
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ดร.สภุาภรณ ์เกียรตสิิน

อาจารย์ ศักด์ชัย ทองศรสีงัข์
อาจารย์ อวยพร แฝดกลาง

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ในการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน



ความกา้วหนา้การพฒันาระบบ และแผนการ
ด าเนนิงานของระบบ NRIIS, TNRR, 

ORIIS และ Mobile APP



NRIIS

TNRR 

ORIIS ข้อมูลภายนอก

ฐานขอ้มลูกลาง 
วน.
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สถาปตัยกรรมขอ้มลูอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวตักรรม
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ทิศทางของการพฒันาระบบ NRIIS

หน่วยงานภาครัฐ และส านัก
งบประมาณ สามารถบริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณผ่านระบบ

เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน, 
งบประมาณของหน่วยงาน หรือ
เงินรายได้

ข้อจ ากดั เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณ
ของแหล่งทุน, งบประมาณของหน่วยงาน 
หรือเงินรายได้

เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน, งบกองทุน 
ววน., งบประมาณของหน่วยงาน หรือ
เงินรายได้

ระบบบริหารจัดการ
โครงการ งบประมาณ
ของหน่วยงาน หรือ

เงินรายได้

บริหารผ่านระบบ NRPM บริหารผ่านระบบ NRMS และ DRMS บริหารผ่านระบบ NRIIS 
และ DRMS

หน่วยงานภาครัฐ ส านักงบประมาณ และ
หน่วยงานแหล่งทุนสามารถบริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณผ่านระบบ

หน่วยงาน ODU หน่วยงาน PMU และ
หน่วยงานนโยบายสามารถบริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณผ่านระบบ

NRPM NRMS NRIIS

การใช้
บริหารจัดการโครงการงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีของหน่วยงาน
ภาครัฐ

บริหารจัดการโครงการงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีของหน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานแหล่งทุน

• บริหารจัดการโครงการงบประมาณ
กองทุน ววน. และงบประมาณอื่นๆ

• ฐานข้อมูลกลางด้าน วน.

ประโยชน์

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3

พัฒนา
ระบบ 

ORIIS
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โครงสรา้งการพฒันาระบบ NRIIS : โครงสรา้งดา้นขอ้มลูของระบบ NRIIS

กลุ่มผูใ้ชง้าน



แจ้งเปิดรับค าขอ

ส่งค าขอ งปม.

Proposal Submission 
& Assessment Ongoing & Monitoring Research Evaluation

สกสว.เปิดรับค าขอ
งบประมาณด้าน ววน.

จัดท าค าของบประมาณ
สร้างแผนงาน

ปรับงบประมาณ
แผนงาน/ข้อเสนอโครงการ

ข้ันกลั่นกรอง

ปรับงบประมาณ
แผนงาน/ข้อเสนอโครงการ

ข้ัน Pre-ceiling

ปรับงบประมาณ
แผนงาน/ข้อเสนอโครงการ
หลังข้ันกรรมาธิการ

เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ

ประเมิน
ข้อเสนอโครงการ

ปรับสถานะ
โครงการได้รับจัดสรร

น าเข้าโครงการ

ก าหนดงวดเงิน/งวดงาน

จัดท าสัญญา

รายงานผลการด าเนินงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ครุภัณฑ์โครงการ

ปิดโครงการ/ขยายโครงการ

รายงานผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ

การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

Budget Allocation

กระบวนการท างานของระบบ NRIIS ส าหรบั PMU/ODU



ฐานข้อมูลกลาง ววน.

ระบบรายงานผู้บริหาร

ระบบบริการข้อมูล

ฐานข้อมูลกลาง

กสว.
สอวช. สกสว.

