
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖”  
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีหน้ำที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม จัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศ จัดท ำ
มำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย ส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ให้รำงวัล ประกำศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม  

 วช. ในฐำนะหน่วยงำนให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้ำที่จัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนี 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณกำรวิจัยของประเทศ ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) และหน่วยบริหำรจัดกำร
โปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ออกแบบและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) เพ่ือเป็นระบบสำรสนเทศกลำง
ด้ำนกำรวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ โดยรองรับกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หน่วยนโยบำย หน่วยจัดสรรงบประมำณ  
หน่วยบริหำรจัดกำรโปรแกรม (PMU) หน่วยบริหำรจัดกำรจะส่งมอบผลลัพธ์ของนักวิจัย 
  เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบ NRIIS ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรวิจัย และนวัตกรรม
ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง วช.จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (ระบบ NRIIS) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖” จะจัดเป็นเดือนเว้นเดือน รวม ๕ ครั้ง 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยประกำศให้ผู้สนใจสมัครทำง website ของระบบ NRIIS  

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหำร/ผู้ประสำนงำนหน่วยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ/สถำบันกำรศึกษำ

เรียนรู้กำรใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation   

๓.  ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ/สถำบันกำรศึกษำ ครั้งละประมำณ ๖๐ คน 

 

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม 
๑. ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่  ๙   ธันวำคม ๒๕๖๕  ส ำหรับนักวิจัย  
๒. ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่  ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรงำนวิจัย    
๓. ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่  ๗   เมษำยน ๒๕๖๖  ส ำหรับนักวิจัย  
๔. ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่  ๙   มิถุนำยน ๒๕๖๖ ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรงำนวิจัย    
๕. ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่  ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๖  ส ำหรับนักวิจัย  

 

 
 
 
 



๒ 

 

 

 

๖. วิธีด าเนินงาน 

๕.๑ รอบนักวิจัย 
๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Researcher  

๑.๑)  กำรตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งำนในระบบ กำรลงทะเบียนนักวิจัย ลืมรหัสผ่ำน 
๑.๒)  กำรปรับปรุงข้อมมูลส่วนบุคคล 

๒) ระบบ Proposal submission 
๒.๑) กรอกข้อมูลเพื่อเสนอของบประมำณ ววน.  

๓) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Ongoing & monitoring  
๓.๑) กำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณด ำเนินกำรวิจัย  
๓.๒) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และกำรรำยงำนตัวชี้วัด 

๔) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Research evaluation   
๔.๑) กำรรำยงำนข้อมูล Output Outcome Impact 
๔.๒) กำรก ำหนดขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำร 
๔.๓) กำรเปิดเผยไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ และกำรกรอกบทคัดย่อโครงกำรที่เสร็จสิ้น 

 

๕.๒ รอบผู้ประสานหน่วยงาน 
๑) กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำนและโครงกำรภำยในหน่วยงำน 
๒) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้งำนระบบ Proposal submission 

๒.๑ กรอกข้อมูลเพื่อเสนอของบประมำณ ววน. 
๓) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Ongoing & monitoring  

๓.๑) กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรจำกระบบ Proposal submission มำยังระบบ Ongoing &  monitoring 
และกำรกรอกผลกำรจัดสรรงบประมำณ  

๓.๒) กำรปรับปรุงรำยละเอียดแผน/โครงกำรที่ได้รับงบประมำณด ำเนินกำรวิจัย 
๓.๓) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรรำยงำนตัวชี้วัด  
๓.๔) กำรปิดโครงกำร 
๓.๕) กำรขยำยระยะเวลำโครงกำร/กำรยกเลิกโครงกำร 
๓.๖) ระบบรำยงำน 

๔) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Research evaluation  
๔.๑) กำรรำยงำนข้อมูล Output Outcome Impact 
๔.๒) กำรก ำหนดขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำร 
๔.๓) กำรเปิดเผยไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ และกำรกรอกบทคัดย่อโครงกำรที่เสร็จสิ้น 

๕) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเมนูกำรใช้งำนระบบ 
๕.๑)  กำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนของหน่วยงำน  
๕.๒)  กำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำน   

 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นำงกนกพร  เกิดเอนก , นำงสำวแพรวพรรณ  เดื่อไธสง  
 กองระบบและบริหำรข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
 โทร : ๐๒-๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๖๑๗, ๖๐๗, ๖๑๙ 
 โทรสำร : ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย/สถำบันกำรศึกษำ ได้เรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนของระบบ NRIIS 

และสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมผ่ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ (ระบบ NRIIS) ได้ถูกต้อง 

๗.๒  หน่วยงำนภำครัฐ/สถำบันกำรศึกษำ/นักวิจัยได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันในแผนกำรด ำเนินงำน
และแนวทำงกำรติดตำมงบประมำณกำรวิจัยและนวัตกรรม  

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

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖”  

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
ห้องประชุม ๘๑๒ อาคาร วช. ๘ ชั้น ๑  

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

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

ก าหนดการ 

๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

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

ฝึกปฏิบัติเรียนรู้กำรใช้ระบบ Proposal Submission ระบบ Ongoing & monitoring และ 

ระบบ Research evaluation   

๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น. ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยกรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยกรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ (ต่อ) 

๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. อภิปรำยและตอบข้อซักถำม ปัญหำกำรใช้ระบบ 

 

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


