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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
National Research and Innovation Information System (NRIIS) 

การน าเข้าโครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตรงจากส านักงบประมาณ ประจ าปี 2563  
ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 

*************************************************************************** 
 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

1.1 ผู้ประสานหน่วยงานสามารถเข้าใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 

Research and Innovation Information System : NRIIS) โ ด ย เ ปิ ด เ ว็ บ บ ร า ว เ ซ อ ร์  Google 

Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ https://nriis.nrct.go.th 

 

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

1.2 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 

1) คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

2) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ  
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รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 

2. หน้าแรก 

 เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน เข้าสู่ระบบ ในหน้าแรกของระบบผู้ประสานหน่วยงานสามารถน าเข้าโครงการที่
ได้รับงบประมาณจัดสรรตรงจากส านักงบประมาณปี 2563 แล้วคลิกเลือกเมน ู น าเข้าโครงการ (จัดสรรตรง) 

 
รูป 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3 หน้าแรก  
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3. การน าเข้าโครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตรงจากส านักงานงบประมาณ ประจ าปี 2563 

 การน าเข้าโครงการ (จัดสรรตรง) เป็นการน าเข้าข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2563 ที่หน่วยงานได้รับ              
การจัดสรรตรงจากส านักงบประมาณ โดยในการน าเข้าข้อมูลโครงการ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถด าเนินการน าเข้า
ข้อมูล ได้ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการน าเข้าข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานเสนอของบประมาณบูรณาการปี 2563 
ผ่านระบบ NRMS เดิม และส่วนที่ 2 เป็นการเพ่ิมโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่ได้   
มีการน าเข้าข้อมูลในระบบมาก่อน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
3.1 การน าเข้าโครงการที่รับงบประมาณจัดสรรตรงจากส านักงานงบประมาณ ประจ าปี 2563 

 กรณีที่หน่วยงานเสนอของบประมาณบูรณาการปี 2563 ผ่านระบบ NRMS เดิม เมื่อผู้ประสานหน่วยงานเข้า
สู่ระบบ และไปที่เมนู “น าเข้าโครงการ (จัดสรรตรง)” จะปรากฏรายการข้อมูลข้อเสนอโครงการจากระบบ NRMS ให้
ผู้ประสานหน่วยงานเลือกน าเข้า ทั้งนี้ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถค้นหาข้อมูลโครงการที่ต้องการน าเข้าจากเงื่อนไข
ส าคัญ ได้แก่ ทุนวิจัย รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย แผนบูรณาการ และสถานะการน าเข้า 

1) คลิกเมนู น าเข้าโครงการ (จัดสรรตรง) 
2) เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการค้นหา 
3) คลิกค้นหา 

  
รูปที่ 4 ค้นหาโครงการ  
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4) ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขการค้นหา และคลิกเลือกโครงการที่ต้องการน าเข้า (คลิก

เครื่องหมาย √ ในช่อง ) ระบุบจ านวนเงินงบประมาณจัดสรร และคลิก  

 

รูปที่ 5 น าเข้าโครงการ 

5) เมื่อผู้ประสานหน่วยงานน าเข้าโครงการแล้ว  โครงการที่ท าการน าเข้าจะแสดงในตารางด้านล่างชื่อ 

โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และในตารางด้านบนโครงการวิจัยที่น าเข้าแล้วจะขึ้นสถานะว่า  

น าเข้าแล้ว และจะแสดงรหัสโครงการ Ongoing ที่ออกโดยระบบให้ผู้ใช้ทราบ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง หรือ

ค้นหาข้อมูล และในช่องงบประมาณจัดสรร จะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ (หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ใช้

ต้องการแก้ไขงบประมาณจัดสรร สามารถแก้ไขได้ในตารางด้านล่างคลิก   )  
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รูปที่ 6 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

3.2 การเพิ่มโครงการใหม่  

 การเพ่ิมโครงการใหม่ คือ การน าเข้าโครงการ (จัดสรรตรง) ที่หน่วยงานไม่ได้ขอผ่านงบบูรณาการปี 2563 
โดยผู้ประสานหน่วยงาน สามารถเพ่ิมข้อมูลโครงการใหม่ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) คลิกเมนู น าเข้าโครงการ (จัดสรรตรง) 
2) คลิก เพ่ิมโครงการใหม่ 

 
รูปที่ 7 เพ่ิมโครงการใหม่ 
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3) กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

 
รูปที่ 8 กรอกรายละเอียดโครงการวิจัย 

4) “ข้อมูลทั่วไป” ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ ชื่อโครงการ/แผนงงานวิจัย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

งบประมาณเสนอขอ ลักษณะโครงการวิจัย โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง จ านวน งบประมาณเสนอขอ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ค าส าคัญ สาขาการวิจัยรายละเอียดของคณะผู้วิจัย 

 