PMU ODU

Researcher and Reviewer

ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

Client

Mobile Client

Internet https://nriis.go.th

GDCC

สถาปตัยกรรมของระบบ NRIIS
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Centralized 
Database



ระบบหลกัของระบบ NRIIS

ระบบส าหรับหน่วยงานก าหนดนโยบาย

ระบบบริหารจัดการงบประมาณและ
แผนงาน
ระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับ
หน่วยงาน PMU

ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ระบบประเมินส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบสนับสนุนการด าเนินงานระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับ
หน่วยงาน ODU
ระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับ
นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ



โครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ

โครงการที่
เสร็จสิ้น

แบบฟอร์ม
รายงาน
ผลผลิต     
และผลลัพธ์

แบบฟอร์ม
รายงานการใช้
ประโยชน์

ผลผลิต

ระบบฐานข้อมูลผลผลติ ผลลัพธ์
จากงานวิจัย

ผลลัพธ์

ระบบวิเคราะห์
ผลกระทบจาก

ผลผลิต และผลลัพธ์
ของงานวิจัย

แบบจ าลอง
ผลกระทบ

ระบบรายงาน
ผลกระทบ

ผลกระทบ

ระบบคาดการณ์
ผลกระทบที่เกดิขึน้
จากผลลัพธ์ของ

งานวิจัย

• แบบจ าลองคาดการณ์ผลลัพธ์ และผลกระทบของงานวจัิย
• แบบจ าลองคาดการณ์ผลผลิตของงานวจัิย
• ระบบรายงานคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลลพัธ์ของงานวิจัย 

ข้อมูลจากแหลง่
อ่ืนๆ

ข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ จาก
แหล่งอ่ืนๆ

ระบบการรายงานผลลพัธแ์ละผลกระทบ (Outcome/Impact)



NRIIS

TNRR 

ORIIS ข้อมูลภายนอก

ฐานขอ้มลูกลาง 
วน.



ระบบคลงัขอ้มลูงานวจิยัไทย Thai National Research Repository (TNRR)
https://tnrr.nriis.go.th

ข้อมูลผลงานวิจัย

ข้อมูลโครงการวิจัย
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

ข้อมูลนักวิจัย

องค์ความรู้ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม

วิทยานิพนธ์ 
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สรุปขอ้มลูทีน่ าเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลูกลาง

องค์ความรู้
นักวจิยั

โครงการวจิัย

2.5 หมื่น 
รายการ

7.6 หมื่น
รายการ

1.4 แสน 
รายการ 9 พัน 

รายการ

ผลงานวจิยั

วิทยานพินธ์

1.7 แสน 
รายการ

ข้อมูล ณ 8 มิ.ย. 2565



TNRR Dashboard



ระบบขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big data)



Project 
Classification

Model

ด้านเกษตร

โครงการการวิจัย
ด้านการแพทย์สาธารณสุข

ด้านสังคม

Machine Learning



Expert
Classification

Model

Robotic

Researcher
Aviation and Logistics

Biofuels and Biochemistry

Machine Learning



แบบจ าลองโจทย์วิจัย (Research Topic Model)



ตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศ



ตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศ



ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานท่ีขอใช้บริการเช่ือมโยง

คลังขอ้มูลการวจิยัการเกษตรไทย



Geographical Area-based Mapping  (สป.อว.)

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานท่ีขอใช้บริการเช่ือมโยง



Open Data



NRIIS

TNRR 

ORIIS ข้อมูลภายนอก

ฐานขอ้มลูกลาง 
วน.



ข้อเสนอโครงการทุนวิจยั

กรอบวงเงนิ 
งบประมาณ

แผนงาน

แผนปฏบิตักิาร
ประเมนิ

โครงการวจิยั ผลงานวจิยั

วงเงนิงบประมาณ
ที่ได้รบัจดัสรร เบิกจ่าย

งบประมาณ

เปิดรับขอ้เสนอโครงการ

จัดท าค าของบ ววน.

ไม่ใชง้บ ววน.

