการวิจัย (ผล) ในระบบ

2.2 Print เอกสารการกรอกข้อมูล
จากระบบ

2.3 ตรวจสอบความถูก
ต้อง/ครบถ้วนในระบบ

2.7 รับเอกสาร ตามข้อ 2.2 และ
ผลประเมิน จากคณะ/หน่วยงาน

ส่ง คณะ/หน่วยงาน

2.4 ประเมิน

2.5 เบิกจ่ายเงิน

2.9 ปรับสถานะของโครงการในระบบเป็น 5 "ข้อมูล
อยู่ที่นักวิจัย"2.6 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ

2.8 ตรวจสอบความ
ครบถ้วน+กรอกผลการ

ประเมินในระบบ

ส่งผล
ประเมิน

ครบถ้วน

ครบถ้วน

หมายเหต ุ 
สถานะ 5 "ขอ้มลูอยูท่ีน่ักวจิัย" = นักวจิัยสามารถแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลู/upload file ในระบบได ้



นักวิจัย คณะ/หน่วยงาน สํานักวิจัยและพัฒนา

ระยะที่ 3 การกรอกผลการวิจัย (ในระบบ NRPM จะใช้ "รายงานฉบับสมบูรณ์") เพื่อปิดโครงการในระบบ NRPM (เลือกกรอกในปีงบประมาณสุดท้ายที่ได้รับทุน)

ครบถ้วน 
ส่ง คณะ/
หน่วยงาน

3.1
1. กรอกผลการวิจัย และรายงานแผนการวิจัย (ผล)
2. upload file file บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (กรณีบทคัดย่อไมม่ีชื่อโครงการต้อง 
upload file หน้าปกด้วย)

3.2 Print เอกสารการกรอกข้อมูลจาก
ระบบส่งคณะ+

"ร่าง" รายงานฉบับสมบูรณ์

3.3 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง/

ครบถ้วนในระบบ
3.4 รับเอกสาร ตามข้อ 3.2

3.7 ประเมิน "ร่าง" รายงาน

3.6 ปิดโครงการใน
ระบบ

3.5 ตรวจสอบ
ความครบถ้วน

ในระบบ

ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน

3.8 สรุปผลการประเมิน3.9 พิจารณาเพื่อแก้ไขรายงาน

ครบถ้วน

หมายเหต ุ 
สถานะ 5 "ขอ้มลูอยูท่ีน่ักวจิัย" = นักวจิัยสามารถแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลู/upload file ในระบบได ้
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ระยะที่ 4 การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนรับเงินงวดสุดท้าย

4.1 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
(ฉบับแก้ไข)

4.7 ตรวจสอบ
้ 4.10 รับเอกสาร 4.7

4.5 upload file รายงานฉบับสมบูรณ์

4.6 Print เอกสารการกรอกข้อมูลจาก ส่งคณะ/หน่วยงาน

4.2 ตรวจสอบ
รายงาน 4.3 รับ "เอกสาร" รายงานฉบับสมบูรณ์

4.4 ปรับสถานะของโครงการในระบบเป็น 5 
"ข้อมูลอยู่ที่นักวิจัย"

ความถูกต้อง/
ครบถ้วนในระบบ

4.8 เบิกจ่ายเงิน 

ตรวจสอบในระบบระบบ

4.9  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ

ครบถ้วน

4.11 ปิดโครงการ

4.12 รับเงินงวดสุดท้าย

หมายเหต ุ 
สถานะ 5 "ขอ้มลูอยูท่ีน่ักวจิัย" = นักวจิัยสามารถแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลู/upload file ในระบบได ้
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หมายเหตุ

1.   เอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการฉบับปรับปรุง สัญญารับทุน  ใบสําคัญรับเงิน สัญญายืมเงิน

2.   การจ่ายเงินงวดให้โครงการ จ่าย 3 งวด คือ

      งวดที่ 1 = 50 %    งวดที่ 2 = 40 %    งวดที่ 3 = 10%

      ยกเว้นกรณีมหาวิทยาลัยได้รับเงินแต่ละงวดมาน้อยกว่าที่กําหนด ก็จะเบิกจ่ายตามงวดที่ได้รับ

3.   การกรอกข้อมูลและการดําเนินการในแต่ละระยะ กรณีที่นักวิจัยกรอกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน/ผิดพลาด สํานกัวิจัยและพัฒนาจะแจ้งไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อแจ้งนักวิจัยแก้ไข

      โดยต้องเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนของแต่ละระยะ

4.   การปรับสถานะของโครงการในระบบเป็น 5 “ข้อมูลอยู่ที่นักวิจัย” หมายความว่า เมื่อโครงการในระบบเป็น 5 “นักวิจัยจะสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในระบบได้”

หมายเหต ุ 
สถานะ 5 "ขอ้มลูอยูท่ีน่ักวจิัย" = นักวจิัยสามารถแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้มลู/upload file ในระบบได ้
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