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ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 มีหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวกับการจัดท�าฐานข้อมูลและดัชนี 
ด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง

การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2562	และจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ	 โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม	 ตามพระราชบัญญัติ
การส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	การวจิยัและนวตักรรม	พ.ศ.	2562	จงึได้ด�าเนนิการจดัท�าแผนการพฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	โดยใช้แนวทางตามแผน
ด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	พ.ศ.	2566-2570	ในสาระส�าคญัเกีย่วกบัระบบสารสนเทศดจิทิลัและระบบ
ข้อมลู	ซึง่ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาระบบสารสนเทศในการเชือ่มโยงข้อมลูทัง้ในส่วน	วทิยาศาสตร์	วจัิยและ
นวตักรรม	และการอดุมศกึษา	โดยมเีป้าหมายบรูณาการระบบและข้อมลู	ท�าให้เกดิระบบข้อมลูสารสนเทศกลาง	
เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการและน�าไปสูฐ่านข้อมลูเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	กบัการเชือ่มโยงระบบข้อมูลอืน่ๆ	

การจดัท�าแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	
พ.ศ.	2566-2570	ได้ศึกษาสถานการณ์	แนวโน้มเทคโนโลยี	บทบาท	และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรมของประเทศ	รวมทัง้ข้อมลูยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนระดบัชาต ิ
ที่เก่ียวข้อง	 นโยบายและมติท่ีส�าคัญของคณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการ 
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ,	 คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	 และคณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลและ 
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ซึ่งท�าให้ได้ผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลและแนวทางการ
เชือ่มโยงข้อมลูอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	เป็นกรอบและแนวทางการด�าเนนิงานในการพฒันา
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 รวมทั้งส�ารวจและสัมภาษณ์
ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 นอกจากนี้	 ได้ทบทวนผลส�าเร็จของ
แผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	
และสิ่งที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องในปี	 พ.ศ.	 2566-2570	 เพ่ือเป็นข้อมูลในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาที่มี 
เป้าหมาย	แผนงาน	โครงการ	และผลส�าเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	
วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	ตลอดจนก�าหนดกรอบงบประมาณการด�าเนนิงาน	และระบบ
การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน	 เพ่ือการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว	 ท้ังนี้	 ได้น�าข้อเสนอแนะจากการ 
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนมาปรับปรุงแล้วตามความเหมาะสม	 เพ่ือให้ได้แผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	ท่ีมเีป้าหมายและแนวทาง
ทีช่ดัเจน	ปฏบิตัไิด้	และสามารถเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม	โดยจะเป็นกรอบทศิทางในการขับเคล่ือนการด�าเนนิ
การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรมของประเทศ	และเป็นแนวทางให้
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมน�าไปใช้ในการปฏิบัติ	 ซึ่งจะท�าให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
อย่างสมบูรณ์	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

บทสรุปผู้บริหาร
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1.1	 	สถานการณ์ปัจจุบันของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

ปี	พ.ศ.	2562	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	ได้พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยอัจฉริยะ	 (Thailand	 Intelligent	 Research	 Administration	 system:	 TIRAs)	 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กบัหน่วยงานในระบบวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	(ววน.)	ในการบริหารจัดการงานวจัิยและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 ซ่ึงมีโครงสร้างระบบข้อมูล	
และ	Flow	of	Data	ที่มุ่งเน้นการระบุผลในเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ	(Objective	and	Key	Results:	
OKR)	 ให้สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินในระดับนโยบายได้	 โดยระบบนี้จะมีการพัฒนาต่อเนื่องและ
เชือ่มโยงส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และขบัเคลือ่นระบบการวิจัยและนวตักรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
สังคมศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	 และสหวิทยาการ	 เพ่ือสร้างองค์ความรู้	 พัฒนานโยบายสาธารณะ	 และสนับสนุน
การน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้เชิงเศรษฐกจิและสังคม	เพ่ือให้เกดิการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื

คณะกรรมการนโยบายด้านผงัโครงสร้างข้อมลูและแนวทางการเชือ่มโยงข้อมลูด้านการวจิยัและนวตักรรม
เพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	 ในการประชุม	 ครั้งที่	 1/2563	 เมื่อวันที่	 6	 มกราคม	 2563	 ได้เห็นชอบ
ให้จัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อเชื่อมโยงระบบ	 TIRAS	 และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ	 (National	 
Research	Management	System:	NRMS)	ในการพัฒนาระบบบริหารข้อมลู	ววน.	ของประเทศ	โดยออกแบบ
ผังโครงสร้างระบบที่ตอบรับต่อความต้องการของทุกภาคส่วน	 รวมถึงผลท่ีต้องการในแต่ละระดับ	 ต้ังแต่ระดับ
นโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และงบประมาณ	 ระดับบริหารและจัดการทุน	 และระดับปฏิบัติ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา	“ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(National	Research	and	Innovation	
Information	System:	NRIIS)”	ส�าหรับใช้ในการติดตามและประเมินผล	OKRs	ในแต่ละระดับ	ตั้งแต่ระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร์	 ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	และใช้ระบบ	NRIIS	 เป็นจุดบริการครบวงจร	
หรือ	one-stop-service	ในการน�าส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการได้		

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	 ในการประชุม	ครั้งที่	 2/2563	 เมื่อวันที่	 
3	กุมภาพันธ์	2563	มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวิจัยและนวัตกรรม	หรือ	NRIIS	เป็น
ระบบสารสนเทศกลางด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลด้านวิจัย
และนวัตกรรม	และให้หน่วยรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(ววน.)	ทั้งหมด	บริหารจัดการ
โครงการผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางน้ี	 หรือหากจะใช้ระบบสารสนเทศอ่ืนต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบข้อมูลกลางได้	ระบบนี้จะครอบคลุมตั้งแต่นโยบายการขอรับงบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณ	และ

บทที่ 1
1. สถานการณ์ แนวโน้มเทคโนโลยี บทบาท และมาตรฐานสากล 
เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
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การตดิตามผลของงบประมาณด้าน	ววน.	ของประเทศ		โดยให้ส�านกังานการวจัิยแห่งชาติ	(วช.)	เป็นผู้ดูแลระบบ	
NRIIS	(System	Admin)	ขณะเดียวกันสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ก็เห็นชอบ
ในแนวทางดังกล่าว	รวมทั้งเห็นชอบให้	กสว.	รับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(National	Science	and	Technology	Information	System:	NSTIS)	โดยยึดจากระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง
พืน้ฐานภาครฐัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(Science	and	Technology	Infrastructure	Databank:	STDB)	
เดิม	เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการด�าเนินงานด้าน	ววน.	แบบบูรณาการอย่างแท้จริง

ระบบ	 NRIIS	 ได้พัฒนาข้ึนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
งบประมาณการวจิยัของประเทศ	ได้แก่	คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(กสว.),	ส�านกังาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สอวช.)	 และหน่วยงานบริหารจัดการ
โปรแกรม	 (Program	Management	Unit:	PMU)	ทั้ง	7	หน่วยงาน	ได้แก่	ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(สนช.)	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(สวก.)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	
(สวรส.)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่	 (บพท.)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	 การวิจัย	 และสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 และหน่วย
บริหารจัดการทนุด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	(บพข.)	โดยระบบ	NRIIS	จะเป็นทัง้ระบบ
เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและระบบเพื่อการบริการ	 ซึ่งจะต้องรองรับการท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย	 โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม	ระบบ	NRIIS	จะท�าให้ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ	ได้รับประโยชน์	ดังนี้	นักวิจัยสามารถเสนอขอรับ
ทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ	 โดยใช้แบบฟอร์มเดียวยื่นข้อเสนอที่เดียว	 และสามารถน�าออกข้อมูลจากฐานข้อมูล 
นกัวจัิยมาใส่ในแบบฟอร์มได้	รวมทัง้ตดิตามสถานะของโครงการวิจยัได้	และผูบ้รหิารงานวจิยัสามารถตดิตามและ
รวบรวมข้อมลูนกัวจิยั	โครงการวจิยัทีเ่สนอขอทนุ	หรือโครงการวจัิยทีผ่่านการพิจารณาให้การสนบัสนนุได้อย่าง
รวดเรว็	ตลอดจนหน่วยงานนโยบายมข้ีอมูลภาพรวมงบประมาณงานวจิยัของประเทศเพือ่ประโยชน์ในการจดัท�า
แผน	ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนางานวิจัยของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	

1.2	แนวโน้มเทคโนโลยี
แนวโน้มทางเทคโนโลยี	 (Technology	Trend)	ที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลโลก 

และประเทศไทยในอีก	 15-20	 ปีข้างหน้า	 ได้แก่	 การสร้างและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณมหาศาล	 
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 การเติบโตของเมืองอัจฉริยะและระบบนิเวศ	 อัจฉริยะอื่นๆ	 การขยายตัว
ของเมอืงและการเพิม่ขึน้ของมหานคร	การเพ่ิมขึน้ของธรุกจิ	E-Commerce	และร้านค้าสะดวกซ้ือ	การเชือ่มต่อ 
เพิม่ขึน้และความเป็นส่วนตวัลดลง	การเปลีย่นแปลงรปูแบบการท�างาน	การเปลีย่นขัว้อ�านาจเศรษฐกจิโลก	สงัคม 
ผู้สูงอายุ	การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ	และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส�าหรับแนวโน้มเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย	 และเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 คือ	 การสร้างและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณ
มหาศาล	

	 1.2.1	แนวโน้มในบริบทโลก
	 ฟรอส์ท	แอนด์	ซัลลิวัน	ได้น�าเสนอเทคโนโลยี	7	รายการประกอบไปด้วย	อินเทอร์เน็ตแห่ง		สรรพสิ่ง	

การวิเคราะห์ข้อมูล	ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	โทรคมนาคมยุคใหม่	การประมวลผลควอนตัม	เทคโนโลยีการ 
กระจายข้อมูลบัญชี	และปัญญาประดิษฐ์	โดยเทคโนโลยีทั้ง	7	นี้ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์การวัดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม	อาท	ิผลกระทบด้านการศกึษาและการสร้างงาน	จ�านวนกรณกีารใช้งาน	และขนาดของ
ตลาด	 เทคโนโลยีบางชนิดอาจเติบโตสูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งและลดลงอย่างรวดเร็วในอีกช่วงเวลาหนึ่งจาก
การมีเทคโนโลยใีหม่มาแทนที	่(เช่น	5G)	แต่เป็นพฒันาการส�าคญัเพือ่เป็นพืน้ฐานให้แก่ความก้าวหน้าในยคุต่อมา 
บางเทคโนโลยีอาจเพิม่สงูขึน้และกลายมาเป็นเทคโนโลยดิีจิทลัขัน้พ้ืนฐาน	(เช่น	การวิเคราะห์ข้อมลู)	อย่างไรก็ตาม 
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เทคโนโลยีไม่สามารถพัฒนาและน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง	หากไม่มีระบบนิเวศที่เหมาะสม	 ดังนั้น	 ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงจ�าเป็นอย่างมากในการจัดตั้งระบบนิเวศที่เอื้อต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้งาน

