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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
National Research and Innovation Information System (NRIIS) 

ส าหรับ ผู้ประสานหน่วยงาน 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

1.1 ผู้ประสานหน่วยงานสามารถเข้าใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research 

and Innovation Information system : NRIIS) โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ 

URL : http://nriis.nrct.go.th 

 

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

1.2 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 

1) คลิกท่ี เข้าสู่ระบบ หรือคลิกท่ีเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

2) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 

2 หน้าแรก 

 เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน เข้าสู่ระบบ หน้าแรกของระบบจะมีเมนูการใช้งานต่างๆ เหมือนกับระบบ NRMS 
เดิม โดยมีเมนู Ongoing งบ ววน. เพ่ิมเข้ามา 

 

รูปที่ 3 หน้าแรก 
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3 น าเข้าโครงการ 

การน าเข้าโครงการ โดยผู้ประสานหน่วยงาน สามารถน าเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรร (ข้อมูลจากระบบ 
NRMS) ได้ที่เมนู น าเข้าโครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 การเลือกโครงการวิจัย 
1) คลิกท่ีเมนู น าเข้าโครงการ 
2) เลือกปีงบประมาณ 
3) เลือกทุนวิจัยที่ต้องการน าเข้า 
4) คลิกค้นหา 

 
รูปที่ 4 ค้นหาโครงการ 

5) ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขการค้นหา และคลิกเลือกโครงการที่ต้องการน าเข้า/จัดสรร
งบประมาณ/อนุมัติให้ด าเนินการวิจัย (คลิกเครื่องหมาย √ ในช่อง ) ใส่จ านวนเงินงบประมาณจัดสรรและ
คลิกที่ปุ่ม น าเข้าโครงการ 
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รูปที่ 5 น าเข้าโครงการ 

3.2 โครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 

1) เมื่อผู้ประสานหน่วยงานน าเข้าโครงการแล้วโครงการวิจัยที่น าเข้าจะขึ้นสถานะว่า น าเข้าแล้ว  

2) โครงการที่น าเข้าโครงการแล้วจะแสดงข้อมูลในตาราง โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

 

รูปที่ 6 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
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3.3 การก าหนดแผนงานหลัก และแผนงานย่อย 

1) คลิกท่ีปุ่ม แก้ไขโครงการ                    จะปรากฎหน้าแบบฟอร์มโครงการ ให้แก้ไข  

2) เมนูข้อมูลทั่วไป คลิกเลือกแผนงานหลัก และแผนงานย่อย 

3) เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่ 7 ก าหนดแผนงานหลัก และแผนงานย่อย 

 

3.4 การแก้ไขโครงการ 

1) คลิกท่ีปุ่ม แก้ไขโครงการ                      

2) เมื่อคลิกแก้ไขโครงการจะปรากฎหน้าแบบฟอร์มโครงการ ให้แก้ไข ประกอบด้วยแถบเมนู ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล

โครงการ แผนงาน เอกสารแนบ และ สรุปข้อมูลโครงการ  

 

1) ข้อมูลทั่วไป  

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  

 ปี 

 หน่วยงาน 

 ทุน 

 แผนงานหลัก 

 แผนงานย่อย 

 แพลตฟอร์ม (Platform) 

 โปรแกรม (Program) 
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 ประเด็นริเริ่มส าคัญ (Flagship) 

 เป้าหมาย (Objective) 

 ชื่อโครงการ/แผนงานวิจัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

 ลักษณะโครงการวิจัย  จ านวนปี งบประมาณเสนอขอ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
(หลัก) ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (รอง)  

 ค าส าคัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   

 สาขาการวิจัยหลัก OECD สาขาการวิจัยย่อย OECD   

 รายละเอียดของคณะผู้วิจัย  
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

 

รูปที่ 8 ข้อมูลทั่วไป 
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2) ข้อมูลโครงการ  

 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 บทสรุปผู้บริหาร  

 หลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค์  

 กรอบการวิจัย  

 วิธีด าเนินการวิจัย 

 แนวคิดทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย  
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

 



8 

 

รูปที่ 9 ข้อมูลโครงการ 
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3) แผนงาน  

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 วิธีการด าเนินงานวิจัยและแผนงานด าเนินงานวิจัย  

 สถานที่ท าวิจัย  

 งบประมาณของโครงการ  

 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์  

 มาตรฐานการวิจัย   

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ  

 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Rediness Level : TRL)  

 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readliness Level : SRL)  

 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact)  

 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ  

 การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment)  

 ประสบการณ์บริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 
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รูปที่ 10 แผนงาน 
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4) เอกสารแนบ  

ส าหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 

รูปที่ 11 เอกสารแนบ 

5) สรุปข้อมูลโครงการ 

หน้าข้อมูลโครงการ จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ได้น าเข้าเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 

รูปที่ 12 สรุปข้อมูลโครงการ 
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3.5 ส่งกลับนักวิจัย 

1) ผู้ประสานหน่วยงาน คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือให้นักวิจัยแก้ไขโครงการ  

2) ผู้ประสานหน่วยงานสามารถก าหนดวันที่สิ้นสุดการแก้ไขโครงการได้ 

 

รูปที่ 13 การส่งกลับนักวิจัย 

 

 


