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ระบบ NRIIS กับทิศทางการบร�หารจัดการงานว�จัย
และงบประมาณการว�จัยของประเทศ

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
ผู�อํานวยการกลุ�มภารกิจการพัฒนา ววน. ด�านกําลังคนและสถาบันความรู� 
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัย และนวัตกรรม (สกสว.)



ประเด็นการนาํเสนอ

• การบร�หารจัดการงานว�จัยและงบประมาณการว�จัยของประเทศ
- NRIIS Conceptual Framework

- บทบาทของ สกสว.
- กระบวนการบร�หารจัดการงานว�จัยผ�านระบบ NRIIS ของ สกสว.  และหน�วยงานในระบบ ววน.

• การบร�หารจัดการข�อมูล ผลลัพธ�และผลกระทบ (Outcome/Impact)

• ผังโครงสร�างสถาป�ตยกรรมข�อมูลด�าน อววน. ของประเทศ
• ช�องทางการยื่นของบประมาณสําหรับนักว�จัย

- (ร�าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2567
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การบร�หารจัดการงานว�จัย
และงบประมาณการว�จัยของประเทศ
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NRIIS Conceptual Framework

Basic Function Other
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บทบาทของ สกสว.

ตาม พรบ.สภานโยบายการอ�ดมศึกษา  ว�ทยาศาสตร�

ว�จัยและนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ.  2562

• ส�วนท่ี 2 มาตรา 43

“มีวัตถุประสงค�เพ�่อส�งเสร�ม  สนับสนุน  และขับเคล่ือน

ระบบการว�จัยและนวัตกรรมของประเทศด�านว�ทยาศาสตร�  

เทคโนโลยี สังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และสหว�ทยาการ 

เพ�่อสร�างองค�ความรู� พัฒนานโยบายสาธารณะ และ

สนับสนุนการนําผลงานว�จัยและนวัตกรรมไปใช�ในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม เพ�่อให�เกิดการพัฒนาประเทศอย�าง

สมดุลและย่ังยืน แต�จะต�องไม�ดําเนินการว�จัยเอง”

• มาตรา 44(7) ระบุหน�าท่ีและอํานาจของ สกสว. คือ 

“กล่ันกรองคําของบประมาณของหน�วยงานในระบบว�จัยและ

นวัตกรรมให�สอดคล�องกับแผนด�านว�ทยาศาสตร�  ว�จัยและ

นวัตกรรมของประเทศ  และหลักเกณฑ�ตามมาตรา  41(4)”

1.จัดทาํแผน
ด�าน ววน.

2.จัดสรร
งบประมาณจาก

กองทุน

3. เสร�มพลงั
และขบัเคลือ่นระบบ

4. สร�างระบบการนาํ
ผลงาน  ววน.ไปใช�

ประโยชน�

5. ประเมนิผลการ
ดําเนินงานของระบบ



1. เป�ดรับคําขอ
งบประมาณ
ด�าน ววน.

ของหน�วยงาน
ในระบบ ววน. 

และ PMU 

2. แจ�งผลการ
กลั่นกรอง

เพ�่อหน�วยงาน
ปรับแก� ไขข�อมูล

ผ�านระบบ

3. แจ�งงบ 
Pre-ceiling 

เพ�่อหน�วยงาน
ปรับแก� ไขข�อมูล

ผ�านระบบ

4. แจ�งงบจัดสรร
เพ�่อทําคํารับรองฯ

หน�วยงาน
ปรับแก� ไขข�อมูล

ผ�านระบบ

5. ติดตาม
รายงาน

ความก�าวหน�า
ผลการดําเนินงาน

และการใช�จ�าย
งบประมาณทุก 

6 เดือน

6.หน�วยงาน
บร�หารจัดการ

งานว�จัย 
รายงานผลผลิต

และสิ�นสุด
โครงการ
ผ�านระบบ

7. ติดตาม
การรายงาน 

Outcome 
Impact 

ต�อเนื่อง 5 ป�

กระบวนการบร�หารจดัการงานว�จยัผ�านระบบ NRIIS ของ สกสว.
และหน�วยงานในระบบ ววน.

6

ขั้นคําขอกองทุนฯ ขั้น กมธ. พ�จารณางบประมาณขั้นกล่ันกรองขั้นรับคําขอ
สกสว. ทราบ

งบ Pre-ceiling ขั้นทําคํารับรองฯ

และติดตาม ประเมินผล
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ว�เคราะห�ข�อมูลโครงการว�จยัของประเทศ ผ�านระบบ NRIIS 



การบร�หารจัดการข�อมูล ผลลัพธ�
และผลกระทบ (Outcome/Impact)
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การบร�หารจดัการข�อมูล ผลลัพธ�และผลกระทบ (Outcome/Impact)



ผังโครงสร�างสถาป�ตยกรรมข�อมูล
ด�าน อววน. ของประเทศ
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การเช่ือมโยงและบูรณาการ
ระบบบร�หารจัดการข�อมูลสารสนเทศ
ด�านอ�ดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัย
และนวัตกรรม (อววน.) ประกอบด�วย 
3 ระบบ ดังนี้

1. ระบบข�อมูลสารสนเทศว�จัย
และนวัตกรรมแห�งชาติ (National 
Research and Innovation 
Information System : NRIIS)

2. ระบบข�อมูลสารสนเทศ
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ 
(National Science and Technology 
Information System: NSTIS)

3. ระบบข�อมูลสารสนเทศ
ด�านอ�ดมศึกษา (Higher Education 
Database System: HiEd DB)
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ผังโครงสร�างสถาป�ตยกรรมข�อมูลด�าน อววน. ของประเทศ