	 จากรายงานภายในปี	2025	ผูค้นโดยท่ัวไปทกุหนทกุแห่งในโลกจะมกีารเช่ือมต่อกับอปุกรณ์รบัส่งข้อมูล
มากถึง	4,800	ครั้งต่อวัน	หรือคิดเป็นทุก	18	วินาที	จากรายงาน	Data	Age	2025	ทั้งนี้	คาดว่าปริมาณข้อมูล
จะเติบโตอย่างมาก	จาก	33	เซตตะไบต์ในปี	2018	เพิ่มขึ้นเป็น	175	เซตตะไบต์ในปี	2025	ด้วยอัตราการเติบโต	
61%	ต่อปีตลอดช่วงการคาดการณ์	ข้อมูลจ�านวนหาศาลจะเกิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	อย่าง	Cloud	ศูนย์ข้อมูล	
เสาสัญญาณ	และอปุกรณ์	เช่น	สมาร์ทโฟน	และ	อปุกรณ์	IoT	จะเป็นตวัแปรหลกัทีก่่อให้เกดิข้อมลูมากกว่า	50%	
ของปรมิาณการผลติข้อมลูท้ังหมด	ท้ังนี	้ตัง้แต่ปี	2019	ข้อมลูส่วนใหญ่จะถกูเกบ็ไว้ทีพ่ืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูแบบคลาวด์ 
(Cloud)	 และศูนย์ข้อมูลมากกว่าเก็บไว้บนอุปกรณ์	 ถือเป็นแนวโน้มใหม่ในยุคดิจิทัล	 ข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึนจ�านวน
มหาศาลจะผลักดันให้การใช้งาน	Cloud	และ	ศูนย์ข้อมูล	รวมถึงเทคโนโลยี	Data	Analytics	เติบโตยิ่งขึ้น

	 1.2.2	ผลกระทบต่อประเทศไทย
	 ประเทศไทยมีปริมาณการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น	 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ	 ทั่วโลก	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลายภาคส่วนในประเทศไทยได้ด�าเนนิการต่างๆ	เพือ่เพิม่คณุค่าของข้อมลูท่ียงัมไิด้ศกึษา	รวมถงึการน�าเทคโนโลยี
เชิงนวัตกรรมมาใช้	เช่น	Big	Data	และ	Data	Analytics	ถึงแม้	SME	ในประเทศไทยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์	Big	
Data	Analytics	แต่กว่า	70%	วางแผนที่จะใช้ในอนาคตอันใกล้	จากผลการส�ารวจของ	SCB	ในปี	2017	ปัจจัย
ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม	Big	Data	ได้แก่	การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล	(Digital	Transformation)	การสร้างข้อมูล
ปริมาณมหาศาล	และความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูล	Big	Data	ถือเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนอุตหสาหกรรม	
4.0	 ในประเทศไทย	 รวมถึงสนับสนุน	Digital	 Transformation	 ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าจากการโยกย้ายช่องทาง
ต่างๆ	ก�าหนดนิยามใหม่ของประสบการณ์ผูบ้รโิภค	ก�าหนดรปูแบบใหม่ของผลติภัณฑ์และธรุกจิ	ขบัเคลือ่นความ
เป็นเลิศในการด�าเนินงาน	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการท�างานเป็นทีม	รวมถึงเชื่อมต่อองค์กร
เข้าด้วยกัน

	 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที ่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 โดยมุ่งเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า	 “โภคภัณฑ์”	 ไปสู่สินค้าเชิง	 “นวัตกรรม”	 เปล่ียน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม	 ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน	 และมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม	ระยะ	20	ปี	เป็นนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงของประเทศไทย	ที่มีเป้าหมายและ
เนื้อหาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของประเทศ	 โดยมีวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ที่เน้นการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	 นวัตกรรม	 ข้อมูล	 ทุนมนุษย์	 และทรัพยากรอื่นใด	 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ	ไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	โดยก�าหนดเป้าหมาย	4	ประการ	ดังนี้

	 1)	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	ก้าวทันเวทีโลก
	 2)	สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม
	 3)	พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล
	 4)	ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท�างานและการให้บริการของภาครัฐ	

1.3	บทบาทของระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศต่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

	 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ได้ด�าเนินการตามแนวคิดดังนี้
	 1)	มีเอกภาพและบูรณาการ		
	 2)	มีความปลอดภัยและให้สิทธิการเข้าถึงระบบอย่างเหมาะสม	
	 3)	มีการไหลเข้าข้อมูลอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและแสดงผลแบบ	Real-time	
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	 4)	ข้อมลูด้าน	ววน.	ต้องเป็นข้อมลูกลางซ่ึงมชีดุเดียวกันท้ังประเทศ	และมมีาตรฐานโดยมกีารเชือ่มโยง 
ข้อมูลกับหน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 5)	ใช้งานง่าย
	 6)	สามารถใช้ติดตามและตรวจสอบได้	
	 โดยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วนวิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	และการอุดมศึกษา	โดยมีเป้าหมายบูรณาการระบบและข้อมูล	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และน�าไปสู่ฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 กับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลอื่นๆ	 ท�าให้เกิดระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางที่จะสะท้อนให้เห็นการด�าเนินงานในภาคส่วนต่างๆ	การติดตามและการประเมินประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลในการด�าเนนิงานในแต่ละหน่วยงาน	ระบบข้อมลูสารสนเทศยงัมปีระโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย	
การขับเคลื่อน	การก�ากับทิศทาง	เชื่อมโยงระบบที่มีการพัฒนาทั้ง	3	ระบบ	ประกอบด้วย	

	 1.3.1	ระบบข้อมลูสารสนเทศวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ	(National	Research	and	Innovation	
Information	System:	NRIIS)	

	 ระบบนีเ้กดิจากความร่วมมอื	3	ฝ่าย	ประกอบด้วย	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	วจัิย
และนวตักรรม	(สกสว.)	ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สอวช.)	
และ	ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	หลักการในการออกแบบระบบจะต้องรองรับการท�างานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย	 และฐานข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 ระบบ	
NRIIS	มีระบบงานหลักประกอบด้วย	ระบบส�าหรับหน่วยงานก�าหนดนโยบาย	ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
และแผนงาน	ระบบบริหารจัดการโครงการส�าหรับหน่วยบริหารจัดการ	(Program	Management	Unit:	PMU)	
ระบบบริหารจัดการโครงการส�าหรับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบ
ผลลัพธ์	 (Outcome	Delivery	 Unit:	 ODU)	 ระบบ	NRIIS	 จะสนับสนุนระบบบริหารจัดการโครงการส�าหรับ 
นกัวจัิย	ระบบประเมนิส�าหรบัผูท้รงคณุวฒุ	ิระบบข้อมลูบคุลากรวจิยัและนวตักรรม	ระบบเชือ่มโยงข้อมลู	ระบบ
บริการข้อมูล	 และระบบสนับสนุนการด�าเนินงาน	 ตลอดจนบริหารจัดการและบ�ารุงรักษาระบบเพื่อสามารถให้
บริการตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	

	 1.3.2	ระบบข้อมลูสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(National	Science	and	
Technology	Information	System:	NSTIS)	

	 ระบบนีป้ระกอบด้วยข้อมลูด้านต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	ข้อมลูเครือ่งมอือปุกรณ์ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์	ซึ่งก�าหนดให้มีการปรับข้อมูลภายในร่วมกับฐานข้อมูลนักวิจัยในระบบ	NRIIS	
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถจ�าแนกแยกแยะบุคลากรเฉพาะด้านต่างๆ	หรือบุคลากรท่ีมีหลายสถานะ 
เชื่อมโยงกัน	 ข้อมูลห้องปฏิบัติการซึ่งจะมีการเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามโครงการ 
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย	(Enhancement	of	Safety	Practice	of	
Research	Laboratory	in	Thailand:	ESPReL)	ข้อมูลโรงงานต้นแบบหรือโรงงานน�าร่อง	(Pilot	Plant)	ข้อมูล
ห้องปฏิบตักิารเพือ่การวเิคราะห์	ทดสอบ	สอบเทยีบ	เทยีบวดั	ข้อมลูหน่วยรบัรองมาตรฐานด้านต่างๆ	และระบบ
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

 1.3.3	ระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษา	(Higher	Education	Database	System:	HiEd	DB)
		 ระบบนี้ก�ากับดูแลโดย	 สป.อว.	 ข้อมูลในส่วนของอุดมศึกษาจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการศึกษา 

เพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 การเชื่อมโยงของข้อมูลท้ัง	 3	 ระบบ	 เพื่อใช้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	 และตอบสนองความ

ต้องการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	การเสริมความแข็งแกร่งภายในการท�างานของระบบ	ววน.	และการ
ใช้ข้อมูลส�าหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

	 ทั้งน้ี	 วช.	 ได้ส�ารวจความต้องการในการใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	 และจัดประชุมสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล
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ดิจิทัล	 เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลและประเด็นส�าคัญในการจัดท�าแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	และพัฒนายกระดับระบบข้อมลูสารสนเทศกลาง 
ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลด้าน	 ววน.	 
ได้อย่างสมบูรณ์	 ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดผลสัมฤทธิ์	โดยสอดคล้องกับผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล

1.4	 แนวทางและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

     	1.4.1	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ�าเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

	 	 1.4.1.1	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ	 ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล–ข้อก�าหนด 
ของการพิสูจน์ตัวตน	เลขที่	ขมธอ.	19-2564

	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อก�าหนดส�าหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน	 (Identity	 
Provider:	IdP)	ในการพสิจูน์ตวัตนของบุคคลทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารหรอืท�าธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ให้	IdP	มแีนว 
ปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันตามระดบัความน่าเชือ่ถือของการพสูิจน์ตัวตน	(Identity	Assurance	Level:	IAL)

	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อก�าหนดส�าหรับหน่วยงานที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยัน 
ตัวตนแก่บุคคลภายนอก	ข้อก�าหนดในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับบริการพิสูจน์และ
ยนืยนัตวัตนทีใ่ช้เพือ่ประโยชน์ภายในกิจการของหน่วยงาน	ทัง้นี	้ไม่มเีจตนาปิดกัน้หรอืห้ามใช้วธีิการอืน่เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพของ

	 	 1)	การพิสูจน์และยืนยันตัวตน
	 	 การพิสูจน์ตัวตน	(Identity	Proofing)	เป็นกระบวนการที่	IdP	รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล

