
คู่มือ (เบื้องต้น) 

การยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS

(ส าหรับนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร)
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รวบรวมและปรับปรุง 

โดย

กลุ่มระบบวิจัย

กองแผนงานและวิชาการ

กรมวิชาการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 65
ที่มา : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)https://nriis.go.th/



การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

นักวิจัย เข้าใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(NRIIS) โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ Google 
Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ 
https://nriis.go.th

คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู 
การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย         
เข้าสู่ระบบ
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

การยื่นขอ้เสนอโครงการ



การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะ
ผู้ใช้งานเป็น นักวิจัย/ผู้เสนอขอรับทุน/ 
ผู้เสนอขอรับรางวัล 

ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน

คลิก เข้าสู่ระบบ

*** กรณลีมืรหสัผา่น ***

ให้คลิกที่                แล้วด าเนินการ
ตามขั้นตอนในระบบ
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

หลังจากที่เข้าสู่ระบบแลว้ ให้
คลิกที่ ทุนวิจัยที่เปิดรับ

คลิก ยื่นข้อเสนอ
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หน้าทนุท่ีเปดิรับ
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ที่หน้าข้อมูลทั่วไป ให้เลือก 
แผนงาน ท่ีโครงการของนักวิจัยอยู่
ภายใต้แผนงาน 

ระบุ ชื่อโครงการภาษาไทย และ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ

คลิก บันทึก
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หน้าขอ้มูลท่ัวไป
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ให้เลือก แผนงาน ที่หน่วยงาน
เพิ่มไว้จากเมนูแผนงาน

ระบุ ชื่อโครงการภาษาไทย และ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ

ลักษณะโครงการ ให้เลือก 
ต่อเนื่อง ระบุระยะเวลา / ระบุด าเนินงาน
เป็นปีที่ / เริ่มรับงบประมาณปี
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หน้าขอ้มูลท่ัวไป (ต่อ)
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ระบุ ค าส าคัญ โดยให้ใส่

เครื่องหมาย “ , ” คั่นระหว่างค า ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไม่เกิน 5 ค า

ระบุ สาขาวิชาการ

ระบุ สาขาการวิจัย
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หน้าขอ้มูลท่ัวไป (ต่อ)
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

คลิก เพิ่มคณะผู้วิจัย

ระบุ ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย

คลิก ค้นหา

คลิก เลือก ให้ตรงกับชื่อนักวิจัย

ระบุ ต าแหน่งในโครงการ

ระบุ มีส่วนร่วมร้อยละ

คลิก บันทึก
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หน้าขอ้มูลท่ัวไป (ต่อ)
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

คลิก ส่ง อีเมลแจ้งนักวิจัย

หมายเหตุ : ให้หัวหน้าโครงการแจ้ง
นักวิจัยท่ีเป็นผู้ร่วมวิจัย ให้ตรวจสอบ
อีเมล เพือ่เขา้ไปยอมรบั การเป็นคณะผู ้

ด าเนินโครงการ

คลิก บันทึก
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หน้าขอ้มูลท่ัวไป (ต่อ)
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เม่ือผูร้ว่มวจิยั เขา้ไปยอมรบัในอเีมลแลว้ สถานะการยอมรบัเป็นคณะผูด้ าเนินโครงการ จะเปลี่ยนจาก “ยงัไม่พจิารณา” เป็น “ยอมรบั”



ที่หน้าข้อมูลโครงการ ให้ใส่
รายละเอียดตามหัวข้อ ดังน้ี
- บทสรุปข้อเสนอโครงการ

- หลักการและเหตุผล/ปัญหา/โจทย์การวิจัย

- วัตถุประสงค์

- กรอบการวิจัย/พัฒนา

- แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย/
แนวคิด นวัตกรรม และความเป็นไปได้ของ
โครงการ

- ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการด าเนินการวิจัย

หมายเหตุ : แผนผัง รูปภาพ ตาราง   
สูตรคณิตศาสตร์ สมการ ให้แปลงเป็น
ไฟล์รูปภาพ .JPG ขนาด 800 พิกเซล   