รูปที่ 9 ข้อมูลทั่วไป  
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 รายละเอียดของคณะผู้วิจัย 

การเพ่ิม รายละเอียดของคณะผู้วิจัย ประกอบไปด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งในโครงการ สัดส่วนการ    

มีส่วนร่วม 

 

รูปที่ 10 รายละเอียดของคณะผู้วิจัย 

5) “ข้อมูลโครงการ” ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ บทสรุปผู้บริหาร, หลักการและเหตุผล ,  วัตถุประสงค์, กรอบ
การวิจัย, วิธีด าเนินการวิจัย และแนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัยเมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก 
บันทึก  
(หมายเหตุ : รายการที่มีสัญลักษณ์ * เป็นรายการที่ผู้ ใช้จ าเป็นต้องกรอก หากไม่กรอกจะไม่ผ่าน           
การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแท็บสุดท้าย) 
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รูปที่ 11 ข้อมูลโครงการ  
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 บทสรุปผู้บริหาร (* จ าเป็นต้องกรอก) 

  

รูปที่ 12 บทสรุปผู้บริหาร 

 หลักการและเหตุผล (* จ าเป็นต้องกรอก) 

  

รูปที่ 13 หลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) (* จ าเป็นต้องกรอก) 

 

รูปที่ 14 วัตถุประสงค์  
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 กรอบการวิจัย (* จ าเป็นต้องกรอก) 

 

รูปที่ 15 กรอบการวิจัย 

 วิธีด าเนินการวิจัย 

 

รูปที่ 16 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 แนวคิด ทฤษฏี และสมมติฐานงานวิจัย 

 

รูปที่ 17 แนวคิด ทฤษฏี และสมมติฐานงานวิจัย  
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6) “ข้อมูลแผนงาน” ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  

 วิธีการด าเนินงานวิจัยและแผนการด าเนินงานวิจัย 

 สถานที่ท าวิจัย 

 งบประมาณของโครงการ 

 มาตรฐานการวิจัย 

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) 

 ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL) 

 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR 

 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ  

 การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment)  
(หมายเหตุ : รายการที่มีสัญลักษณ์ * เป็นรายการที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องกรอก หากไม่กรอกจะไม่ผ่านการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลในแท็บสุดท้าย) 
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รูปที่ 18 ข้อมูลโครงการ  



13 
 

 วิธีการด าเนินงานวิจัยและแผนการด าเนินงานวิจัย (* จ าเป็นต้องกรอก)  
 (1)  การเพ่ิมแผนการด าเนินงานวิจัยคลิก “เพ่ิมแผนการด าเนินงานวิจัย” ประกอบไปด้วย 

กิจกรรม ปีที่ เดือนที่คาดจะด าเนินการ เดือนที่ด าเนินการจริง สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
ความส าเร็จกิจกรรม  เมื่อระบุข้อมลูครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2)  คลิก  เพ่ือลบข้อมูลวิธีการด าเนินงานวิจัยและแผนงานด าเนินงานวิจัย 

(3)  คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลวิธีการด าเนินงานวิจัยและแผนงานด าเนินงานวิจัย 

 

รูปที่ 19 วิธีกรด าเนินงานวิจัยและแผนการด าเนินการวิจัย  
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 สถานที่ท าวิจัย (* จ าเป็นต้องกรอก)  
(1) การเพ่ิมสถานที่ท าวิจัย คลิก “เพ่ิมสถานที่ท าวิจัย” ประกอบไปด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด 

ชื่อสถานที่ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก  

(2)  คลิก เพ่ือลบข้อมูลสถานที่ท าวิจัย 

(3)  คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลสถานที่ท าวิจัย 

 
รูปที่ 20 สถานที่ท าวิจัย 

 งบประมาณของโครงการ  (* จ าเป็นต้องกรอก)  
(1) การเพ่ิมงบประมาณรวมตลอดโครงการ คลิก “เพ่ิมงบประมาณรวมตลอดโครงการ” ประกอบ

ไปด้วย ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณปี 2563 เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก 

บันทึก 

(2) คลิก        เพ่ือลบข้อมูลงบประมาณของโครงการ 

(3) คลิก        เพ่ือแก้ไขข้อมูลงบประมาณของโครงการ 
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รูปที่ 21 งบประมาณของโครงการ 

 รายละเอียดครุภัณฑ์ 
(1) การเพ่ิมรายละเอียดครุภัณฑ์ คลิก “เพ่ิมรายละเอียดครุภัณฑ์” ประกอบไปด้วย ชื่อครุภัณฑ์ 

สถานภาพของครุภัณฑ์ในหน่วยงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นต่อ
โครงการ รายชื่อครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เมื่อระบุข้อมูล
ครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือลบข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ 

(3) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์  

 