ระบบบรหิารจดัการโครงการวจิัยและนวตักรรมของหนว่ยงาน
Organization Research and Innovation Information System (ORIIS)

แผนผัง แนวคดิและหลกัการท างานของการบรหิารจดัการโครงการและงบประมาณวจิยัและนวตักรรม ของหน่วยงานวจิยัระบบ ORIIS

คณะ / สถาบัน

นักวิจยั

แหลง่เงนิงบประมาณ

ข้อมูลพืน้ฐาน
Profile



รองรับการบริหารจัดการงบประมาณ
กองทุน ววน. 

รองรับการบริหารจัดการงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ของหน่วยงาน

ระบบปรับปรุงข้อเสนอโครงการ

ระบบแชร์ข้อมูลงานวิจัย และให้หน่วยงาน
อื่นบริหารได้

ระบบแสดงผลงานและวิทยานิพนธ์ของ
หน่วยงาน

ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย และข้อมูล
หน่วยงาน

ระบบจัดการข่าวประกาศ

การรองรบัการบรหิารจดัการของระบบ ORIIS



NRIIS

TNRR 

ORIIS ข้อมูลภายนอก

ฐานขอ้มลูกลาง 
วน.



แอปพลเิคชนัของระบบ NRIIS

ข่าวทุนวิจัย และข่าวอื่นๆ

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ข้อมูลข้อเสนอโครงการ

ข้อมูลโครงการที่ ได้รับจัดสรร

สร้างร่างข้อเสนอโครงการ

ยืนยันเข้าร่วมเป็นคณะด าเนินโครงการ

รับรองข้อเสนอโครงการโดยหัวหน้าหน่วยงาน

การแจ้งเตือนจากระบบ NRIIS

ระบบแนะน าผลงานวจิยั

chatbot

ระบบส่งขอ้ความหาเจา้หนา้ที่

แดชบอรด์ส าหรบัODU และ PMU

Now Then



Loading screen Main Page

ข่าวทนุวจิยั

ข่าวอืน่ๆ

คลังขอ้มลูงานวจิยัไทย
FAQ
เว็บไซตห์นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง



คลังขอ้มลูงานวจิยัไทย (TNRR)

ข้อมลูผลงานวจิยัโครงการทีอ่ยู่
ระหวา่งด าเนนิการ

องคค์วามรูด้า้นการ
วิจัยและนวตักรรมข้อมลูนกัวจิยั

ข้อมลูวทิยานพินธ์

Dashboard

ข้อมูลผลงานวิจยัโครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

องคค์วามรูด้า้นการวิจยัและนวตักรรมข้อมูลนักวิจยั วิทยานิพนธ์



My Profile

• ร่างขอ้เสนอโครงการ

• โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร

• รับรองขอ้เสนอโครงการ
(ส าหรบัหวัหนา้หนว่ยงาน)

• ตอบรบัเขา้รว่มโครงการ

• ข้อเสนอโครงการ

• dashboard

Login



ตอบค าถามจากแบบสอบถามความเหน็
ในการใชง้าน ระบบ NRIIS



244 คน, 
79%

64 คน, 
21%

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม
ผู้ตอบแบบสอบถาม

7 คน, 11%

20 คน, 31%

15 คน, 24%

5 คน, 8%

6 คน, 9%

4 คน, 6%
7 คน, 11% น้อยกว่า 1 ปี

1-2 ปี
3-4 ปี
5-6 ปี
7-8 ปี
9-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

ตอนที ่1 ประสบการณใ์ชง้านระบบ NRIIS

แบบสอบถามความเหน็ในการใชง้านระบบ NRIIS การใช้ประโยชนข์อ้มลูวจิัยและนวตักรรม 
และความตอ้งการ หรือความคาดหวงัจาก ระบบขอ้มลูวจิยัและนวตักรรมของประเทศ