เกี่ยวกับอัตลักษณ์	และตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับอัตลักษณ์นั้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจ
ว่าอตัลกัษณ์ทีก่ล่าวอ้างเป็นอัตลกัษณ์ของบุคคลน้ันจรงิตามระดบัความน่าเชือ่ถอืทีก่�าหนด	โดยผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 
จากการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลที่ประสงค์จะมีดิจิทัลไอดีส�าหรับการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย

	 	 -	 สามารถแยกแยะอัตลักษณ์ที่กล่าวอ้างว่าอัตลักษณ์นั้นมีเพียงอันเดียวและมีความเฉพาะ
เจาะจงภายในบริบทของบริการธุรกรรม

	 	 -	สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ว่ามีความถูกต้อง	แท้จริง	และเป็นปัจจุบัน
	 	 -	สามารถตรวจสอบความเชือ่มโยงระหว่างบคุคลทีก่�าลังพิสูจน์ตัวตนกบัอตัลักษณ์ทีก่ล่าวอ้าง
	 	 การพิสูจน์ตัวตนประกอบด้วยกระบวนการพื้นฐาน	3	กระบวนการ	ดังนี้
	 	 1.1)	การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์
	 	 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์คือ	กระบวนการที่	IdP	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์

จากหลักฐานแสดงตน	 เพื่อใช้แยกแยะว่าอัตลักษณ์ที่กล่าวอ้างมีเพียงอันเดียวและมีความเฉพาะเจาะจงภายใน
บริบทของบริการธุรกรรม

	 	 1.2)	การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์
	 	 การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์คือ	 กระบวนการที่	 IdP	 ตรวจสอบความถูกต้อง	 

ความแท้จรงิและความเป็นปัจจบุนัของข้อมลูเกีย่วกบัอตัลกัษณ์เพือ่พสิจูน์ว่าอตัลกัษณ์ทีก่ล่าวอ้างเป็นข้อมลูของ
บุคคลที่มีอยู่จริง

	 	 1.3)	การตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับอัตลักษณ์
	 	 การตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับอัตลักษณ์	คือ	กระบวนการที่	 IdP	ตรวจสอบ

ความเช่ือมโยงระหว่างบคุคลทีก่�าลงัพสิจูน์ตวัตนกบัอตัลกัษณ์ทีก่ล่าวอ้าง	เพือ่พสิจูน์ว่าอตัลกัษณ์ทีก่ล่าวอ้างเป็น
อัตลักษณ์จริงของบุคคลที่ก�าลังพิสูจน์ตัวตน
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	 	 หลังจากพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้ว	 IdP	 จะเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของบุคคลที่ผ่านการพิสูจน ์
ตัวตนแล้วเข้ากับส่ิงท่ีใช้ยืนยันตัวตน	 (authenticator)	 โดยบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้วจะเปลี่ยนสถานะ
เป็นผู้ใช้บริการ	และได้รับสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนต่อไป

	 	 2)	ระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตน	(Identity	Assurance	Level:	IAL)
	 	 ระดบัความน่าเชือ่ถอืของการพสิจูน์ตวัตน	(Identity	Assurance	Level:	IAL)	คอื	ระดบัความ

เข้มงวดในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของบุคคล	โดยระดับ	IAL	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	ดังนี้
	 	 	 2.1)	ระดับ	IAL1
	 	 	 ระดับ	 IAL1	 อาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลยืนยัน

ด้วยตนเอง(self-asserted)	อย่างไรกต็าม	IAL1	อาจมกีารตรวจสอบข้อมลูเกีย่วกบัอตัลักษณ์หรือการตรวจสอบ
ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับอัตลักษณ์ด้วยวิธีการอื่นๆ	ตามความเสี่ยงของบริการธุรกรรม	นอกเหนือจากวิธี
การที่ก�าหนดไว้ในระดับ	IAL2	และ	IAL3	เช่น

	 	 •	ตรวจสอบส�าเนาหรือรูปถ่ายของหลักฐานแสดงตน	1
	 	 •	ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหลักฐานแสดงตนโดยเจ้าหน้าที่
	 	 •	ตรวจสอบข้อมลูบนหน้าหลกัฐานแสดงตนและตรวจสอบสถานะของบตัรประจ�าตวัประชาชน
	 	 •	เปรียบเทียบภาพใบหน้าของบุคคลกับภาพใบหน้าบนหน้าหลักฐานแสดงตน
	 	 •	ยืนยันช่องทางการติดต่อของบุคคลที่สมัครใช้บริการ	(เช่น	หมายเลขโทรศัพท์	อีเมล)
																									2.2)	ระดับ	IAL2
	 	 	 ระดับ	 IAL2	 ก�าหนดให้มีการขอหลักฐานแสดงตน	 การตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับ 

อตัลกัษณ์ว่าอัตลกัษณ์ท่ีกล่าวอ้างเป็นข้อมูลของบคุคลท่ีมอียูจ่รงิ	และการตรวจสอบความเชือ่มโยงระหว่างบคุคล
ที่ก�าลังพิสูจน์ตัวตนกับอัตลักษณ์นั้น	ทั้งนี้	การพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ	 IAL2	สามารถท�าได้ทั้งแบบพบเห็นต่อหน้า	
(Face-to-Face)	หรือแบบไม่พบเห็นต่อหน้า	(Non	Face-to-Face)	เช่น	การพิสูจน์ตัวตนผ่านเครื่องให้บริการ	
(Kiosk)	หรือแอปพลิเคชันของ	IdP

	 	 	 IdP	ที่รองรับระดับ	IAL2	สามารถส่งผลการยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ของบคุคลนัน้ให้กบั	RP	ทีต้่องการระดบั	IAL	เท่ากนัหรือต�า่กว่าได้หากได้รับความยนิยอมจากบคุคลท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมูล

	 	 	 ในทางปฏิบัติ	ระดับ	 IAL2	จะแบ่งออกเป็น	3	ระดับย่อย	คือ	 IAL2.1,	 IAL2.2	และ	
IAL2.3	 โดยพิจารณาจากความเข้มงวดของวิธีการที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือตรวจสอบความ
เชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับอัตลักษณ์

	 	 	 2.3)	ระดับ	IAL3
																								ระดับ	 IAL3	 เพ่ิมความเข้มงวดจากระดับ	 IAL2	 โดยก�าหนดให้มีการตรวจสอบกับ 

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติม	 และการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่ก�าลัง
พิสูจน์ตัวตนกับอัตลักษณ์ที่กล่าวอ้างด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติ	(Biometric	Comparison)	เพื่อป้องกัน
การปลอมตวัเป็นบคุคลอืน่และการลงทะเบยีนซ�า้	ทัง้นี	้การพสิจูน์ตวัตนทีร่ะดบั	IAL3	สามารถท�าได้แบบพบเหน็
ต่อหน้า	(Face-to-Face)	เท่านั้น

																									IdP	ที่รองรับระดับ	IAL3	สามารถส่งผลการยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ของบคุคลนัน้ให้กบั	RP	ทีต้่องการระดบั	IAL	เท่ากนัหรือต�า่กว่าได้หากได้รับความยนิยอมจากบคุคลท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมูล

	 	 1.4.1.2	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ	 ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล–ข้อก�าหนด
ของการยืนยันตัวตน	เลขที่	ขมธอ.	20-2564

	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อก�าหนดส�าหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน	 (Identity	 
Provider:	IdP)ในการบรหิารจดัการสิง่ทีใ่ช้ยนืยนัตวัตนและการยนืยนัตวัตนของผูใ้ช้บรกิาร	เพือ่ให้	IdP	มแีนวปฏิบตั ิ
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ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระดับความน่าเชื่อถือของการยืนยันตัวตน	 (Authentication	Assurance	Level:	
AAL)

	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อก�าหนดส�าหรับหน่วยงานที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยัน 
ตัวตนแก่บุคคลภายนอก	ข้อก�าหนดในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับบริการพิสูจน์และ
ยนืยนัตวัตนทีใ่ช้เพือ่ประโยชน์ภายในกิจการของหน่วยงาน	ทัง้นี	้ไม่มเีจตนาปิดกัน้หรอืห้ามใช้วธีิการอืน่เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

	 	 ระดบั	AAL	ในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบบันีก้�าหนดชนดิของสิง่ทีใ่ช้ยนืยนัตวัตนและเกณฑ์วธิกีาร 
ยืนยันตัวตนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์
เป็นหลัก	เช่น	การโจมตีโดยคนกลาง	(Man-in-the-Middle	Attack)	และการโจมตีแบบส่งข้อมูลซ�้า	(Replay	
Attack)	 ด้วยเหตุน้ีการยืนยันตัวตนแบบพบเห็นต่อหน้าซึ่งไม่สามารถน�าคุณสมบัติและเกณฑ์การก�าหนดระดับ	
AAL	ของการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์มาพิจารณาใช้ได้จึงไม่อยู่ในขอบข่ายของข้อเสนอแนะมาตรฐาน
ฉบับน้ีในกรณีที่	 IdP	 มีความประสงค์จะให้บริการยืนยันตัวตนแบบพบเห็นต่อหน้า	 ให้ใช้วิธีการยืนยันตัวตนท่ี
เหมาะสมตามความต้องการที่ผู้อาศัยการยืนยันตัวตน	(Relying	Party:	RP)	ก�าหนด

	 	 ระดับความน่าเชื่อถือของการยืนยันตัวตน	(Authentication	Assurance	Level:	AAL)	คือ	
ระดับความเข้มงวดในกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ	โดยระดับ	AAL	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	ดังนี้

	 	 1)	 ให้ความมั่นใจระดับหนึ่งว่า	 บุคคลที่ก�าลังเข้าใช้บริการครอบครองและควบคุม	 สิ่งที่ใช้
ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ	 โดยระดับ	 AAL1	 ก�าหนดให้ใช้การยืนยันตัวตนแบบปัจจัยเดียว	 (Single-Factor	
Authentication)	 เป็นอย่างน้อย	 ทั้งนี้	 การแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการครอบครองและควบคุม	 สิ่งที่ใช้ยืนยัน 
ตัวตนต้องด�าเนินการด้วยเกณฑ์วิธีการยืนยันตัวตน	(Authentication	Protocol)	ที่มั่นคง	ปลอดภัย

	 	 2)	ระดบั	AAL2	ให้ความมัน่ใจระดับสูงว่า	บคุคลท่ีก�าลงัเข้าใช้บริการครอบครองและควบคมุส่ิง
ที่ใช้ยืนยัน	ตัวตนของผู้ใช้บริการ	โดยระดับ	AAL2	ก�าหนดให้ใช้การยืนยันตัวตนด้วยปัจจัยของการยืนยันตัวตน 
(Authentication	Factor)	ทีแ่ตกต่างกนั	2	ปัจจยัเป็นอย่างน้อย	ทัง้นี	้การแสดงให้เหน็ว่าผู้ใช้บริการครอบครอง 
และควบคุมปัจจัยของการยืนยันตัวตนที่แตกต่างกัน	 2	 ปัจจัยต้องด�าเนินการด้วยเกณฑ์วิธีการยืนยันตัวตน 
ที่มั่นคงปลอดภัย

