
กับทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัย

และงบประมาณการวิจัยของประเทศ

ส ำนกังำนกำรวิจยัแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย นำยเอนก บ ำรุงกิจ
ผู้อ ำนวยกำรกองระบบและบรหิำรขอ้มูลเชิงยุทธศำสตร ์    

ด้ำนวิทยำศำสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

วันที่ 4 กรกฎำคม 2565
1



ให้ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำตริวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินกำรและผลงำนวิจัยและนวัตกรรมจำกหน่วยงำนใน

ระบบวิจัยและนวัตกรรม 

กำรอ้ำงอิงข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลตำมมำตรำ 24

ให้ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง 

ให้ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติจัดให้มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกำรวิจัยและนวัตกรรมระดับชำติและนำนำชำติกับระบบสำรสนเทศ

ของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม และให้มีอ ำนำจเข้ำถึงฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงำนดังกล่ำวทุกหน่วยงำน 

ให้สถำบันอุดมศึกษำแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลกำรวิจัยและนวัตกรรมและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่จะด ำเนินกำรในระดับบัณฑิตศึกษำของนิสิต

หรือนักศึกษำของตนต่อส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ รวมถึงรำยงำนผลกำรวิจัยและนวัตกรรมและวิทยำนิพนธ์เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน         

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สภำนโยบำยก ำหนด

เพื่อประโยชน์ในกำรบูรณำกำร บริหำรจัดกำร และวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยและนวัตกรรม ในภำพรวมของประเทศ                       

ให้หน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม แจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลกำรวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงำนต่อส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
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มีสำระส ำคญัที่เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนจดัท ำฐำนขอ้มลูด้ำนวทิยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรมของประเทศ ดังนี้ 

มำตรำ 22 

มำตรำ 23 

มำตรำ 24 

มำตรำ 25 

มำตรำ 26 
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1. กำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ

2. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนีวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

3. กำรริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศ

4. กำรจัดท ำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย

5. กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อใช้ประโยชน์

6. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม

7. กำรให้รำงวัล ประกำศเกียรตคิุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงำนด้ำนวิจัยและนวัตกรรม
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คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมกำรนโยบำยด้ำนผังโครงสร้ำงข้อมูลและแนวทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูล 

ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำร

คณะอนุกรรมกำรด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและฐำนข้อมูล

ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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• สถำนกำรณ์ปัจจุบันของระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

พ.ศ. 2562 

ระบบ TIRAs

6 มกรำคม 2563

ระบบ TIRAs + NRMS

ระบบ NRIIS

3 กุมภำพันธ์ 2563

ระบบ NRIIS + NSTIS + HiEd DB

ปัจจุบัน

เชื่อมโยงกำรด ำเนนิงำนด้ำน ววน.

เพื่อสรา้งและสามารถใช้ประโยชนจ์ากข้อมลูขนาดใหญ่

เป้ำหมำย

มติจากประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการ

เชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อการด าเนินงานแบบบูรณาการ

มติจากประชุมคณะกรรมการ

ส่ง เสริมวิทยาศาสตร์วิ จัยและ

นวัตกรรม (กสว.)

ประชุมครั้งที่ 1/2563

ประชุมครั้งท่ี 2/2563 
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G2B Platform

Talent, research matching,

กำรมีงำนท ำ, International

collaboration

G2G PlatformN S T I S

Function research
Government Agency

Platform

(University ERP)

Academic HR

Curriculum

Accreditation and assurance

Organization policy

Physical infrastructure

Procurement

Global collaboration

Financial systems for HE

H

i

E

d

D

B

N

R

I

I

S

Budget Allocation

Proposal

Project

Output/Outcome/Impact

Research Utilization

Researcher

Research Unit

Financial systems for R&I

Innovation platform

Landscape

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

Society leverage

landscape

ลดควำมเหลือ่มล้ ำ

Evaluation Platform

ประเมนิเพือ่พฒันำตอ่เนือ่ง

HE/G Sector strengthening 

Landscape

เสริมควำมแขง็แกรง่ภำยใน

Infra-structure management

Equipment / Laboratory / Pilot Plant

Scientist / Financial system for ST

Service NQI

U

n

i

C

o

n

HR and Manpower

อาจารย/์นักวิจยั/บณัฑิต นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั

R D I Project output

basic Innovation IP
R D I Project

Infrastructure and tech-platform

เคร่ืองมือการเรียนการสอน Tech-platform เคร่ืองมือวิจยั

Institute and organization

University/Institute CE/…. Research unit

Finance Systems

อ. Budget ว. Budget วน. Budget

Data Gateway
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ระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ
National Research and Innovation Information System

ระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ
National Science and Technology Information System

ระบบฐำนข้อมูลกำรอุดมศึกษำ 
Higher Education Database System

กำรเชือ่มโยงของข้อมลูทัง้ 3 ระบบ เพือ่ใชต้อบสนองตอ่กำรพฒันำประเทศ และตอบสนองควำมตอ้งกำรภำคเอกชน

และภำคประชำสังคม กำรเสรมิควำมแข็งแกร่งภำยในกำรท ำงำนของระบบ ววน.

NSTIS

HiEd DB

เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง  

น าไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

ใช้ข้อมูลส าหรับการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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แนวคิดในการพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง

ด้าน ววน. ของประเทศ
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1 2 3

4 5 6

มีเอกภาพ

และบูรณาการ

มีความปลอดภัย

และให้สิทธิการเข้าถึง

ระบบอย่างเหมาะสม

มีการไหลเข้าข้อมูลอัตโนมัติ

อย่างต่อเนื่อง

และแสดงผลแบบ Real-time

ข้อมูลด้าน ววน. ต้องเป็น

ข้อมูลกลางซึ่งมีชุดเดียวกันทั้งประเทศ 

และมีมาตรฐาน โดยมีการเชื่อมโยง

ข้อมูลกับหน่วยงานในระบบ ววน. 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ใช้งานง่าย

สามารถใช้ติดตาม

และตรวจสอบได้
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หน่วยงำนภำครฐั และส ำนัก

งบประมำณ สำมำรถบริหำรจดักำร

โครงกำรและงบประมำณผำ่นระบบ

เฉพำะงบประมำณแผ่นดินข้อจ ำกัด
เฉพำะงบประมำณแผ่นดิน และ

งบประมำณของแหลง่ทุน

เฉพำะงบประมำณแผ่นดินและ

งบกองทุน ววน.

ระบบบรหิำร

จัดกำรโครงกำร

งบประมำณของ

หน่วยงำน หรือ

เงินรำยได้

บริหำรผ่ำนระบบ NRPM บริหำรผ่ำนระบบ NRMS และ DRMS บริหำรผ่ำนระบบ NRIIS 

และ DRMS

หน่วยงำนภำครฐั ส ำนักงบประมำณ 

และหนว่ยงำนแหลง่ทุนสำมำรถบริหำร

จัดกำรโครงกำรและงบประมำณผ่ำน

ระบบ

หน่วยงำน ODU หน่วยงำน 

PMU และหน่วยงำนนโยบำย

สำมำรถบรหิำรจัดกำรโครงกำร

และงบประมำณผำ่นระบบ

ช่วงที ่1 ช่วงที ่2 ช่วงที ่3

NRPM NRMS NRIIS

กำรใช้

บริหำรจัดกำรโครงกำร

งบประมำณแผน่ดินประจ ำปีของ

หน่วยงำนภำครฐั

บริหำรจัดกำรโครงกำรงบประมำณ

แผ่นดินประจ ำปีของหน่วยงำน

ภำครัฐ และหน่วยงำนแหลง่ทุน

• บริหำรจัดกำรโครงกำร

งบประมำณกองทุน ววน. และ

งบประมำณอืน่ๆ

• ฐำนข้อมูลกลำงด้ำน วน.

ประโยชน์

พัฒนำ

ระบบ 

ORII

S



กลุ่มผูใ้ชง้ำน

กสว.  สอวช.

สกสว.

PMU

ODU

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวจิยั/

ผู้รับผดิชอบโครงกำร
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ข้อมูลชดุเดยีวกนั

กำรไหลเขำ้ขอ้มลู
อัตโนมตัติำม
กระบวนกำรอย่ำง
ต่อเนือ่ง

ข้อมูลมีมำตรฐำน

ติดตำม/ตรวจสอบได้

ใช้งำนงำ่ย ส ำหรบั
ทุกระดบัและ
ทุกวัตถปุระสงค์

ลดตน้ทนุ

ระบบประเมินส ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบส ำหรับ

หน่วยงำนก ำหนด

นโยบำย

ระบบสนับสนุน

กำรด ำเนินงำน

ระบบบริหำรจัดกำร

งบประมำณและแผนงำน

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำร

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ระบบหลกั

ระบบบริหำรจัดกำรโครงกำร
(หน่วยงำน PMU, ODU, 

นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงกำร)