1. รูปแบบและโครงสรา้งของระบบ NRIIS พอใจ

2. ระบบประเมินขอ้เสนอการวิจยั (Proposal assessment) พอใจ

3. ระบบด าเนินการและติดตามงานวจิัย (Ongoing & monitoring) พอใจ

4. ระบบ Research evaluation (ระบบประเมินผลงานวิจยั) พอใจ

5. การจัดการนักวิจยัภายในหนว่ยงาน (Researcher) พอใจมาก

6. ระบบจัดการเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงาน พอใจมาก

7. ระบบสืบค้นนกัวิจยัและโครงการวิจยั พอใจมาก

8. เครื่องมือช่วยเหลือ และเมนูอื่นๆ พอใจ

9. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ NRIIS พอใจ

ตอนที ่2 ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS



ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS
1. ภาพรวมระบบ/รปูแบบและโครงสรา้งของระบบ NRIIS

ล าดบั ประเดน็/รายละเอยีด ความเหน็/แนวทางด าเนนิการ
1 เป็นระบบสารสนเทศด้านการวิจัยที่ดี ขอให้ วช. มุ่งพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
2 ต้องการให้ระบบพร้อมรองรับการท างานของนักวิจยั และการท างานภายในหน่วยงาน ระบบมี

ความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้หลากหลาย และมี dashboard ที่แสดงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง รวมทั้งระบบไม่ล่มในขณะที่กรอกข้อมูล

ระบบ ORIIS จะมีการจัดเรียงเมนูใหม่
ให้สามารถใช้งานได้สะดวก

3 ระบบ NRIIS ปรับแก้ไขเพิ่มเติมจากระบบเดิม ซึ่งเหมาะกับการบริหารจัดการระดบัโครงการ 
โดยมีการพัฒนาตามนโยบายที่แตกต่างกันในแต่ละปี ท าให้ระบบมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และไม่
เสถียร ผู้ใช้งานต้องศึกษา ท าความเข้าใจกับระบบและน าไปส่ือสารกันภายในองค์กร

4 ระบบควรแจ้งจ านวนหน้าหรือแท็บที่ต้องคลิกเข้าไปด าเนินการจนจบกระบวนการ รวมทั้ง
อธิบายว่าจะต้องด าเนินการอะไรบ้าง เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนการท างานที่จะต้องด าเนินการ

รับพิจารณาด าเนินการ

5 ควรมีค าอธิบายให้ชัดเจนตามหัวข้อที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น เลขเดือนของแผนการด าเนินงาน 
เลข 1 หมายถึงเดือนอะไร และต้องการกให้มีค าอธิบายเพิ่มเติมในบางค า เน่ืองจากบางค าเป็น
ค าเฉพาะที่เข้าใจเฉพาะคนบางกลุ่ม

รับพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ บาง
หัวข้อ สามารถคลิกอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ information



2. ระบบประเมนิขอ้เสนอการวจิยั (Proposal assessment) 
ล าดบั ประเดน็/รายละเอยีด ความเหน็/แนวทางด าเนนิการ
6 ควรจัดหมวดหมู่เมนูใหม่ให้แยกกันชัดเจน เพราะตอนนี้มีเมนูจากหลายแหล่งงบทุนวิจัยทั้งของเดิมและ

ของใหม่
ระบบ ORIIS จะมีการจัดเรียงเมนูใหม่ให้
สามารถใช้งานได้สะดวก

7 ทุน Fundamental Fund ในแต่ละปีงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้างกระชั้น ความ
พร้อมในการใช้งานของระบบที่ยังคงเป็นลักษณะใช้งานไปพร้อมๆ กับการพัฒนา ท าให้ไม่สามารถวาง
แผนการท างานล่วงหน้า พบข้อติดขัดในการสื่อสารกับนักวิจัยท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และ
กรอกข้อมูลผิดพลาด

ระบบ ORIIS จะมีระบบให้หน่วยงานรับ
ข้อเสนอโครงการล่วงหน้า เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับส่ง สกสว. ในช่วงการจัดท าค าขอ
งบประมาณ

8 ทุน Strategic Fund หน่วยงาน PMU ไม่อัพเดตสถานะของโครงการในระบบให้เป็นปัจจุบัน รับพิจารณาแนวทางการด าเนินการ ทั้งนี้ ทุน
ของหน่วยงาน PMU หน่วยงาน PMU จะเป็น
ผู้บริหารจัดการ