	 	 การยืนยันตัวตนด้วยปัจจัยของการยืนยันตัวตนท่ีแตกต่างกัน	 2	 ปัจจัย	 สามารถท�าได้	 2	 วิธี	
ดงันี	้(1)	การใช้สิง่ทีใ่ช้ยนืยนัตวัตนแบบปัจจยัเดยีว	(Single-Factor	Authenticator)	ซ่ึงเป็นปัจจัยทีแ่ตกต่างกนั	
จ�านวน	2	อัน	เช่น	การกรอกรหัสผ่าน	(สิ่งที่คุณรู้)	และข้อมูลลับที่ส่งมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ	ผู้ใช้บริการทาง	
SMS	(สิ่งที่คุณมี)	(2)	การใช้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย	(Multi-Factor	Authenticator)	จ�านวน	1	อัน	
เช่น	อุปกรณ์	OTP	แบบหลายปัจจัย	(Multi-Factor	OTP	Device)	ซึ่งจะสร้างรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว	(One-Time	
Password:	OTP)	หลังจากผู้ใช้บริการกรอกเลขรหัสส่วนตัวหรือสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้อง

	 	 3)	ระดบั	AAL3	ให้ความมัน่ใจระดับสงูมากว่า	บคุคลทีก่�าลงัเข้าใช้บรกิารครอบครองและควบคมุ	
สิง่ทีใ่ช้ยนืยนัตวัตนของผูใ้ช้บรกิาร	โดยระดบั	AAL3	ก�าหนดให้ใช้การยนืยนัตวัตนด้วยปัจจยัของการยนืยนัตวัตน 
ที่แตกต่างกัน	2	ปัจจัยเป็นอย่างน้อย	และใช้สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนที่มีคุณสมบัติเป็นฮาร์ดแวร์	(Hardware	Based)	 
บรรจุกุญแจเข้ารหัส	 (Cryptographic	 Key)	 และสามารถป้องกัน	 IdP	 ตัวปลอม	 (IdP	 Impersonation	 
Resistance)	 ทั้งน้ี	 การแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการครอบครองและควบคุมปัจจัยของการยืนยันตัวตนที่แตกต่าง
กนั	2	ปัจจยัต้องด�าเนนิการด้วยเกณฑ์วธิกีารยนืยนัตัวตนทีม่ัน่คงปลอดภยั	รวมถงึการแสดงให้เหน็ว่าผู้ใช้บริการ	
ครอบครองและควบคุมกุญแจเข้ารหัสต้องด�าเนินการด้วยเกณฑ์วิธีการเข้ารหัสลับ	(Cryptographic	Protocol)

								 4)		สรุปข้อก�าหนดที่ส�าคัญของการยืนยันตัวตนตามระดับ	AAL
	 	 ข้อก�าหนดที่ส�าคัญของการยืนยันตัวตนตามระดับ	AAL	แต่ละระดับสามารถสรุปได้	ดังนี้
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ข้อก�าหนดของ
การยืนยันตัวตน

 ระดับ	AAL
AAL1 AAL2 AAL3

ชนิดของสิ่งที่ใช้ยืนยัน	
ตัวตนที่สามารถใช้ได้

ชนิดของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัว
ตน	จากตัวเลือกต่อไปนี้
(1)	memorized	secret
(2)	out-of-band	device	
(3)	SF	OTP	device	
(4)	SF	crypto	software	
(5)	SF	crypto	device	
(6)	สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน	
ชนิดอื่นๆ	ที่ระดับ	AAL2	
และ	AAL3

ชนิดของสิ่งที่ใช้ยืนยัน 
ตัวตน	จากตัวเลือกต่อไปนี้
(1)	MF	OTP	device
(2)	MF	crypto	software	
(3)	memorized	secret	
+	out-of-band	device	
(4)	memorized	secret	
+	SF	OTP	device	
(5)	memorized	secret	
+	SF	crypto	software	
(6)	สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน	
ชนิดอื่นๆ	ที่ระดับ	AAL3

ชนิดของสิ่งที่ใช้ยืนยัน 
ตัวตน	จากตัวเลือกต่อ
ไปนี้	
(1)	MF	crypto	device	
(2)	SF	crypto	device	
+	memorized	secret	
(3)	MF	OTP	device	
+	SF	crypto	device	
(4)	MF	OTP	device	
เฉพาะที่เป็นฮาร์ดแวร์
+	SF	crypto	software	
(5)	SF	OTP	device	
เฉพาะที่เป็นฮาร์ดแวร์+	
MF	crypto	software	
(6)	SF	OTP	device	
เฉพาะที่เป็นฮาร์ดแวร์
+	SF	crypto	software	
+	memorized	secre

การป้องกันการโจมตี	
โดยคนกลาง
(Man-in-the-Middle	
Resistance)

a a a

การป้องกันการโจมตี	
แบบส่งข้อมูลซ�้า	
(Replay	Resistance)

a a

การป้องกัน	IdP	
ตัวปลอม	(IdP	
Impersonation	
Resistance)

a
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หมายเหตุ:	SF	ย่อมาจาก	“Single-Factor”,	MF	ย่อมาจาก	“Multi-Factor”	และ	Crypto	ย่อมาจาก	
“Cryptographic”



														1.4.1.3		ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ	ว่าด้วยความยนิยอมส�าหรับการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์	เลขที่	ขมธอ.	28-2564

	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้อธิบายภาพรวมและข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศ
ความเป็นส่วนตวั	(Privacy	Notice)	และการขอความยนิยอม	(Consent)	จากเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลก่อนหรอื
ในขณะเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์รวมถงึแนะน�าสาระส�าคญัของบนัทกึการให้ความ
ยินยอม	(Consent	Receipt	หรือ	Consent	Record)	ส�าหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ	ทั้งนี้	
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถน�าข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ไปปรับใช้กับการแจ้งประกาศความเป็นส่วน
ตัวและการขอความยินยอมที่ไม่ได้ท�าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับน้ีเป็นข้อก�าหนดส�าหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้ง
ประกาศความเป็นส่วนตัวก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล	 และต้องขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม	 ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ทั้งนี้	
ข้อก�าหนดในส่วนของประกาศความเป็นส่วนตัวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้อง
แจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล	 
แต่ไม่ต้องขอความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลได้ในกรณทีีก่ฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลให้อ�านาจ
ในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 1)	ภาพรวมของการขอความยินยอม
	 	 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล	ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วน

ตวัให้ผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลทราบ	ไม่ว่าจะเป็นกรณทีีต้่องขอความยนิยอมหรอืกรณท่ีีกฎหมาย
ยกเว้นให้ไม่ต้องขอความยินยอม	ได้แก่	

	 	 (1)	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท�าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ	หรอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษาวิจยัหรือสถิติซ่ึงได้จัดให้มมีาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 	 (2)	เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรือสุขภาพของบุคคล
	 	 (3)	เป็นการจ�าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อ

ใช้ในการด�าเนินการตามค�าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท�าสัญญานั้น
	 	 (4)	 เป็นการจ�าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด�าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ�านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 (5)	เป็นการจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคลหรอืของ

บคุคลหรอืนิตบิคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล	เว้นแต่ประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส�าคญัน้อยกว่าสทิธขิัน้
พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 (6)	เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดเฉพาะกรณีที่ต้องขอความยินยอม	 ซึ่งมีความสัมพันธ์

ระหว่างผูท้ีเ่กีย่วข้องในการขอความยนิยอมเพือ่เกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมลู
ส่วนบุคคลแสดงเป็นแผนภาพตามรูปที่	1
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รูปที่	1	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอความยินยอม

  
	 	 (1)	 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว	 (Privacy	 Notice)	 ให้เจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 (2)	 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม	(Consent)	แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	ทั้งนี้	

หากเป็นฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานอื่นที่ไม่ใช่ความยินยอม	 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะรับทราบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

	 	 (3)	 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถออกบันทึกการให้ความยินยอม	 (Consent	 Receipt	
หรือ	Consent	Record)	ส�าหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบได้

	 	 (4)	ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
ที่ขอไว้

	 	 2)	ข้อก�าหนดของประกาศความเป็นส่วนตัว
	 	 ประกาศความเป็นส่วนตัว	 (Privacy	Notice)	 มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ใช้แจ้งรายละเอยีดในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลก่อนหรอืในขณะทีจ่ะมกีารเกบ็
รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล	โดยข้อก�าหนดของประกาศความเป็นส่วนตัว	ประกอบด้วย	การน�าเสนอประกาศความ
เป็นส่วนตัว,	 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล,	 ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล,	 ข้อมูล 
ส่วนบุคคลท่ีถูกเกบ็รวบรวม,	ระยะเวลาการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล,การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล,	ข้อมลูเกีย่วกบั 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล,	 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล,	 ความเสี่ยง,	 ช่องทางเข้าถึงและการเก็บรักษา
ประกาศความเป็นส่วนตัว

	 	 3)	ข้อก�าหนดของการขอความยินยอม
	 	 ความยนิยอมเป็นฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลฐานหนึง่ตามทีก่ฎหมายคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคลก�าหนด	 เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวม	 ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยข้อก�าหนดของการขอความยินยอม	 ประกอบด้วย	 เหตุการณ์ที่ต้องขอความ
ยินยอม,	การขอความยินยอมโดยชัดแจ้งและอย่างเป็นอิสระ,	 เวลาที่เหมาะสมในการขอความยินยอม,	การขอ
ความยินยอมใหม่

	 	 4)	บันทึกการให้ความยินยอม
	 	 บันทึกการให้ความยินยอม	(Consent	Receipt	หรือ	Consent	Record)	เป็นบันทึกที่มีสาระ

ส�าคญัของการให้	ความยนิยอมส�าหรบัส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลใช้ตรวจสอบ	หากผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบุคคล
ต้องการเก็บรักษา	ข้อมูลของการให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน	ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถน�ารายการ
ข้อมูลของบนัทกึการให้	ความยนิยอมดงักล่าวไปปรบัใช้ตามความเหมาะสม	บนัทกึการให้ความยนิยอมประกอบ
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ด้วยข้อมูล	3	ส่วนคือ	(1)	ข้อมูลของความยินยอม	(2)	ข้อมูลของผู้ควบคุม	ข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล	และ	(3)	ข้อมูลของบริการและวัตถุประสงค์

 
	 1.4	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ	 ว่าด้วยข้อก�าหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมส�าหรับการเช่ือมโยง

