
รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนเพ่ือให้ประเทศสามารถ    
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ตามนโยบาย Thailand 4.0 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
จัดตัง้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  มีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

วช. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของ
ประเทศ ได้แก่ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)                  
และหน่วยงานบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ด าเนินการออกแบบ
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and
Innovation Information System: NRIIS) เพ่ือรองรับการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง   
ในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและเปน็ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

โดยน าโครงสร้างการท างานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (NRMS)                
และฟงัก์ชันการบริหารจัดการแผนงานตามฟงัก์ชันของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) 
มาพัฒนาเป็นระบบ NRIIS

ความเป็นมาของระบบ NRIIS

MOBILE APP

https://www.nriis.go.th

WEBSITE

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612, 619, 065 349 9372 และ 065 349 9382
อีเมล : nriis@nrct.go.th       
Line Chatbot : @nriis

CONTACT

ระบบข้อมูลสารสนเทศวจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ
National Research and Innovation Information System



ระบบส าหรับหน่วยงาน
ก าหนดนโยบาย

ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณและแผนงาน

ระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับ
นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ระบบประเมินส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบสนับสนุน
การด าเนินงาน

ระบบบริหารจัดการ
โครงการส าหรับ
หน่วยงาน PMU 

ระบบหลักของระบบ NRIIS

ระบบบริหารจัดการโครงการ
ส าหรับหน่วยงาน ODU

ระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ

Internet

Mobile Client

Client

www.nriis.go.th

ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

PMU ODU

Researcher & Reviewer

กสว.
สอวช.

สกสว.
ระบบรายงาน
ผู้บริหาร

ระบบบริการ
ข้อมูล

ฐานข้อมูลกลาง

ฐานข้อมูลกลางวิจัย
และนวัตกรรม

สถาปัตยกรรมของระบบ NRIIS

โครงสร้างข้อมูลของระบบ NRIIS

หมายเหตุ: PL 1 หมายถึง Platform การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้, PL 2 หมายถึง Platform การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม , PL3หมายถึง Platform การวิจัยและสร้างนวัตกรรม  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน, PL 4 หมายถึง Platform การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล ้า, PL อื่นๆ หมายถึง Platform อื่นๆ, F1 หมายถึงหน่วยงานมหาวิทยาลัย ,
F2 หมายถึง หน่วยงานระดับกรม , O หมายถึงอื่นๆ

แนวคิดในการพัฒนาระบบ NRIIS

S

ใช้งานง่าย ส าหรับทุกระดับ
และทุกวัตถปุระสงค์

ลดต้นทุน

ติดตาม/ตรวจสอบได้

ข้อมูลมมีาตรฐาน

การไหลเข้าข้อมลู
อัตโนมัติตามกระบวนการ

อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลชุดเดียว

กสว.  สอวช.

สกสว.

PMU

ODU

ผู้ทรงคุณวุฒิ

- นักวิจัย
- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลุ่มผู้ใช้งาน 1. โครงการวิจัย

2. สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

6. กิจกรรม

Proposal Submission
รับข้อเสนอ Proposal Submission
ทั้งแบบ Bottom - up และ Top - down
On-going
รายละเอียดโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณ
ให้ด าเนินการ
Monitoring
การติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการ/การเบิกจ่ายงบประมาณ
Evaluation
โครงการท่ีเสร็จสมบูรณ์
ㆍ โครงการวิจัย
ㆍ โครงการสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ㆍ โครงการพัฒนาคน
ㆍ โครงการพัฒนาอุปกรณ์/

โครงสร้างพื้นฐาน
ㆍ โครงการพัฒนาระบบ/มาตรฐาน
ㆍ โครงการประเภทกิจกรรมการขยายผล/

จัดการความรู้

ระบบ / มาตรฐาน

ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ฐานข้อมูลบุคลากร

ด้านการวิจัย + ผลงานวิจัยรายบุคคล

ฐานข้อมูล IP

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

Policy Evaluation
OKRs
• Output
• Outcome
• Impact

ตอบ OKRs

Output  Outcome  Impact

ผลงานวิจัย คน เครื่องมือ ระบบ/
มาตรฐาน

นักศึกษา
นักวิจัย

ผู้สนับสนุน
ผู้เช่ียวชาญ

ผู้ช่วยนักวิจัย

บพท.

บพค.
บพข.

วช. สวก.
สนช.
สวรส.

ศลช.
สวช.

สกสว.

Programs / ประเด็นส าคัญ

นวัตกรรม

3. บุคลากร 4. โครงสร้างพื้นฐาน 5. ระบบ/มาตรฐาน