9 การยื่นข้อเสนอโครงการไปยัง PMU ที่หน่วยงานต้องรับรองโครงการ ควรเพ่ิมฟังกช์ั่นการคืน
โครงการ ในกรณีที่นักวิจัยประสงค์จะแก้ไขก่อนหมดเวลา

10 ในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ระบบควรมีการปรับขนาดรูปภาพอัตโนมัติ รับพิจารณาด าเนินการ

11 ควรให้นักวิจัยสามารถแก้ไขทุนวิจัยที่นักวิจัยเสนอขอทุน กรณีที่เลือกทุนผิด แทนการกรอกใหม่
ทั้งหมด

รับพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ กรณีที่ทุนยังไม่
ปิดรับ สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบเพ่ือย้ายทุนได้

12 ต้องการให้มีรายงานที่น าออกข้อมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขตาราง (Business Intelligence) หรือ
สรุปเป็นไฟล์งาน PDF, XLSX ที่ผู้บริหารต้องการ

รับพิจารณาด าเนินการ

ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS (ตอ่)



3. ระบบด าเนนิการและตดิตามงานวจิยั (Ongoing & monitoring)

ล าดบั ประเดน็/รายละเอยีด ความเหน็/แนวทางด าเนนิการ
13 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้ามหีลายขั้นตอน เช่น ต้องก าหนดงวดเงินก่อนรายงาน ควรน า

เมนูรวมกันไว้ทีเ่ดียว หรือมีเครื่องหมายก ากับให้เห็นชัดเจนว่า ต้องกรอกส่วนใดบ้างเพื่อให้ข้อมลู
ครบถ้วนสมบูรณ์

ระบบ ORIIS จะมีการจัดเรียงเมนใูหม่
ให้สามารถใช้งานได้สะดวก

14 ควรมีการกรอกขอ้มูลตามที่ สกสว. แจ้งในค ารับรอง โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องให้ผู้ประสานหน่วยงาน 
เป็นผู้กรอกเอง เพื่อความสะดวกและถูกต้อง

รับพิจารณาด าเนินการ

15 การปิดโครงการและระบบรายงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกปที าให้ผู้ประสานสับสน 
ปัจจุบันการปิดโครงการหากเปน็แหล่งทุนภายนอก PMU อื่นๆ ผู้ประสานจะไม่สามารถมองเห็น
โครงการของนักวิจัยได้

รับพิจารณาด าเนินการ

16 ควรมีระบบแจ้งเตือน นักวิจัย เมื่อถึงช่วง รายงานผล time line ต่างๆ เช่น รายงานรอบ 6 เดือน รับพิจารณาด าเนินการ

17 ควรมีข้อมูลการรายงานของทุกแหล่งทุน เพื่อที่มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานะและติดตามให้นักวิจยั
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ระบบ ORIIS หน่วยงานจะสามารถ
ติดตามโครงการของแหล่งทุนอื่น

18 การรายงานความก้าวหน้าของทนุภายนอกอืน่ๆ ผู้ประสานไม่สามารถช่วยนักวจิัยที่ได้รับทุน
กรอกข้อมูลในนามผู้ประสานหน่วยงานได้

รับพิจารณาด าเนินการ

ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS (ตอ่)



4. ระบบ Research evaluation (ระบบประเมนิผลงานวจิยั)

ล าดบั ประเดน็/รายละเอยีด ความเหน็/แนวทางด าเนนิการ

19 ควรมีแนวทางการกรอกข้อมูล และค าอธิบายที่ชัดเจน เพื่อให้นักวิจัยและผู้ประสานงานทราบ
และเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป

รับพิจารณาด าเนินการ

20 ควรมีหน้ารายงานสรุปให้เห็นภาพรวม และควรมีการแยกให้เห็นผลต่างแต่ละขั้นของตัวชี้วัดใน
ขั้นตอน ค าขอ/กล่ันกรอง/และจัดสรร และควรมีรายงานท่ีสามารถน าอออกข้อมูลในรูปแบบ
กราฟ/ตาราง (Business Intelligence) หรือสรุปเป็นไฟล์งาน PDF, XLSX ที่ผู้บริหาร
ต้องการ

รับพิจารณาด าเนินการ

22 ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนให้ผู้ประสานงานหน่วยงานทราบเมื่อนักวิจัยเข้าไปรายงาน ผ่านระบบ 
เช่น ทุน FF ควรแจ้งเตือนมายังผู้ประสานงานหน่วยงานหรอืผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินการ
ต่อไป

รับพิจารณาด าเนินการ

ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS (ตอ่)



5. การจดัการนกัวจิยัภายในหนว่ยงาน (Researcher)
ล าดบั ประเดน็/รายละเอยีด ความเหน็/แนวทางด าเนนิการ

23 นักวิจัยที่เกษียณแล้วแต่ยังท างานให้หน่วยงานอยู่เป็นที่ปรกึษาคณะกรรมการ/จ้างต่อเป็นที่
ปรึกษา จะต้องด าเนินการอย่างไร

กรณีนักวิจัยไม่ได้สังกัดหน่วยงานแล้วให้ลบ
นักวิจัยออกจากหน่วยงานได้ โดยนักวิจัยจะ
ถูกย้ายสังกัดเป็นหน่วยงานอิสระ

24 หน่วยงานที่มีรายชื่อนักวจิัย แต่ไม่ได้ท าวิจัย ควรลบออกจากระบบหรือไม่ สามารถแจ้ง วช. เพื่อยกเลิกบัญชีนักวิจยั

25 นักวิจัยลืมรหัสเข้าใช้งาน และเปลี่ยน email ท าให้ไม่สามารถขอรหัสผ่านได้ ควรเพิ่มช่องทางให้
นักวิจัยสามารถด าเนินการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านผู้ประสานงาน เช่น แจ้งผ่าน sms เป็น
ต้น เพื่อให้นักวิจัยสามารถด าเนินการในเวลาเรง่ด่วน หรือนอกเวลาท าการได้

รับพิจารณาด าเนนิการเพิ่มชอ่งทางการแจ้ง
รหัสผ่าน

26 ต้องการให้ระบบสามารถจัดกลุ่ม/ประเภทผู้ใช้งาน เช่น นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผู้ประเมิน ผู้บริหาร 
นักวิชาการที่สนใจแต่ไม่ใช่นักวจิัย เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบจ านวนตามประเภทผู้ใช้งาน

รับพิจารณาด าเนินการ

27 ควรแสดงเบอร์ติดต่อของผู้ประสานงานระดับคณะ/สถาบันในหน้าระบบนักวิจัยด้วย เนื่องจาก
มีความใกล้ชิดกับนักวิจัยมากกว่าผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย 

รับพิจารณาด าเนินการ

28 ต้องการให้แสดงข้อมูลวันเดือนปีเวลาทีน่ักวจิัยปรบัปรุงข้อมลูส่วนบคุคล และควรมีการแจ้ง
เตือนให้ปรับปรุงขอ้มูลผู้ใช้งานทุกปี

รับพิจารณาด าเนินการ

ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS (ตอ่)



6. ระบบจดัการเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน

ล าดบั ประเดน็/รายละเอยีด ความเหน็/แนวทางด าเนนิการ
29 ควรก าหนดเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ไม่ควรให้ผู้ประสานงานทกุคน

จัดการข้อมูลได้
รับพิจารณาด าเนินการ

30 กรณีเจ้าหน้าที่โอนหรือย้ายออกจากส่วนที่ปฏิบัตงิานวิจัย ควรลบชื่อออกหรือไม่ 1. กรณีเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ในหน่วยงาน แต่ไมได้ปฏิบตัิ
หน้าที่ผู้ประสานหน่วยงานแล้ว สามารถยกเลิกสิทธ์ิ
การเข้าใช้งานระบบ หรือลบบัญชีเจ้าหน้าที่
2. กรณีเจ้าหน้าที่ไมได้อยู่ในหน่วยงานแล้ว ให้ลบ
บัญชีเจ้าหน้าที่ออกจากหน่วยงาน

