
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕”  

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
  รฐับาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ตาม
นโยบาย Thailand ๔.๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม จัดท าฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ จัดท า
มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม  

 วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ
การวิจัยของประเทศ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการ โปรแกรม 
(Program Management Unit : PMU) ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เพ่ือเป็นระบบสารสนเทศกลางด้านการวิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศ โดยรองรับกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หน่วยนโยบาย หน่วยจัดสรรงบประมาณ หน่วยบริหารจัดการ
โปรแกรม (PMU) หน่วยบริหารจัดการจะส่งมอบผลลัพธ์ของนักวิจัย 
  เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ NRIIS ในการด าเนินกิจกรรมการวิจัย และนวัตกรรม
ตลอดจนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง วช.จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา

เรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation   

๓.  ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ครั้งละประมาณ ๕๐ คน 
 

 



๒ 

 

 

 

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม 
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๔             ส าหรับนักวิจัย  
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่  ๑๔  มกราคม ๒๕๖๕   ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย    
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕             ส าหรับนักวิจัย  
ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๕   ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย    
ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่  ๒๒  เมษายน ๒๕๖๕             ส าหรับนักวิจัย  
ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย    
ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕             ส าหรับนักวิจัย  
ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕   ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย    
ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕             ส าหรับนักวิจัย  
ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕   ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย    
 

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
๕.๑ รอบนักวิจัย 

๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Researcher  
๑.๑)  การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานในระบบ การลงทะเบียนนักวิจัย ลืมรหัสผ่าน 
๑.๒)  การปรับปรุงข้อมมูลส่วนบุคคล 

๒) ระบบ Proposal submission 
๒.๑) กรอกข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณ ววน.  

๓) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing & monitoring  
๓.๑) การปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการวิจัย  
๓.๒) การรายงานผลการด าเนินงาน และการรายงานตัวชี้วัด 

๔) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation   
๔.๑) การรายงานข้อมูล Output Outcome Impact 
๔.๒) การก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
๔.๓) การเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการกรอกบทคัดย่อโครงการที่เสร็จสิ้น 

 

๕.๒ รอบผู้ประสานหน่วยงาน 
๑) การบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานและโครงการภายในหน่วยงาน 
๒) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ Proposal submission 

๒.๑ กรอกข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณ ววน. 
๓) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing & monitoring  



๓ 

 

 

 

๓.๑) การน าเข้าข้อมูลโครงการจากระบบ Proposal submission มายังระบบ Ongoing &  monitoring 
และการกรอกผลการจัดสรรงบประมาณ  

๓.๒) การปรับปรุงรายละเอียดแผน/โครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการวิจัย 
๓.๓) การรายงานผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานตัวชี้วัด  
๓.๔) การปิดโครงการ 
๓.๕) การขยายระยะเวลาโครงการ/การยกเลิกโครงการ 
๓.๖) ระบบรายงาน 

๔) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation  
๔.๑) การรายงานข้อมูล Output Outcome Impact 
๔.๒) การก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
๔.๓) การเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการกรอกบทคัดย่อโครงการที่เสร็จสิ้น 

๕) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเมนูการใช้งานระบบ 
๕.๑)  การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงาน  
๕.๒)  การจัดการข้อมูลหน่วยงาน   

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ  เดื่อไธสง  
 กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 โทร : ๐๒-๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๖๑๗, ๖๐๗ 
 โทรสาร : ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย/สถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการท างานของระบบ NRIIS 

และสามารถบริหารจัดการข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ได้ถูกต้อง 

๗.๒  หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/นักวิจัยได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนการด าเนินงาน
และแนวทางการติดตามงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม  

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

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม* 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕”  

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

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

ก าหนดการ 

๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)  

ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal Submission ระบบ Ongoing & monitoring และ 

ระบบ Research evaluation   

๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น. ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ (ต่อ) 

๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. อภิปรายและตอบข้อซักถาม ปัญหาการใช้ระบบ 

 

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