รูปที่ 22 รายละเอียดครุภัณฑ์  
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 มาตรฐานการวิจัย 
มาตรฐานการวิจัย คลิกเลือกการวิจัยที่ต้องการใช้ในการทดลอง  ประกอบไปด้วย การใช้

สัตว์ทดลอง การวิจัยในมนุษย์  การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ การใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี 

 
รูปที่ 23 มาตรฐานการวิจัย 

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการเพ่ิมหน่วยงานร่วม
ด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
(1) คลิก “เพ่ิมหน่วยงานร่วมด าเนินการ” ประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ปี แนวทางร่วม

ด าเนินการ การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) การร่วมลงทุนในรูปแบบอ่ืน (in-kind) 
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก  เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือ
ด าเนินการ 

 (3) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือ
ด าเนินการ 

 

รูปที่ 24 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
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 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  ประกอบด้วย ระดับ

และรายละเอียดของ TRL ณ ปัจจุบัน และ TRLเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

 

รูปที่ 25 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ประกอบด้วยระดับและ

รายละเอียดของ SRL ณ ปัจจุบัน และ SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

 

รูปที่ 26 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 

 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact) 

(* จ าเป็นต้องระบ)ุ  

(1) การเพ่ิมผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (หลัก)) คลิก “เพ่ิมผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (หลัก))”  

ประกอบไปด้วย ผลผลิต ปี จ านวน หน่วยนับ ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว

คลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือลบข้อมูลผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (หลัก)) 
(3) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (หลัก)) 
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รูปที่ 27 ผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (หลัก)) 

 ผลลัพธ์ (* จ าเป็นต้องกรอก)  

(1) การเพ่ิมผลลัพธ์ คลิก “เพ่ิมผลลัพธ์”  ประกอบไปด้วย ผลลัพธ์ ปี ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น ผู้ที่จะ

ได้รับผลกระทบ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือลบข้อมูลผลลัพธ์ 
(3) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลลัพธ์ 

 

รูปที่ 28 ผลลัพธ์  
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 ผลกระทบ (* จ าเป็นต้องกรอก) การเพ่ิมผลกระทบ 
(1)  การเพ่ิมผลกระทบคลิก “เพ่ิมผลกระทบ”  ประกอบไปด้วย ผลกระทบ ปี ผลส าคัญที่จะ

เกิดข้ึน ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2)   คลิก เพ่ือลบข้อมูลผลกระทบ 
(3)   คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลกระทบ 

 

รูปที่ 29 ผลกระทบ 

 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ 

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ ประกอบด้วย  การ

เชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท าการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ(ถ้ามี)   การเชื่อมโยงหรือความ

ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

 

รูปที่ 30 แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ  
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 การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment) 

การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment) ประกอบด้วย สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และตอบ KR ของ Platform ตอบ KR ของ Platform และ KR ของ Program ตอบเฉพาะ KR ของ 

Program ตอบเฉพาะตัวชี้วัดของโครงการ 

 

รูปที่ 31 การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment) 

 ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 

(โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด 5 อันดับแรก)  

(1) คลิก “เพ่ิมโครงการวิจัย”  จะประกอบไปด้วย ชื่อโครงการวิจัย หน่วยงานที่ได้รับทุน ปีที่ได้รับ

งบประมาณ งบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

(2) คลิก เพ่ือลบข้อมูลประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ 
(3) คลิก เพ่ือแก้ไขข้อมูลประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ 

 

รูปที่ 32 ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ  
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7) เอกสารแนบ ส าหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร แล้วคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 33 เอกสารแนบ 

8) ตรวจสอบความถูกต้อง จะแสดงข้อมูลทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 
รูปที่ 34 ตรวจสอบความถูกต้อง  
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4. การแก้ไขโครงการ  

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลโครงการ โดยคลิก แก้ไขโครงการ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มข้อมูล

โครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ แผนงาน เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกต้อง 

 

รูปที่ 35 แก้ไขโครงการ 

5. ส่งโครงการกลับนักวิจัยแก้ไข 

กรณีที่หน่วยงานต้องการให้นักวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดโครงการ ผู้ประสานหน่วยงาน

สามารถส่งกลับโครงการให้นักวิจัยแก้ไขโดยคลิก ส่งกลับนักวิจัย จะปรากฏหน้าจอให้ระบุวันที่สิ้นสุดการแก้ไข และ

คลิก ส่งกลับนักวิจัย 

 

รูปที่ 36 การส่งโครงการกลับนักวิจัยแก้ไข 
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6. การปรับสถานะโครงการ 

 การปรับสถานะ มีข้ันตอนดังนี้  
1)  เลือกโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ต้องการปรับสถานะโครงการ 

 

รูปที่ 37 ปรับสถานะโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

2) เลือกสถานะที่ต้องการปรับสถานะโครงการ 

 

รูปที่ 38 การปรับสถานะโครงการ 

 