31 ผู้ประสานงานระดับคณะ/กอง/สถาบัน ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลใดๆ ได้ จะด าเนินการแก้ไขต่อไปให้สามารถสืบค้นขอ้มูลของ
คณะ/กอง/สถาบัน ตนเอง

32 การส่งข้อเสนอโครงการ ควรก าหนดสิทธ์ิให้ผู้ประสานหน่วยงานสามารถกดส่งได้ 
แต่ต้องได้รับอนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานกอ่น (ซึ่งในทางปฏิบัตผิู้ประสานหน่วยงาน
จะขอรหัสหัวหน้าหน่วยงานเข้าไปด าเนินการแทน) จะง่ายและสะดวก ในกรณีที่ไม่
สามารถติดต่อหัวหน้าหน่วยงานได้ ซึ่งถ้าส่งช้าหน่วยงานจะผิดสัญญาหรือเสียสิทธ์ิ

รับพิจารณา

ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS (ตอ่)



7. เมนูอืน่ๆ

ล าดบั ประเดน็/รายละเอยีด ความเหน็/แนวทางด าเนนิการ
33 การสืบค้นข้อมูลนักวิจยัในระบบ ต้องการช่องทางติดต่อนักวิจยั email และเบอร์โทรศัพท์ 

เนื่องจาก นักวิจัยที่อยู่ในระบบ ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
การพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยั หรือพิจารณาบทความวิจยัได้ จะส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย
ในการทาบทามเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

รับพิจารณาด าเนินการ ส าหรับกรณีที่
นักวิจัยอนุญาตให้เผยแพร่

34 การค้นหาโครงการ ให้รายละเอียดพอเหมาะสมมีหลายตัวเลือกแตค่วรม ีBusiness 
Intelligence ด้วย

รับพิจารณาด าเนินการ

35 การเปลี่ยนหน่วยงานเจา้ของโครงการ, เปลี่ยนทุนวิจัย, เปลี่ยนประเภทโครงการ, กู้คืน
โครงการที่ถูกลบ ด าเนินการได้ยาก ต้องติดต่อเจ้าหน้าทีร่ะบบ

รับพิจารณาด าเนินการ

36 หน่วยงานไม่สามารถจัดการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน ในระบบ nriis ได้ต้องไปจัดการ
ที่ระบบ drms ท าให้ไม่สะดวกในการด าเนินการประเมินโครงการทุนงานวจิัยพื้นฐาน

ต่อไปจะสามารถบริหารจดัการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบ ORIIS ได้ใน
ระบบเดียว

ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการท างานของระบบ NRIIS (ตอ่)



ความคาดหวงัจาก ระบบขอ้มลูวจิยัและนวตักรรมของประเทศ

1. ต้องการให้มีฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถเช่ือมโยง 
และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. ต้องการเข้าถึงงานวิจัยในวารสารนานาชาติ เเละมีฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูล

3. ต้องการให้มีการท า Index ส าหรับการสืบค้น

4. ต้องการให้มีสถิติตัวเลขที่เชื่อมโยงจากส านักงานสถิติแห่งชาติ มาประกอบระบบด้านงานวิจัย

5. ต้องการให้การเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยรุ่นต่อไป

6. ต้องการการสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยในด้านต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งมีผลการวิเคราะห์แนวทางในอนาคต มีหัวข้อ
การศึกษาที่น่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจบุัน และมีความถูกต้อง แม่นย า สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้จริง



สอบถามประเดน็ความคาดหวงัจาก
ผู้เขา้รว่มประชมุ/

แลกเปลีย่นประสบการณ์



กิจกรรมลุน้รางวลักบัระบบ NRIIS



THANK YOU !