ช�องทางการยื่นของบประมาณ
สําหรับนักว�จัย
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Strategic Fundamental

นักว�จัยยื่นข�อเสนอโครงการผ�านระบบ NRIIS 
ตามประกาศรับสมัครทุนของหน�วยบร�หารและจัดการทุน (PMU)

(ช�วงเวลาการรับสมัครอาจจะแตกต�างกันอยู�ข�้นอยู�กับแต�ละ PMU)

นักว�จัยยื่นข�อเสนอโครงการผ�านระบบ NRIIS 
ภายใต�คําของบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

(ช�วงเวลาท่ี สกสว. เป�ดให�หน�วยงานยื่นคําของบประมาณผ�านกองทุน ววน.)

มหาว�ทยาลัยเป�ดรับข�อเสนอโครงการทุนสนับสนุน
งานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของหน�วยงาน

มหาว�ทยาลัยยื่นคําของบประมาณ ววน.

สกสว. เดินทางชี้แจงแผน ววน. และประกาศหลักเกณฑ�
การจัดทําคําของบประมาณและหลักเกณฑ�การจัดสรร

งบประมาณ ป�งบประมาณ 2566

1

5 2

3

4
4

PMU ประกาศรับสมัครทุนตามประเด็น
ว�จัยท่ีรับผิดชอบ

6

PMU ยื่นคําของบประมาณ ววน.
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ช�องทางการยื่นของบประมาณสําหรบันักว�จยั



ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66

(ร�าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2567

ข�อมูล ณ. วันท่ี 13 มิ.ย. 65

SF = Strategic Fund  / FF= Fundamental Fund

22 ก.ค.65 
ประชุม กสว. เพ�่อ
 พ�จารณาหลักเกณฑ�

การจัดทําคําขอและ
หลักเกณฑ�การจัดสรร
งปม. 2567

 พ�จารณารายชื่อหน�วยงาน
ที่อาจย่ืนคําขอ งปม. 2567
ต�อกองทุนส�งเสร�ม ววน.
ป� งปม. 2567

ก.ค.65 
ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนฯ เพ�่อพ�จารณา
 กรอบวงเง�นงบประมาณ

ด�าน ววน. ป� งปม. 2567 
 ระบบการจัดสรรและ

บร�หาร งปม.แบบบรูณาการ
ที่มุ�งผลสัมฤทธิ์ 
ป� งปม. 2567

1

15 ส.ค. 65 – 30 ก.ย. 65
เป�ดรบัคาํขอ งปม. ของหน�วยงาน FF 
ป� งปม. 2567 

19 ส.ค.65 
ประชุม กสว. เพ�่อพ�จารณา
 กรอบวงเง�นงบประมาณด�าน ววน. 

ป� งปม. 2567 
 ระบบการจัดสรรและบร�หาร งปม.

แบบบูรณาการที่มุ�งผลสัมฤทธิ์ 
ป� งปม. 2567

4

ธ.ค. 65
สกสว. จัดทําคําขอ งปม. กองทุนส�งเสร�ม ววน. 
ป� งปม. 2567

16 ธ.ค. 65
ประชุม กสว. เพ�่อพ�จารณาคําขอ งปม. 
กองทุนส�งเสร�ม ววน. ป� งปม. 2567
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ม.ค. 66
ประชุม คกก. พ�จารณา งปม. 
เพ�่อพ�จารณาคําขอ งปม. 
ของกองทุนส�งเสร�ม ววน. 
ป� งปม. 2567
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ม.ค. 66
Sign off e-Budgeting
(tentative)
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112 ส.ค.65 
จัดประชุมชี้แจงหน�วยงานในระบบ ววน. (FF)
ป� งปม. 2567

2

3

ก.ย. 65
ประชุมคณะทํางาน
พ�จารณา งปม. ด�าน ววน. ป�
งปม. 2567 เพ�่อพ�จารณา
แนวทางการกล่ันกรองคําขอ
FF และ SF

ก.ย.- ต.ค. 65 
สกสว. ปร�กษาหาร�อร�วมกับ PMU เพ�่อพัฒนาและทบทวน
แผนงานย�อย/แผนงานย�อยรายประเด็น ป� งปม. 2567 
กับ PMU ที่รับผิดชอบ

7

16 ก.ย. 65 
ประชุม กสว. เพ�่อพ�จารณา
วงเง�น งปม. รายแผนงาน/
แผนงานย�อย SF 2567
และพ�จารณาแนวทาง
การกล่ันกรองคําขอ 
งปม. FF และ SF 2567

15 ต.ค. 65 – 15 พ.ย. 65
เป�ดรับคําขอ งปม. ของหน�วยงาน SF ป� งปม. 2567

ต.ค. 65
สกสว. ตรวจสอบและกลัน่กรองคาํขอ งปม.FF
ป� งปม. 2567

9

พ.ย. 65 (อ�างอิงป� 66)
ประชุม สภานโยบายฯ 
เพ�่อพ�จารณา
 กรอบวงเง�นงบประมาณ

ด�าน ววน. ป� งปม. 2567 
 ระบบการจัดสรรและบร�หาร 

งปม. แบบบูรณาการที่มุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ ป� งปม. 2567
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THANKYOU

สํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัย และนวัตกรรม (สกสว.)

T +662 212 2641
T +662 212 2642
E contact@tsri.or.th
www.tsri.or.th

ช้ัน 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร�
979/17-21 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
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