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คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
การรายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ 

ส าหรับนักวิจัย 
******************************* 

1. การเข้าใช้งานระบบ 
1) นักวิจัย สามารถเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (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/Microsoft Edge แล้วพิมพ์ https://nriis.go.th 

2) คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

3) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานนักวิจัย/ผู้เสนอขอรับทุน/ผู้เสนอขอรับรางวัล ระบุบัญชี
ผู้ใช้และรหัสผ่านของนักวิจัย จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่  2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 
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2. การรายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ 

1) เมื่อเข้าสู่ระบบงานของนักวิจัย ให้คลิกท่ีเมนู โครงการที่ได้รับจัดสรร จากนั้นค้นหาโครงการที่ต้องการ
และคลิกค้นหา เมื่อพบโครงการที่ต้องการให้คลิก รายงานผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  3 เมนูโครงการที่ได้รับจัดสรร 

 

2) ในหน้ารายงานผลการด าเนินงาน จะประกอบด้วยแถบ รายละเอียดโครงการ โดยแสดงรายละเอียด
ข้อมูลโครงการทั้งหมด และแถบผลการด าเนินงาน โดยแถบผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยหัวข้อ 
ดังนี้ แผน – ผลการด าเนินงาน ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการวิจัย รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย รายงานความก้าวหน้า 
เอกสารแนบ และบทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่  4 หน้ารายละเอียดโครงการ 
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รูปที่  5 หน้ารายงานผลการด าเนินงาน 
 

2.1 แผน – ผลการด าเนินงาน 
แผน – ผลการด าเนินงาน จะเป็นการรายงานผลตามแผนการด าเนินงานที่วางแผนไว้ในการเสนอ

ของบประมาณ โดยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

• ปีงบประมาณ ซึ่งจะแสดงปีงบประมาณตามระยะเวลาของโครงการ 

• ชื่อกิจกรรม 

• เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ 

• เดือนที่ด าเนินการจริง 

• สัดส่วนของงานต่อโครงการ 
หมายถึง ร้อยละของงานในกิจกรรมนั้นเทียบกับทั้งโครงการ โดยทุกกิจกรรมรวมกันเป็นร้อยละ 
100 

• ความส าเร็จต่อกิจกรรม 
หมายถึง ร้อยละผลการด าเนินโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วในกิจกรรมนั้น โดยทั้งกิจกรรมเทียบ
เป็นร้อยละ 100 

ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถเลื่อนล าดับกิจกรรม ด้วยการคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับขึ้น 

หรือคลิก  เพ่ือเลื่อนล าดับลง สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข  กรณีท่ีต้องการเพ่ิมแผนการด าเนินงาน แก้ไข
ชื่อกิจกรรม เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ และสัดส่วนของงานต่อโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่วางแผนไว้ในการ
เสนอของบประมาณ จะต้องติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน (กรณีเป็นงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด) 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ PMU (กรณีเป็นงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงาน PMU) เพ่ือขอแก้ไข หรือลบรายการ 

โดยการคลิก  เพ่ือลบรายการ 
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รูปที่  6 แผน – ผลการด าเนินงาน 

 

 
รูปที่  7 หน้ารายงานแผน – ผลการด าเนินงาน กรณีผู้ประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ PMU ไม่อนุญาตให้

นักวิจัยแก้ไข/ลบแผนการด าเนินงาน 
 

 

 
รูปที่  8 หน้ารายงานแผน – ผลการด าเนินงาน กรณีผู้ประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ PMU อนุญาตให้นักวิจัย

แก้ไข/ลบแผนการด าเนินงาน 
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2.2 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิตทีค่าดว่าจะได้รับทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งได้ระบุ

ไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สิน             
ทางปัญญา อาจเกิดขึ้นปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิต
ดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคั ดย่อ
บทความที่จะน าเสนอ  

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผ่านระบบของ
วารสารวิจัยแล้ว (มี Manuscript Number)  

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับให้ ระบุข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถท าได้จริง

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ)  โดยประกอบด้วย
หัวข้อ ดังนี้ 

• ผลผลิต โดยเลือกผลผลิตจากตัวเลือกในระบบ 

• ผลผลิตย่อย โดยเลือกผลผลิตย่อยจากตัวเลือกในระบบ 

• จ านวนน าส่ง 

• หน่วยนับ 

• รายละเอียดผลผลิต 

• ปีที่น าส่งผลผลิต 

• การน าส่ง KR (น าส่ง KR ตรง หรือ น าส่ง KR โดยอ้อม) 

ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกบันทึก โดยสามารถคลิก  เพ่ือแก้ไข  หรือคลิก   เพ่ือลบ
รายการ 
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รูปที่  9 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

 
2.3 ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

ผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง จะเป็นการรายงานผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง โดยระบบจะแสดงรายการผลผลิตที่คาด

ว่าจะได้รับ ให้คลิก  หน้ารายการผลผลิตที่ต้องการรายงานผลผลิที่เกิดขึ้นจริง หรือหากต้องการ
เพ่ิมผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงให้คลิก เพ่ิมผลผลิตทีเกิดขึ้นจริง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงประกอบด้วยหัวข้อ 
ดังนี้ 

• ข้อมูลที่แสดงจากตารางผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ ผลลิต ผลผลิตย่อย จ านวนน าส่ง 
หน่วยนับ รายละเอียดผลผลิต ปีที่น าส่งผลผลิต การน าส่ง KR  
ข้อมูลส่วนนี้ นักวิจัยจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในตารางผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (หากต้องการ
แก้ไข สามารถแก้ไขในตารางผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ยกเว้นเป็นผลผลิตที่เพ่ิมใหม่ในตาราง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้) 

• ข้อมูลที่นักวิจัยจะต้องระบุเพ่ิมเติม มีดังนี้ ร้อยละความก้าวหน้าการด าเนินงาน ผลผลิตที่
เกิดข้ึนจริง และเชิงคณุภาพ 
เมื่อระบขุ้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก  

กรณผีลผลิตที่เพ่ิมใหม่ในตารางผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง จะสามารถคลิก   เพ่ือลบรายการ 
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2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย จะแสดงข้อมูลจากในแบบฟอร์มโครงการ ในหัวข้อ

งบประมาณของโครงการ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากนักวิจัยต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถติดต่อ 
ผู้ประสานหน่วยงาน (กรณีเป็นงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ PMU 
(กรณีเป็นงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงาน PMU) เพ่ือขอแก้ไขข้อมูล 

 
รูปที่  10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย 
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2.5 รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส าหรับนักวิจัยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
และหมวดงบประมาณ โดยคลิก เพ่ิมงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ประเภทงบประมาณ 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน วันที่ ใช้เงินงวดที่ และหมายเหตุ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก 

บันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล หรือคลิก  เพ่ือลบข้อมูล 

 
รูปที่  11 รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 
2.6 รายรับท่ีเกิดจากดอกเบี้ย 

รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย ส าหรับนักวิจัยรายงานรายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย โดยคลิก เพ่ิมรายรับที่เกิด
จากดอกเบี้ย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ วันที่ จ านวนเงิน และหมายเหตุ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน

แล้วคลิก บันทึก สามารถคลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูล หรือคลิก  เพ่ือลบข้อมูล 

 
รูปที่  12 รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย 
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2.7 รายงานความก้าวหน้า 

รายงานความก้าวหน้า จะแสดงงวดที่นักวิจัยจะต้องส่งรายงานให้แก่หน่วยงานตามงวดงานที่
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ส่วนที่นักวิจัยจะต้องรายงาน 
และส่วนแสดงผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่นักวิจัยจะต้องรายงาน  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

• วันที่ส่งรายงาน (จะแสดงอัตโนมัติเมื่อนักวิจัยคลิกส่งรายงาน) 

• สรุปผลการด าเนินงาน 

• ผลการปฏิบัติงาน 

• ปัญหาและอุปสรรค 

• ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

• ไฟล์แนบ โดยเลือกไฟล์และประเภทไฟล์ จากนั้นคลิก เพ่ิมเอกสารแนบ 
ระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกส่งรายงาน เมื่อคลิกส่งรายงานแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้              

หากต้องการแก้ไขการส่งรายงาน สามารถติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน (กรณีเป็นงบประมาณที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ PMU (กรณีเป็นงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงาน PMU) เพ่ือขอ
แก้ไขข้อมูล 

 
รูปที่  13 รายงานความก้าวหน้าส าหรับนักวิจัยรายงาน 

 
 



13 
 
 

ส่วนแสดงผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

• วันที่เห็นชอบ 

• สถานะการพิจารณา 

• วันที่ประชุม/ส่งหนังสือเวียน 

• ความเห็นคณะกรรมการ 

• วันที่อนุมัติ 

• วันที่จ่ายจริง 

• ใบเบิกเงินจากคลัง 

 
รูปที่  14 ผลการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ 

 

2.8 เอกสารแนบ 
ส าหรับแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเอกสารการส่งงานในแต่ละงวด โดยเลือกไฟล์

แนบ เลือกประเภทเอกสาร เลือกก าหนดการเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ จากนั้นคลิก เพ่ิมไฟล์ สามารถ

คลิก  เพ่ือแนบไฟล์ใหม่หรือแก้ไขประเภทไฟล์ หรือคลิก  เพ่ือลบไฟล์เอกสารแนบ 
 

 
รูปที่  15 เอกสารแนบ 
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2.9 บทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงาน 
ส าหรับบันทึกบทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว 

คลิก บันทึกบทคัดย่อ 

 
รูปที่  16 บทคัดย่อ/สรุปผลการด าเนินงาน 


