
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)



หวัขอ้การอบรมการใชง้านระบบ NRMS 
ส าหรับผูป้ระสานหน่วยงาน

1. รู้จักระบบ NRIIS และหน้าที่ของผู้ประสานหนว่ยงาน
2. การจัดการข้อมูลหน่วยงาน

2.1 ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
2.2 ข้อมูลนักวิจัย
2.3 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2.4 ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

3. การจัดการข้อเสนอโครงการงบกองทุน ววน.
4. การรับรองข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนอื่น
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5. การรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ
5.1 น าเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรเข้าระบบ Ongoing
5.2 การส่งโครงการกลับให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูล และรายงานผล
5.3 ก าหนดงวดงานของโครงการ
5.4 การปิดโครงการ

6. การรายงานและตรวจสอบผลของโครงการที่เสร็จสิ้น
6.1 รายงานผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
6.2 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ

7. การประกาศทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน และการบริหารจัดการ
โครงการทุนเงินรายได้

หัวข้อการอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน



National Research and Innovation Information System
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

แนวคิดในการพัฒนาระบบ

ติดตาม/
ตรวจสอบได้

ใช้งานง่าย ส าหรับ
ทุกระดับและ

ทุกวัตถุประสงค์

ลดต้นทุน

การไหลเข้าข้อมูล
อัตโนมัติ           

ตามกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลชุดเดียวกัน

ข้อมูลมีมาตรฐาน
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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

Centralized 
Database



โครงสร้างข้อมูลของระบบ NRIIS

กลุ่มผู้ใช้งาน

กสว.  สอวช. สกสว.

PMU

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ODU

นักวจัิย/
ผู้รับผดิชอบโครงการ



Proposal

เสนอข้อเสนอ
โครงการ

Ongoing
รายงานผล           

การด าเนินงานและ
ส่งงานตามงวด

Evaluation

รายงาน output, 
outcome, impact 

กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน PMU

ผู้เสนอโครงการ
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กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS

การบริหาร
จัดการ

เสนองบประมาณของ เสนองบประมาณของ

แบบที่ 1 แบบที่ 2



สป.อว.
(ระบบ STDB)

ข้อมูลห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน
ภาครัฐ/มหาวิทยาลัย

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สวก.
(ระบบ TARR)

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ
ด้านการเกษตร

สวก.

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สวรส.

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ

ข้อมูลนักวิจัยท่ีเชีย่วชาญด้านวัคซีน

สป.อว. 
(สกอ.)

ข้อมูลบุคลากรวิจัยเพ่ือเติมเต็ม 
ประวัติบุคลากรวิจัย

กรมทรัพย์สิน            
ทางปัญญา

ตรวจสอบข้อมูลการยื่นหรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ตรวจสอบยืนยันขอ้มูลนติิบุคคล

กรมการปกครอง

ตรวจสอบตัวตนของบุคลากรวิจัย

กรมพลศึกษา

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

เชื่อมโยงแล้ว

NRCT DATABASE
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การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ NRIIS กับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

สป.อว.
(ระบบ GMAP)

ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
(G-MAP)

Scopus

ข้อมูล H-index ผลงาน
ตีพิมพ์ และ citation

Web of Science

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ และ 
citation

Google Scholar

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ และ 
citation



แจ้งเปิดรับค า
ขอ

ส่งค าขอ งปม.

Proposal Submission 
& Assessment 

Ongoing & 
Monitoring

Research 
Evaluation

สกสว.เปิดรับค าขอ
งบประมาณด้าน ววน.

จัดท าค าของบประมาณ
สร้างแผนงาน

ปรับงบประมาณ
แผนงาน/ข้อเสนอโครงการ

ขั้นกลั่นกรอง

ปรับงบประมาณ
แผนงาน/ข้อเสนอโครงการ

ขั้น Pre-ceiling

ปรับงบประมาณ
แผนงาน/ข้อเสนอโครงการ

หลังขั้นกรรมาธิการ

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 างานของหนว่ยงาน



• ยืนยันการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและจัดล าดับ
จากผู้ประสานหน่วยงาน

2. ผู้ประสานหน่วยงาน 3. หัวหน้าหน่วยงาน

บริหารจัดการข้อมูลของคณะ/กอง/สถาบัน/
ส านักของตนเอง
• จัดการข้อมูลนักวิจัย

• ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย และ
ส่งให้ผู้ประสานหน่วยงาน

• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ก าหนดงวดการส่งงานให้นักวิจัย

• ส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข/รายงาน
ข้อมูล

• ตรวจสอบข้อมูล และปิดโครงการ 

• ตรวจสอบข้อมูลผลผลิต/ผลลัพธ/์
ผลกระทบที่นักวิจัยรายงาน

• ออกรายงานเสนอผู้บริหาร
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1. ผู้ประสานหน่วยงานระดับ
คณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก

4. ผู้บริหาร

บริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน (เป็น
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน)
• จัดการข้อมูลนักวิจัย

• ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย และ
ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน

• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ก าหนดงวดการส่งงานให้นักวิจัย

• ส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข/รายงาน
ข้อมูล

• ตรวจสอบข้อมูล และปิดโครงการ 

• ตรวจสอบข้อมูลผลผลิต/ผลลัพธ/์
ผลกระทบที่นักวิจัยรายงาน

• ออกรายงานเสนอผู้บริหาร

• ดูรายงานภาพรวม
งานวิจัยของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน



Thank You
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