1. โครงกำรวจิยั

2. สิ่งประดษิฐ/์นวัตกรรม

6. กิจกรรม

Proposal Submission
รับข้อเสนอ Proposal Submission

ทั้งแบบ Bottom - up และ Top - down

On-going
รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับ

ควำมเห็นชอบและจัดสรรงบประมำณ

ให้ด ำเนินกำร

Monitoring
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

กำรด ำเนินกำร/กำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ

Evaluation
โครงกำรทีเ่สรจ็สมบูรณ์

ㆍ โครงกำรวิจัย

ㆍ โครงกำรสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

ㆍ โครงกำรพัฒนำคน

ㆍ โครงกำรพัฒนำอุปกรณ/์

โครงสร้ำงพื้นฐำน

ㆍ โครงกำรพัฒนำระบบ/มำตรฐำน

ㆍ โครงกำรประเภทกิจกรรมกำรขยำยผล/

จัดกำรควำมรู้

ระบบ / มำตรฐำน

ฐำนขอ้มูลเครื่องมือ อุปกรณ์
ฐำนขอ้มูลบุคลำกร

ด้ำนกำรวิจยั + ผลงำนวิจยั
รำยบุคคล

ฐำนขอ้มูล IP

ฐำนขอ้มูลโครงกำรวิจยั

Policy Evaluation

OKRs

• Output

• Outcome

• Impact

ตอบ OKRs

Output  Outcome  Impact

ผลงำนวจิยั คน เครื่องมอื ระบบ/

มำตรฐำน

นักศึกษำ

นักวิจัย

ผู้สนับสนุน

ผู้เชี่ยวชำญ

ผู้ช่วยนักวิจัย

บพท.

บพค.

บพข.

วช. สวก.

สนช.

สวรส.

ศลช.

สวช.

สกสว.

Programs / ประเด็นส ำคัญ

นวตักรรม

3. บุคลำกร 4. โครงสรำ้งพืน้ฐำน 5. ระบบ/มำตรฐำน
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ความต้องการในการใช้ข้อมูลจาก

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ในอนาคต
ด
้ำ
น
ข
อ้
ม
ลู โครงกำรวิจัยและงบประมำณ

ด้ำนระบบบรกิำรทีต่้องกำรใหพ้ฒันำ

ผลงำนวิจัย มำตรฐำนกำรวิจัย รูปแบบข้อมูล

บุคลำกร หน่วยงำนในระบบวิจัย รำงวัลกำรวิจัยและนวัตกรรม ประเภทข้อมูล

ระบบ NRIIS ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัยและ 
หน่วยงำนวิจัย

ระบบฐำนข้อมูลด้ำน
นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ระบบฐำนข้อมูลหน่วยงำน
ด้ำน NQI 

ระบบฐำนข้อมูล
ห้องปฏิบัติกำร

ระบบวิเครำะห์ข้อมูล
ที่พร้อมใช้แบบอัตโนมัติ

ระบบฐำนข้อมูล
ผลผลิตงำนวิจัย

ระบบกำรจัดท ำรำยละเอียด
งบประมำณ

ระบบกำรยืน่
ข้อเสนอโครงกำร

ระบบกำรติดตำม
ประเมินผล

ระบบฐำนข้อมูลภูมิ
สำรสนเทศ

ระบบกำรประชุมออนไลน์ 
Online conference

ระบบบริกำร ระบบสืบค้นข้อมูล 

ระบบสืบค้นข้อมูลด้วย 
application 

ระบบตอบค ำถำมอัตโนมัติ
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การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ

วิจยัและนวัตกรรม ของหน่วยงานวิจัย

ระบบ ORIIS

เป็นระบบที่พัฒนำส ำหรับให้หน่วยบริหำรจัดกำรทุนวิจัย (PMU) ประกอบไปด้วย 9 

PMU และหน่วยงำนบริหำรจัดกำร และส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) ซึ่งประกอบไปด้วย

หน่วยงำนระดับกรมและมหำวิทยำลัย ใช้ในการบรหิารจดัการโครงการของหนว่ยงาน

โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรไดท้ั้งโครงกำรจำกแหล่งงประมำณ ววน. และจำกแหล่ง

งบประมำณอื่น
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แผนผัง แนวคิดและหลกัการท างานของการบรหิารจัดการโครงการและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานวิจัยระบบ ORIIS

Profile นกัวิจยั

คณะ/สถาบนั

แหล่งเงินงบประมาณ

ทุนวิจัย

กรอบวงเงิน งปม.