คลิก บันทึก
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หน้าขอ้มูลโครงการ
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ที่หน้าแผนงาน ให้ใส่
รายละเอียดตามหัวข้อ ดังน้ี

- แผนการด าเนินงานวิจัย

- พื้นที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ

- พื้นที่ได้รับประโยชน์

- งบประมาณรวมตลอดโครงการ (ตั้งแต่     
ปีเริ่มต้น – สิ้นสุด)

- มาตรฐานการวิจัย (แนบเอกสารประกอบ)

- หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือ
ชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ
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หน้าแผนงาน
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ที่หน้าแผนงาน (ต่อ) ให้ใส่
รายละเอียดตามหัวข้อ ดังน้ี

- ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL)

- ระดับความพร้อมทางสังคม (SRL)

- ความเชื่อมโยงกับนักวิจัย หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั

- ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้า
โครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่
เกิน 5 ปี

คลิก บันทึก
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หน้าแผนงาน (ต่อ)
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การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ที่หน้าผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ 
ให้ใส่รายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้

- ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากนั้น
คลิก บันทึก

- ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ

คลิก บันทึก
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หน้าผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ

31
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32

ผลลัพธ์ของโครงการ ปี 2567 

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ปี 2567 

ผลกระทบของโครงการ ที่เกิดในปี 2567 และในปีถัดไป



การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ที่หน้าเอกสารแนบ ให้แนบไฟล์
ดังน้ี

- ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Word/PDF)

- ไฟล์แตกตัวคูณงบประมาณโครงการ    
(Excel/PDF)

- ไฟล์หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ใน
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

- ไฟล์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)
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หน้าเอกสารแนบ

3333



ให้นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
โดยจะต้องปรากฎเครื่องหมาย 
ทั้งหมด

คลิก พิมพ์ เพื่อท าการดาวน์โหลด 
และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการจากระบบ NRIIS 
ให้ ผอ. แผนงานรวบรวมข้อเสนอโครงการส่ง 
กผง. ต่อไป

** ก่อนกดสง่ข้อเสนอโครงการ ให้ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง หากตอ้งการแกไ้ข สามารถท าได ้2
วิธี ดังนี้
1. แก้ไขโดยเลือกแถบเมนู 
และด าเนินการตามขั้นตอนที่         -

2. แก้ไขได้ตามขั้นตอนที่ 37

คลิก ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

หมายเหต ุ: หากคลกิ ส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัแลว้ 
นักวจิยัไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูได้
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หน้าตรวจสอบความถกูต้อง
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34

35

36

36

37

11 33



คลิก ข้อเสนอโครงการ จะ
ปรากฏข้อเสนอโครงการของนักวิจัย 
โดยคลิก         เพื่อด าเนินการแก้ไข

16

37

กรณี มีการแกไ้ขขอ้เสนอโครงการวิจยั

37



- คลิก ข้อเสนอโครงการ จะปรากฏ
ข้อเสนอโครงการของนักวิจัยท่ีส่งแล้ว

17

การตรวจสอบสถานะขอ้เสนอโครงการวิจยั
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** ข้อสงัเกต **
ข้อเสนอท่ีดาวน์โหลดจาก
ระบบ NRIIS จะต้องมี

ข้อความปรากฎอยูท่ี่ด้านลา่ง
ของขอ้เสนอโครงการวจัิย



การเขา้สูร่ะบบ NRIIS

ให้นักวิจัยตรวจสอบอีเมลที่ระบบ 
NRIIS ส่งมา เพื่อยอมรับเป็นคณะผู้
ด าเนินโครงการ

คลิกลิงก์

หลังจาก คลิกลิงก์ จะปรากฏ
หน้าการยอมรับเป็นคณะด าเนินโครงการ 
โดยให้คลิก ยอมรับ

19

หน้าอเีมลผู้ร่วมวจิยั

1

ผูร้่วมวิจยัยอมรบัเป็นคณะผูด้ าเนินโครงการ
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