ข้อมลูพืน้ฐำน เปิดรบัข้อเสนอโครงกำร

ข้อเสนอโครงการ แผนงาน

แผนปฏิบตัิการ

ประเมิน

โครงการวิจยั ผลงานวิจัย

จดัท าค าของบ ววน.

วงเงิน งปม. 

ที่ได้รบัจดัสรร
เบิกจ่าย

งบประมาณ

ไม่ไดใ้ชง้บ ววน.



บันไดสู่กำรพัฒนำประเทศ

NRIIS

PS

On

Ev

Proposal Submission

กำรรับข้อเสนอโครงกำร

Ongoing & Monitoring

กำรน ำเข้ำโครงกำรท่ีได้รับจัดสรร

งบประมำณ

Evaluation

กำรประเมินผลโครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำรเสร็จสิ้น

ให้บริกำรขอ้มูล

ใช้ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบพิสูจน์ตัวตน

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

กำรยื่น/จดทะเบียน

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ข้อมูลนิติบุคคล

Government Data Center and Cloud service

บริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน

ท่ีได้มำตรฐำนและมีควำมปลอดภัยสูง 

ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 

(Tier 4 Design SLA 99.99%)   

PDPA พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

แนวทำงกำรด ำเนินกำร

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบสืบค้นองค์ควำมรู้

ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

ระบบสืบค้น

ข้อมูลนักวิจัย
ระบบสืบค้น

ข้อมูลผลงำนวิจัย

Open Data

ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงกำรอยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำร

รำยงำนสำรสนเทศ เคร่ืองมือ

สนับสนุนกำรบริหำร 

กำรตัดสินใจ

ใช้ประโยชน์ขอ้มูล

กำรเชื่อมโยงขอ้มลู

กำรบรหิำรจดักำร

ระบบคลังข้อมูล

กำรวิจัยกำรเกษตรไทย

Opendata.nrct.go.th

ธรรมำภิบำลข้อมูล

Data Governance

GDPR

ส ำนักงำนเลขำธิกำร

สภำกำรศึกษำdata.go.th

PMU

ODU

กำรออกแบบฐำนข้อมลู

และควำมปลอดภยั

กำรบรกิำรข้อมลู

ระบบสืบค้น

วิทยำนิพนธ์

GMAP

Program Management Unit
หน่วยบริหำรจัดกำรทุน

Outcome Delivery Unit
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรและส่งมอบผลลัพธ์
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ระบบคลังข้อมูลงานวิจยัไทย
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https://tnrr.nriis.go.th

ระบบสืบค้น

ข้อมูล

โครงกำรอยู่

ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ระบบสืบค้น

ข้อมูล

ผลงำนวิจัย

ระบบสืบค้น

องค์ควำมรู้

ด้ำนกำร

วิจัยและ

นวัตกรรม

ระบบสืบค้น

วิทยำนิพนธ์

สำรสนเทศ

วิจัยและ

นวัตกรรม

ระบบสืบค้น

ข้อมูล

นักวิจัย

ระบบคลงัข้อมูลงานวิจัยไทย

https://tnrr.nriis.go.th/#/
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NRIIS Mobile Application
สำมำรถสืบค้น/แสดงข้อมูล ดังนี้

ทุนวิจัยที่เปิดรับ

ค้นหำโครงกำร

ค้นหำผู้เชี่ยวชำญ

สำรสนเทศ

ค ำถำมที่พบบอ่ย

ข่ำวประกำศ

แจ้งเตือน

เว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

การบริการจากระบบ NRIIS 



กับการ

พัฒนา NRIIS 
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Single Sign-On

NRIIS
Single platform 

มีระบบกำรเชื่อมโยงข้อมลู

ด้ำนกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม จำกแหลง่ข้อมลู

ที่เดียว

Single Data Entry

เข้ำใช้งำน Online 100%

ทุก PMU ท ำงำน

อยู่บนแพลตฟอร์ม

เดียวกัน

ลดควำมซ้ ำซ้อน

รองรับ

ท ำงำน

ทุกกลุ่มผู้ใช้

Login เพียงครั้งเดียว

สำมำรถเขำ้ใช้งำนได้ทุกระบบ

(ขณะนี้ได้พัฒนำกำรเข้ำระบบ NRIIS

และบัญชี Social)

ยื่นทนุวิจัยภายใต้

ระบบเดยีวกนัทั่ว

ประเทศ



ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม