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	เลขที่	ขมธอ.	27-2564
	 	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนีอ้ธิบายชดุข้อมลูร่วมซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคญัส�าหรบัใช้พฒันา

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ผู้พัฒนาน�าข้อก�าหนดทางเทคนิคไปใช้ออกแบบชุดข้อมูลร่วมต่าง	ๆ 	ซึ่งประกอบ
ด้วย	Core	Component	(CC)	Business	Information	Entity	(BIE)	และ	Data	Type	(DT)	ส�าหรับบรรจุ
ลงในพจนานุกรม	(Dictionary)	และเพื่อให้ผู้พัฒนาเข้าใจกระบวนการค้นหาชุดข้อมูลร่วมจากพจนานุกรมนั้น
ส�าหรับน�าไปใช้จัดท�าเอกสารต้นแบบ	(Message	Assembly)	ของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐาน	ทั้งนี้	
การใช้ชุดข้อมูลร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างระบบหรือหน่วยงานจะช่วยยกระดับให้เกิดการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1)	ภาพรวมของ	Core	Component	และ	Business	Information	Entity
	 Core	 Component	 (CC)	 และ	 Business	 Information	 Entity	 (BIE)	 เป็นองค์ประกอบในการ 

จดัท�าเอกสาร	ต้นแบบ	(message	assembly)	ของข้อความอเิลก็ทรอนกิส์กล่าวคอื	เอกสารต้นแบบ	(Message	
Assembly)	 เกิดจากการจัดเรียงของ	BIE	ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางธุรกิจนั้น	 โดย	BIE	 เป็น	CC	ที่มี
การระบุบริบท	ที่เฉพาะเจาะจง	ซึ่งบริบทในที่นี้มีหลากหลายประเภท	เช่น	กระบวนการทางธุรกิจ	(Business	
Process)	ผลิตภัณฑ์	(Product)	อุตสาหกรรม	(Industry)	หรือภูมิรัฐศาสตร์	(Geopolitics)

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในการจัดท�าข้อความอิเล็กทรอนิกส์	 ผู้พัฒนาสามารถน�าชุดข้อมูลที่ต้องการ 
ไปใช้ประกอบกัน	เพื่อสร้างเป็นเอกสารต้นแบบ	(Message	Assembly)	และแปลงเอกสารต้นแบบนั้นให้อยู่ใน 
รูปแบบภาษาคอมพิวเตอร์หนึ่งๆ	เช่น	XML	หรือ	JSON	ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า	Syntax	Binding

	 	 2)	พจนานุกรมชุดข้อมูลร่วม
	 	 พจนานุกรม	 (Dictionary)	 เป็นแหล่งอ้างอิงส�าหรับเก็บรวบรวมรายการชุดข้อมูลร่วม	 ได้แก่	

Core	Component	(CC)	Business	Information	Entity	(BIE)	และ	Data	Type	(DT)	อันจะน�าไปสู่ความ
เชื่อมโยงข้อมูล	ระหว่างระบบหรือหน่วยงาน

	 1.4.2	 มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ	 ISO/IEC	 27001:	 2013		
(Information	Security	Management	System-ISMS)

	 มาตรฐาน	ISO/IEC	27001:	2013	มาตรฐานนีจ้ะมุง่เน้นการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ	
ซึ่งใช้หลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	(Information	Security)	ที่มีองค์ประกอบ	3	ส่วน	
คือ	การรักษาความลับ	(Confidentiality)	การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์	(Integrity)		และความพร้อมใช้งาน	
(Availability)	

	 มาตรฐาน	ISO/IEC	27001:	2013	มีการประยุกต์ใช้หลักการ	PDCA	(Plan-	Do	-Check-	Action)	
ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการบริหารจัดการที่ใช้กันแพร่หลาย	หลักการ	PDCA	จึงก�าหนดมาตรฐานการด�าเนิน
การให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	27001:	2013	อาทิเช่น	การจัดท�านโยบาย	กระบวนการ	การ
ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	การควบคุม	การตรวจสอบ	การประเมินความเสี่ยง	การวางแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ	การจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย	และการที่องค์กรผ่านการรับรองมาตรฐาน
การจัดการความมัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศ	ISO/IEC	27001:	2013	นัน้หมายถงึ	องค์กรนัน้ได้น�าข้อก�าหนด
ของมาตรฐาน	ISO/IEC	27001:	2013	มาประยุกต์ใช้อย่างครบถ้วน	และมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมให้เชื่อได้ว่า
องค์กรนั้นมีระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่ได้ตามมาตรฐานสากล



 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
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						1.4.3	มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	 ISO/IEC	27701:	2019	(Privacy	 Information	
Management	System:	PIMS)	

	 มาตรฐาน	ISO/IEC	27701:	2019	เป็นส่วนขยายจาก	ISO/IEC	27001:	2013	มาตรฐานการจัดการ 
ความปลอดภัยของสารสนเทศ	 และมาตรฐาน	 ISO/IEC	 27002:	 2013	 หลักปฏิบัติส�าหรับการควบคุม 
ความปลอดภัยของสารสนเทศ	

	 มาตรฐาน	 ISO/IEC	27701:	2019	ฉบับนี้	 ได้ถูกประกาศใช้และยอมรับไปทั่วโลก	โดยให้ค�าแนะน�า
เกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	รวมถงึวธิทีีอ่งค์กรควรบรหิารจดัการข้อมูลส่วนบคุคลและแสดงให้เหน็ถงึ
การปฏิบตัติามข้อก�าหนดการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	และเพ่ิมข้อก�าหนดส�าหรับสร้าง	พัฒนา	ดูแล	และปรบัปรงุ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	(Privacy	Information	Management	System:	PIMS)	ได้อย่างต่อเนื่อง	
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562



แผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-
2570	ก�าหนดจากประเดน็ส�าคญัตามกฎหมาย	ยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนการปฏริปู
ประเทศ	กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	และแผนที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

2.1	กฎหมาย	ได้แก่	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม	 พ.ศ.	 2562,	 พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 พ.ศ.	 2562,	 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562,	พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562

2.2	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ยุทธศาสตร์	20	ปี	นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม	พ.ศ.	2563-2565		

2.3	แผน	ได้แก่	กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	(พ.ศ.	2566-2570),	แผนแม่บท 
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิ(20)	ประเดน็	การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครฐั	(พ.ศ.	2561-2580),	แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 (23)	 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 (พ.ศ.	 2561-2580),	 แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน,	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม	(พ.ศ.	2561-2580),	กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	 
พ.ศ.	2566-2570	และ	(ร่าง)	แผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2566-2570	

2.4	 นโยบายและมติ	 ได้แก่	 นโยบายและมติของสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวตักรรมแห่งชาต,ิ	คณะกรรมการนโยบายด้านผงัโครงสร้างข้อมลู	และแนวทางการเชือ่มโยงข้อมลูด้านการวจัิย
และนวัตกรรมเพ่ือการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	 (ภายใต้ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)),	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(กสว.)	และคณะ
อนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล	และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

2.5	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

2.1	กฎหมาย	
	 2.1.1	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม	พ.ศ.	2562	
	 มาตรา	13	ส�านกังานการวจิยัแห่งชาตมิหีน้าทีแ่ละอ�านาจเกีย่วกบัการจัดท�าฐานข้อมลูและดัชนด้ีาน

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	

บทที่ 2
2. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายและมติ และความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570



	 2.1.2	พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2562
	 มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม 

ของประเทศ	ดังนี้
	 มาตรา	22	เพือ่ประโยชน์ในการบรูณาการ	บรหิารจดัการ	และวเิคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูการวจัิยและ

นวตักรรมในภาพรวมของประเทศ	ให้หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม	แจ้งหรอืเชือ่มโยงข้อมลูการวจิยัและ
นวัตกรรมของหน่วยงานต่อส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

	 มาตรา	23	วรรคสอง	ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่จะด�าเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนต่อส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	
รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สภานโยบายก�าหนด

	 มาตรา	 24	 ให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร	์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่เช่ือมโยงข้อมลูการวิจยัและนวตักรรมระดบัชาตแิละนานาชาตกิบัระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ในระบบวจิยัและนวตักรรม	และให้มอี�านาจเข้าถงึฐานข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของหน่วยงาน
ดังกล่าวทุกหน่วยงาน

	 ให้หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา	 22	 และมาตรา	 23	 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางท่ีส�านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติจัดท�าขึ้นตามวรรคหนึ่ง

	 ให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา	22	มาตรา	23	และ
มาตรานี้	กับระบบข้อมูลสารสนเทศของ	สอวช.	และ	สกสว.	

	 มาตรา	25	การอ้างองิข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรมของประเทศ	ให้อ้างองิจากฐานข้อมลู
ตามมาตรา	24	

	 มาตรา	 26	 ให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติรวบรวม	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลการด�าเนินการและ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม	

	 2.1.3	พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562
	 มาตราที่เกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนและพัฒนาระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 

มีรายละเอียดดังนี้
	 มาตรา	4	เพือ่ให้การบรกิารงานภาครฐัและการจัดท�าบรกิารสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็	

มปีระสิทธภิาพ	และตอบสนองต่อการให้บรกิารและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้หน่วยงานของรฐัจดั 
ให้มีการบริหารงานและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการและ 
การบรูณาการข้อมลูภาครฐัและการท�างานให้มคีวามสอดคล้องกนัและเชือ่มโยงเข้าด้วยกนัอย่างมัน่คงปลอดภยั
และมีธรรมาภิบาล	โดยมุง่หมายในการเพิม่ประสทิธภิาพและอ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารและการเข้าถงึ 
ของประชาชน	 และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ในการ
ด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 (1)	การน�าระบบดจิิทลัทีเ่หมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐทกุแห่ง	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

	 (2)	การพัฒนามาตรฐาน	หลักเกณฑ์	และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล	และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลที่จ�าเป็น	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	

	 (3)	การสร้างและพฒันาระบบความมัน่คงปลอดภยัในการใช้ระบบดจิทิลัและมาตรการปกป้องคุ้มครอง
ข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ
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	 (4)	การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าและครอบครองในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล	

	 มาตรา	12	เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา	 4	 และเกิดการบูรณาการร่วมกัน	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับ 
หน่วยงาน	และด�าเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา	8

	 (1)	จัดท�าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล	
	 (2)	จดัท�ากระบวนการหรอืการด�าเนนิงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ

ประชาชน	โดยมุ่งเน้นถึงการอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการ 
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ	

	 (5)	จดัให้มมีาตรการหรอืระบบรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการเข้าสู่บรกิารดิจิทัลของหน่วยงานของ
รฐั	เพือ่ให้มคีวามพร้อมใช้	น่าเชือ่ถอื	และสามารถตรวจสอบได้	โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มรีะบบป้องกนัหรือรับมือ
กับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	 (6)	จดัให้มกีารพฒันาทกัษะบคุลากรภาครัฐให้มคีวามรู้ความสามารถในการด�าเนนิงานด้านการบริหาร
งานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การจัดท�าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม	 (1)	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก�าหนด

ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกันโดยไม่จ�าเป็น
ต้องจัดท�าข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด	

	 มาตรา	 16	 หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจาก 
หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองเพื่อน�ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้

	 มาตรา	 17	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ	 โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย	และสามารถน�าไปเผยแพร่	ใช้ประโยชน์	หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้	

	 2.1.4	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562
	 หมวด	3	 	สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	มาตรา	32	 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บ

รวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองเมื่อใดก็ได้	มาตรา	33	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ขอให้ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบุคคลด�าเนนิการลบหรอืท�าลาย	หรอืท�าให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมลูทีไ่ม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้	มาตรา	37	ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่	(1)	จัดให้มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม	เพื่อป้องกันการสูญหาย	เข้าถึง	ใช้	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ�านาจโดยมิชอบ	 (3)	 จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด�าเนินการลบหรือท�าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
พ้นก�าหนดระยะเวลาการเกบ็รกัษา	หรอืทีไ่ม่เกีย่วข้องหรอืเกินความจ�าเป็นตามวตัถปุระสงค์ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้	หรอืตามทีเ่จ้าของข้อมลูส่วนบคุคลร้องขอ	หรือทีเ่จ้าของข้อมลูส่วนบคุคลถอนความยนิยอม

	 2.1.5		พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562
	 มาตราที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 

มีรายละเอียดดังนี้
	 มาตรา	41	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องค�านึงถึงความเป็นเอกภาพและการบูรณาการ

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน	
	 มาตรา	 42	 นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 ต้องมีเป้าหมายและ

แนวทางอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
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	 (1)	การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
	 (2)	การสร้างมาตรการและกลไกเพือ่พัฒนาศกัยภาพในการป้องกนั	รับมอื	และลดความเส่ียงจากภยั

คุกคามทางไซเบอร์
	 (3)	การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศของประเทศ
	 (4)	การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	 และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
	 (5)	การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
	 (6)	การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐและ

เอกชน
	 (7)	สร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
	 (8)	การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
	 มาตรา	45	หน่วยงานของรฐั	หน่วยงานควบคมุหรอืก�ากบัดแูล	และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั

ทางสารสนเทศ	มหีน้าทีป้่องกนั	รบัมอื	และลดความเส่ียงจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏบิติั
และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา	13	วรรคหนึ่ง	(4)	ด้วย	

	 มาตรา	58	ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศซึ่งอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศใดให้หน่วยงานนั้น
ด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ข้อมลูบนคอมพิวเตอร์	และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนัน้	รวมถงึ
พฤตกิารณ์แวดล้อมของตน	เพือ่ประเมนิว่ามภียัคกุคามทางไซเบอร์เกดิขึน้หรอืไม่	หากผลการตรวจสอบปรากฏ
ว่าเกดิหรอืคาดว่าจะเกดิภัยคกุคามทางไซเบอร์ขึน้	ให้ด�าเนนิการป้องกนัรบัมอื	และลดความเสีย่งจากภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและ	 กรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
หน่วยงานนั้น	และแจ้งไปยังส�านักงานและหน่วยงานควบคุมหรือก�ากับดูแลของตนโดยเร็ว

 
2.2	ยุทธศาสตร์		
	 2.2.1	ยุทธศาสตร์	20	ปี	
	 ประเด็นยทุธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

คอื	ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั	มเีป้าหมายการพฒันาทีส่�าคญั
เพือ่ปรบัเปล่ียนภาครฐัท่ียดึหลกั	“ภาครฐัของประชาชนเพือ่ประชาชน	และประโยชน์ส่วนรวม”	โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การน�านวตักรรม	เทคโนโลยข้ีอมลูขนาดใหญ่	ระบบการท�างานทีเ่ป็นดิจทิลัเข้ามาประยกุต์ใช้อย่างคุม้ค่า	และ
ปฏิบตังิานเทยีบได้กบัมาตรฐานสากล	รวมทัง้มลัีกษณะเปิดกว้าง	เชือ่มโยง	ถงึกนัและเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และโปร่งใส	

	 2.2.2	กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	พ.ศ.	2566-
2570

	 หลักการเชิงนโยบาย
	 บูรณาการการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	ข้ามศาสตร์ข้ามกระทรวง	สอดคล้องกับ	

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนการปฏิรูปประเทศ	และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	
13	โดยมุง่เน้นการบรูณาการ	สนธกิ�าลงั	ร่วมเป็นเจ้าของ	และร่วมรบัผดิชอบ	(Synergy,	Co-Ownership,	Joint	
Accountability)	 สร้างผลลัพธ์ร่วม	 (Joint	Outcome)	 รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและการดึงภาคเอกชน
และภาคีภาคส่วนต่างๆมาร่วมยกระดับการพัฒนาลักษณะ	Co-Production	และ	Co-Investment	เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนั	ทัง้ในระบบ	อววน.	และกบัหน่วยงาน/ภาคส่วนอืน่ๆ	เพือ่การขบัเคลือ่นให้บรรลเุป้าหมายของ
ประเทศ	และพันธกิจของหน่วยงาน/ภาคส่วน
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	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูล	มีดังนี้
	 1)	 กลไกและเครื่องมือที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนความส�าเร็จของรูปแบบการสนับสนุนทุน	 (Funding	

Modalities)	
	 ข้อ	4.	ระบบข้อมลูกลางของรูปแบบการสนบัสนนุทนุ	(Funding	Modality)	ทีแ่สดงแผนงาน/โครงการ 

จ�านวน/สัดส่วนงบประมาณ	 ผลการจัดสรรงบประมาณ	 และผลผลิต	 ผลลัพธ์	 ผลกระทบ	 เปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายของแต่ละรูปแบบการสนับสนุนทุน	และภาพรวมทุกรูปแบบ	

	 2)	กลไกการตดิตามประเมนิผลโดยระบบสารสนเทศการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
	 ระบบข้อมูลถือเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิผลและ

ประสทิธภิาพสงูสดุ	โดยการพฒันาระบบข้อมลูควรมกีารออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบข้อมลู	(Master	Plan	 
Architecture)	 ให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล	 ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับส่งข้อมูล	 
(ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงฯ)	เพือ่ไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อนในการท�างาน	และมรีะบบการเชือ่มโยงข้อมลูด้าน 
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 จากแหล่งข้อมูลที่เดียว	 (Single	 Data	 Entry)	 พร้อมทั้ง 
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	 รวมถึงควรมีระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 data)	 เช่น	
การจัดการตัวแปรและโครงสร้างข้อมูล	 การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลและ 
จัดท�ารายงาน	เป็นต้น	

2.3	แผน	
	 2.3.1	กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	(พ.ศ.	2566-2570)
	 ในระยะของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	13	มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูล	ดังนี้		
	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก	(Global	Megatrends)	
	 1)	การวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data	Analysis)	จะช่วยยกระดบัผลการวเิคราะห์และสงัเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงลึกท่ีมีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงจะท�าให้การด�าเนินนโยบายสาธารณะ	 
การท�าการตลาด	 หรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองช่องว่างทางการตลาดเกิดการพลิกโฉม	 ทั้งนี	้ 
การพฒันาและใช้งานข้อมลูขนาดใหญ่จะประสบความส�าเรจ็ได้	จ�าเป็นต้องมมีาตรฐานการจัดเกบ็และเชือ่มโยง
ฐานข้อมลูผ่านเครือ่งมอืท่ีมปีระสทิธิภาพ	อาทิ	อินเทอร์เนต็ของสรรพสิง่	(Internet	of	Things	:	IoT)	และบลอ็กเชน 
(Blockchain)	รวมกับการมีบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม	เช่น	เหมืองข้อมูล	
(Data	Mining)	และการเรียนรู้ของเครื่องกล	(Machine	Learning)	

	 2)	การใช้ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence	:	AI)		และระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ	(Automation	
&	Robotics)	ในกจิกรรมทางเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะการทดแทนแรงงาน	ทีไ่ม่ซับซ้อนในภาคการผลิต	(อตุสาหกรรม
รถยนต์	ปิโตเคมี	อิเล็กทรอนิกส์)	ภาคการเกษตร	ภาคบริการ	(กลุ่มร้านอาหาร	ร้านค้า)

	 2.3.2	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 

ของประเทศ	ม	ี2	ประเดน็	ได้แก่	(20)	ประเดน็	การบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ	และ	(23)	ประเด็น	
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

	 1)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	(20)	ประเด็น	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	
(พ.ศ.	2561-2580)	 	

	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็น	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		มุ่งเน้น
พัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ	 มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ	 และเป็นการพัฒนาแบบ
ครอบคลุมทั่วถึง	 บูรณาการไร้รอยต่อ	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล	 ด�าเนินการพัฒนาระบบ
อ�านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ	 เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	
สะดวก	รวดเร็ว	โปร่งใส	หลากหลายช่องทาง	ตรวจสอบได้	ไม่มีข้อจ�ากัดของเวลา	พื้นที่	และกลุ่มคน	รวมทั้ง
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น�านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ	ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน	 โดยมีแผนย่อย 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูล	ได้แก่	

	 (1)	 การพัฒนาบริการประชาชน	 เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้อย่างรวดเรว็	โปร่งใส	ให้เป็นภาครัฐของประชาชน	เพือ่ประชาชน	ซึง่จะท�าให้เกิดการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน

	 (2)	การพฒันาระบบบริหารงานภาครฐั	เน้นการพฒันาระบบฐานข้อมลูภาครฐัและการน�าเทคโนโลยี
ดจิิทลัมาประยกุต์ใช้เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารการตดัสนิใจและการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ	รวมทัง้การเปิดโอกาสให้
เอกชน	ประชาชน	เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้วิธี
การท�างานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 2)	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ	(23)	ประเด็น	การวจัิยและพัฒนานวตักรรม	(พ.ศ.	2561-2580)
	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็น	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 ก�าหนดเป้าหมายให้

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น	โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูล	คือ	5)	ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน	 อาทิ	 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกด้านการวจิยัและพฒันานวตักรรม	ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัเพือ่น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม	

	 	 แนวทางการพัฒนา
	 	 1.	พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย	เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	
	 	 2.	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยสีมยัใหม่ที่

จ�าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส�าคัญ	ได้แก่	ห้องปฏิบัติการวิจัย		ศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะทาง	สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ	ระบบสารสนเทศกลางเพือ่เชือ่มโยงฐานข้อมลูด้านการวจัิยและนวตักรรม	ในระดับชาติและนานาชาติ	
รวมทัง้แนวทางการพฒันาฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศกลาง	และเพือ่ท�างานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น	ได้แก่	เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น	
เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย

 2.3.3	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม	(พ.ศ.	2561-
2580)

	 ก�าหนดทศิทางการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนืโดยใช้เทคโนโลยดิีจทิลั	ซึง่มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศ 
ผ่านการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั	ในการศกึษานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (พ.ศ.	 2561-2580)	 พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูล 
ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	2	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	

	 ยทุธศาสตร์ที	่4	ปรบัเปลีย่นภาครัฐสูก่ารเป็นรัฐบาลดิจิทลั	เป็นการมุง่เน้นการใช้เทคโนโลยดิีจทิลัใน
กระบวนการท�างานและการให้บรกิารภาครฐั	เพือ่ให้เกดิการปฏริปูกระบวนการท�างานและขัน้ตอนการให้บรกิาร	
ให้มีประสทิธภิาพ	ถกูต้อง	รวดเรว็	อ�านวยความสะดวกผูใ้ช้บรกิาร	สร้างบรกิารของภาครฐัทีม่ธีรรมาภิบาล	และ
สามารถให้บรกิารประชาชนแบบเบ็ดเสรจ็	ณ	จดุเดียว	ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมลูอตัโนมติั	การเปิดเผยข้อมลูของ
ภาครฐัทีไ่ม่กระทบต่อสทิธส่ิวนบคุคลและความมัน่คงของชาติ	ผ่านการจัดเกบ็	รวบรวม	และแลกเปล่ียนอย่างมี
มาตรฐาน	ให้ความส�าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล	รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์ม
การให้บริการภาครัฐ	
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	 โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย
	 1)	บรกิารภาครฐัตอบสนองประชาชน	ผูป้ระกอบการทกุภาคส่วนได้อย่างสะดวก	รวดเรว็	และแม่นย�า
	 2)	 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก	 และเหมาะสม	 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส่	 และการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน
	 3)	มโีครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัภาครฐั	การจัดเกบ็และบริหารฐานข้อมลูท่ีบรูณาการ	ไม่ซ�า้ซ้อน	สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน	และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ยทุธศาสตร์ที	่6	สร้างความเชือ่มัน่ในการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั	เป็นยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่เน้นการสร้างความ

ม่ันคงปลอดภัย	และความเช่ือมัน่ในการท�าธรุกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัให้กบัผู้ประกอบการ	ผู้ท�างาน	และผู้ใช้
บริการ	

	 โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์	 คือ	 มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล	 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ในการท�าธุรกรรม

	 แผนงานที่มีความส�าคัญและเกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย
	 1)	 จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน	

โดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	 กฎ	 ระเบียบและกติกา	
ให้มคีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ	เพือ่อ�านวยความสะดวกด้านการค้า	และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกจิ
และสังคม	ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด�าเนินการต่าง	ๆ

					-	ก�าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน	(Interoperability	
Standard)	ในการเชื่อมโยง	วิเคราะห์	สังเคราะห์	และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

						2)	สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�าธุรกรรมออนไลน์
	 	 	 	 -	 สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

ภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร	และการท�าธุรกรรมออนไลน์
	 	 	 	 -	 ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครองสิทธิ

ส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
				-	ก�าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐาน

สากล	โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นยิ่งยวด	(Critical	Infrastructure)	
	 2.3.4	(ร่าง)	แผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2566-2570
	 แผนด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 พ.ศ.	 2566-2570	 มีแผนงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

ระบบข้อมูลคือ	
	 แผนงาน	P25	พฒันาความเข้มแขง็และประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการด้านวิทยาศาสตร์	วจิยั

และนวัตกรรม	และขับเคลื่อนการด�าเนินงานของแผนด้าน	ววน.	พ.ศ.	2566-2570
	 ผลสัมฤทธิ์	ที่ส�าคัญ	(Key	Results)	ระดับผลลัพธ์
	 KR4	P26:	จ�านวนระบบบรหิารจดัการข้อมลูและระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการและน�าไป

สู่ฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	(เพิ่มขึ้นจ�านวน	
1	ระบบ)

	 แนวทางการด�าเนินงานที่ควรมุ่งเน้น	
	 การด�าเนินงานขับเคลื่อนและบริหารแผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ปี	พ.ศ.	2566–2570	

ประกอบด้วย	 7	 กลไก	 ได้แก่	 6)	 กลไกระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบข้อมูล	 โดยการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทีมี่บทบาทส�าคญัในการเชือ่มโยงข้อมลูทัง้ในส่วน	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	และการอดุมศกึษา	
7)	กลไกระบบข้อมลูสถานการณ์และการคาดการณ์อนาคตด้านวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	ได้แก่	การศกึษา
ข้อมลูสถานการณ์ทีม่กีารปรบัเปลีย่น	ตลอดจนการน�าแนวคดิและเครือ่งมอืการคาดการณ์อนาคตเชงิยทุธศาสตร์	
มาใช้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นวาระเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เพื่อช่วยให้

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

19



ประเทศสามารถก�าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ได้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ในอนาคต
	 5.2	ชื่อแผนงานย่อย	(Non-Flagship)	ภายใต้แผนงานที่	P25
	 N50	(P25)	พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ	ววน.
	 N51	(P25)	ส่งเสริมและขยายผลการน�างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
	 N52	(P25)	พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริม	ววน.
	 N53	(P25)	พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศด้าน	ววน.
	 N54	(P25)	พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือการคาดการณ์อนาคตด้าน	ววน.

2.4	นโยบายและมติ
	 2.4.1	 คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลด้านวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)

	 1)	 คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	ในการประชุม	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2564

	 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและความเห็น	ดังนี้
	 •	 มอบหมายให้	 สกสว.	 ดูแลรับผิดชอบในการประสานกับ	 PMUs	 เพื่อจัดท�าการแบบฟอร์มกลาง 

ทั้ง	5	แบบ	ประกอบด้วย	1.	โครงการวิจัย	2.	โครงการหรือแผนงานเพื่อการพัฒนานวัตกรรม	3.	โครงการหรือ 
แผนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย	 4.	 โครงการหรือแผนงานเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและครุภัณฑ	์ 
และ	5.	งบประมาณโครงการหรือแผนงานเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ	แต่แบบฟอร์มที่	4.	โครงการหรือแผนงาน 
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและครุภัณฑ์	นั้น	ให้พิจารณาโดยใช้จากฐาน	STDB	เป็นแบบฟอร์มตั้งต้น

	 •	ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดท�า	Standard	process	ในระบบฐานข้อมูล	และเชิญ	PMUs	ทุกแห่ง	
มาร่วมหารือกันในรายละเอียดของแบบฟอร์มต่างๆ	ทั้ง	5	แบบเพื่อให้เกิดความชัดเจน

	 •	 ประธานได้ระบุเป็นนโยบายว่า	 ในการแก้ไขโปรแกรมต่างๆ	 ในระบบ	 NRIIS	 หากมิใช่ประเด็น 
เร่งด่วน	 ให้ผู้ต้องการแก้ไขแจ้งมายังอนุกรรมการด้านข้อมูลของ	 กสว.	 โดยไม่อนุญาตให้ท�าการแก้ไขเอง	 
ส่วนหากเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน	เมื่อมีการด�าเนินการจะต้องรายงานโดยเร็ว

	 •	 ข้อมูลของนักวิจัยนั้น	 ควรบรรจุข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ตนสังกัดจากต้นทาง 
เพือ่ลดภาระทีอ่าจเกดิจากการน�าข้อมลูนกัวจิยัทัง้หมดมาเกบ็ไว้ในฐานข้อมลูส่วนกลางโดยตรง	แต่หากสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากต้นสังกัด	ให้แสดงในฐานข้อมูลส่วนกลางเมื่อผู้วิจัยรับทุนโครงการวิจัยได้โดยอัตโนมัติ

	 •	 ในส่วนของระบบฐานข้อมูล	 STDB	 นั้น	 ให้เน้นดูแลรับผิดชอบข้อมูลด้านอุปกรณ์	 เครื่องมือและ 
ห้องปฏิบตักิารต้นแบบต่างๆ	และในอนาคตให้ยตุกิารเกบ็ข้อมลูด้านนกัวจิยัและผลงานงานวจิยั	(ข้อมลูดงักล่าว
ให้ผู้ร้องขอน�าส่งเข้าสู่ระบบ	NRIIS	 โดยตรง)	 โดยผู้ท�าการยื่นค�าขอโครงการผ่านงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
และในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	จะบังคับให้กรอกข้อมูลในส่วนนี้แต่ระบบ	NRIIS	ต้องมีความพร้อมในการเก็บข้อมูล
ในส่วนดังกล่าวด้วย

	 •	ประเด็นข้อมูลของนักวิจัย	ให้ค�านึงถึง	พรบ.	ข้อมูลส่วนบุคคล	และการให้ความยินยอมของบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล	ก่อนมีการเผยแพร่	และประธานเสนอแนะให้มีการดูแลข้อมูลนักวิจัยให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน	
	 2)	 คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ		ครั้งที่	2/2564	เมื่อวันที่	2	กรกฏาคม	2564

	 ที่ประชุมรับทราบเรื่อง	การเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง	NRIIS	และ	STDB		โดยมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลจาก	STDB	ผ่าน	API	Service	มาที่ฐานข้อมูลกลาง	ววน.	ดังนี้
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	 1)	 นักวิทยาศาสตร์	 (Scientist)	 มีรายการข้อมูล	 ได้แก่	 ข้อมูลส่วนตัว,	 ความเชี่ยวชาญ,	 เร่ืองท่ีสนใจ,	
ประวัติการท�างาน,	ประวัติการศึกษา	และ	TAG/KEYWORD

	 2)	 ผลงานวิจัย	 (Research)	 มีรายการข้อมูล	 ได้แก่	 ข้อมูลงานวิจัย,	 ประวัติการพิมพ์,	 นักวิจัยร่วม,	 
เครื่องมือในการวิจัย,	สาขางานวิจัย,	แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์	และ	TAG/KEYWORD	

	3)	เครื่องมือวิทยาศาสตร์	(Equipment)	มีรายการข้อมูล	ได้แก่	รายละเอียด,	ผู้ดูแลเครื่องมือ,	คู่มือการ
ใช้งาน,	รูปภาพ	และย้ายเครื่องมือ

	4)	ห้องปฏิบัติการ	(Laboratory)	มีรายการข้อมูล	ได้แก่	รายละเอียด,	ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ,	รูปภาพ,	
เพิ่มมาตรฐาน	และ	TAG/KEYWORD

	5)	โรงงานต้นแบบ	(Pilot	Plant)	มีรายการข้อมูล	ได้แก่	รายละเอียด,	ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ,	รูปภาพ,	
เพิ่มมาตรฐาน	และ	TAG/KEYWORD

	 2.4.2	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(กสว.)
	 1)	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 (กสว.)	 ในการประชุม	 ครั้งที่	 5/2564	 

เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2564	
	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	และขอให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	รับความเห็นและข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการไปพิจารณา	 รวมถึงปรับแก้ไขข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับประเทศต่อไป	 
โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 (1)	 ควรพิจารณาน�าเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบันมาใช้ในการดึงข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลต้นทาง 
แทนการกรอกข้อมลูเข้าไปในระบบ	เพือ่ท�าให้เกดิการเชือ่มโยงข้อมลูต่างๆ	ทีม่คีวามทนัสมยั	และเป็นการกระตุน้
ให้เจ้าของข้อมูลมีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งนี้	 จะต้องอ�านวยความสะดวกและตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน
ในทุกระดับ

	 	 (2)	ในการดงึข้อมลูจากเจ้าของข้อมลูจากเจ้าของข้อมลูต้นทาง	ควรพจิารณาภาพรวมของระบบ
ต้นทางของหน่วยงานทั้งหมด	เช่น	จ�านวนหน่วยงานทั้งหมด	และการประเมินความพร้อมของระบบ	ERP	ของ
หน่วยงานนั้นๆ	เป็นต้น

	 	 (3)	หากมกีารน�าเสนอเรือ่งกระบวนการเชือ่มโยงข้อมลูในทีป่ระชุมคณะอนกุรรมการด้านระบบ
การบริหารจัดการข้อมูล	และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ขอให้เชิญคุณวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์	
เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป

	 	 (4)	กสว.	ควรระบฐุานข้อมลูหลกัทีส่นบัสนนุให้ชดัเจนต่อไป	เพือ่ให้เจ้าของข้อมลูมกีารอพัเดท
ข้อมูลในฐานข้อมูล	เนื่องจากในขณะนี้พบว่ามีหลายฐานข้อมูล	และข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน

	 	 (5)	 ควรค�านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล	 ในระบบ 
ฐานข้อมูลนั้นๆ	ด้วย

	 	 (6)	 ในอนาคต	 ควรเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม	 กับฐานข้อมูล 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ซึ่ง	สป.อว.	รับผิดชอบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยในทาง
ปฏิบัติควรพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกัน	

	 2)	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	 ในการประชุม	 ครั้งที่	 7/2564	 
เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2564

	 ประเดน็ทีค่ณะกรรมการ	กสว.	ร่วมหารอืคอื	แนวทางการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(National	Science	and	Technology	Information	System	หรือ	NSTIS)	ที่จัดท�า
ขึน้เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนของการมรีะบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	
และเพือ่ให้เป็นระบบสารสนเทศหลกัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีทีส่ามารถใช้ในการบรหิารจดัการต่อเนือ่ง
เชื่อมโยงถึงการให้บริการและเป็นฐานข้อมูลในด้านต่างๆ	ที่ครบถ้วน

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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	 โดยคณะกรรมการ	 กสว.	 มีมติให้ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	 (สป.อว.)	 ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ	 NSTIS	 หลัก	 โดยประสานการด�าเนินการร่วมกับส�านักงาน 
การวจิยัแห่งชาติ	(วช.)	ทีดู่แลดา้นวิจัยและนวัตกรรม	โดยในส่วนของห้องปฏิบตัิการและหน่วยรับรองมาตรฐาน	
ถอืเป็นระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ	(National	Quality	Infrastructure	หรอื	NQI)	อย่างไร
ก็ตาม	 คณะท�างานได้รับมอบนโยบาย	 กสว.	 ไปพัฒนาและออกแบบระบบ	NSTIS	 เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ด้านข้อมูลในระบบวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ์
ต่อทุกภาคส่วนมากที่สุด	

	 2.4.3	คณะอนกุรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมลู	และฐานข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและ
นวัตกรรม

	 1)	 คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	การประชุม	ครั้งที่	5/2564		เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2564	

	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้	สอวช.	จัดท�าข้อมูลสรุปเชิงนโยบาย	และยกร่างนโยบายในการ 
ปกปิดข้อมูลโครงการและผลงานวิจัย	 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรอบของคณะกรรมการท่ีจะแต่งตั้งข้ึน	 
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี	้ควรมนีกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นกรรมการด้วย	และข้อมลูผลงาน
วิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วในระบบ	NRIIS	 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้	หากนักวิจัยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล	ขอให้แจ้ง	วช.	
เพื่อด�าเนินการต่อไป

	 2)	 คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล	 และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	ในการประชุม	ครั้งที่	6/2564	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2564	

	 	 (1)	 วิธีการและแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการติดตามและประเมินผล
ของกองทุนส่งเสริม	ววน.	ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทีมพัฒนาระบบ	NRIIS	 น�าแนวทางการติดตามการเก็บผลผลิตและ
ผลลพัธ์ไปด�าเนนิการออกแบบแนวทางและวธิกีารบนัทึกข้อมลูลงในระบบ	NRIIS	และขอให้	สกสว.	รับข้อคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ	 ไปพิจารณาด�าเนินการปรับปรุงวิธีการเก็บผลผลิตและผลลัพธ	์ 
และประสานกับทีมพัฒนาระบบ	NRIIS	เพื่อด�าเนินการต่อไป

	 	 (2)	การจดัท�าแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	

	 	 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 	 -	 การท�าแผนเป็นเรื่องที่จ�าเป็นมาก	 ซึ่งงานการวางแผนต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม	 

โดยจะต้องมองแผนให้ไปไกลถึงการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และมีศักยภาพในด้านก�าลังคน	
IT	ทีจ่ะท�าได้	นอกจากนี	้ความต้องการของผูบ้รหิารสงูสดุคอื	นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร	ีโดยมองเป็นงานส�าคัญ
ระดับชาติและมองภาพรวมที่จะท�าในอนาคต	อาจจะต้องพยากรณ์และจัดเก็บข้อมูลให้ตรงตามต้องการ	เพื่อให้
สามารถตอบสนองและออกแบบครั้งเดียว	

	 	 -	 ควรมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ	 ที่อยู่นอกระบบตามผังโครงสร้างข้อมูลที่ได้ออกแบบ
ไว้	3	ระบบคือ	HiEd	DB,	NSTIS	และ	NRIIS	โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบอื่นเข้ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันด้วย

	 	 -	 กระบวนการยกร่างและทบทวนแผน	มี	 2	ประเด็นหลัก	 (1)	มองไปข้างหน้าในการพัฒนา
ระบบข้อมูลแบบก้าวกระโดดถึงปี	 2570	 (2)	 บทเรียนหรือจุดอ่อนของการใช้ในปัจจุบัน	 โดยการออกแบบจะ
เปลี่ยนจากระบบข้อมูลในอดีต	 และระบบการประมวลผล	 จะใช้ระบบข้อมูลกลางของประเทศเป็นกลไกหลัก 
ในการติดตามประเมินผลและรายงาน	รวมทั้ง	Feed	back	เข้ามาในระบบด้วย	โดยระบบข้อมูลสามารถ	Serve	
การชี้ทิศหรือเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อสรุปเชิงนโยบาย	
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1.	 โครงการวิจัยและงบ
ประมาณ	:	กรอบการวิจัย
และนวัตกรรม,	 ข้อเสนอ
โครงการ,	 งบประมาณ,	
ค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและ
พัฒนา

-	 ใช้ก�าหนดกรอบการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัย	 จัดท�าแผนงาน 
งบประมาณข้อเสนอการวิจัยประจ�าปี	 และบริหารแผนงานวิจัย	 จัดท�าแนวทาง
และแผนการด�าเนินงานด้านการวิจัย	วางแผนโครงการ/กิจกรรม	
-	 ใช้วางแผนก�าหนดทิศทางในการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยในแต่ละปี	 และใช้
ประกอบเป็นข้อมูลอ้างอิง	สรุปผลท�ารายงานประจ�าปีของหน่วยงาน	
-	 ใช้วางแผนสนับสนุนบุคลากรจัดท�าโครงการเสนอขอรับทุนในระดับชาติ	 
ผลิตนักวิจัยภายในองค์กร	พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
-	 เป็นข้อมูลในการจัดท�าเสนอโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ	พฒันาโครงการวจิยัเพือ่เสนอขอรบัทนุ	และใช้ประกอบการพจิารณาเพือ่
ปรับปรุงข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของประเทศมากที่สุด	ลดความซ�้าซ้อน
-	 น�าไปใช้ประโยชน์ในกรอบการวิจัยใหม่ๆ	 ต่อยอดการด�าเนินการวิจัย	 พัฒนา 
ต่อยอดงานวิจัย	และพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี	
-	เผยแพร่และน�ามาใช้สื่อสารความรู้ไปสู่ภาคประชาสังคมในระบบ	Knowledge	
Portal	เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคประชาสังคม	และกระตุ้นให้เกิดความต้องการใน
ด้านการเรียนรู้	 (Knowledge	 Demand	 Building)	 ในภาคประชาสังคม	 และ
พัฒนางานวิจัยภายในชุมชน
-	 ใช้เป็นแนวทางและต่อยอดการพัฒนาการเขียนโครงการและศึกษาแนวทาง	 
แนวโน้มความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม
-	 เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อน�ามาวิเคราะห์วางแผนในการเสนอ
ขอทุน	แนวทางการยื่นขอทุนวิจัย	และประมาณการงบประมาณที่นักวิจัยควรจะ
ตั้งเพ่ือด�าเนินการ	 ท�าให้สามารถปรับเป้าหมายการท�าวิจัยให้สอดคล้องกับทุนท่ี
เปิดรับ
-	ใช้ประเมินความคุ้มค่าในการวิจัยและพัฒนา
-	 ใช้ในการ	matching	 และดูความสอดคล้องระหว่างโครงการที่เสนอขอกับ 
เป้าหมายของ	program/กรอบการวิจัยที่เลือกเชื่อมโยง
-	 ติดตามก�ากับโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ	 และทราบภาพรวมของงานวิจัย 
ใช้ในการวัดผลการด�าเนนิโครงการภายในหน่วยงาน	การวดัผลการส่งมอบผลผลติ
เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	และการจดสิทธิบัตร
-	ได้ทราบแหล่งงบประมาณที่อาจน�ามาพัฒนางานในพื้นที่รับผิดชอบ	นอกเหนือ
จากงบปกติที่ได้รับ

2.5	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 2.5.1	การส�ารวจความต้องการในการใช้ข้อมลูจากระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
	 ส�ารวจความต้องการในการใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ	โดยส่งแบบสอบถามตามการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน	2	กลุ่ม	มีรายละเอียดสรุปดังนี้	
	 1)	 หน่วยงานนโยบาย,	 หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม	 (Program	Management	Unit	 :	 PMU),	 

หน่วยบริหารจดัการและส่งมอบผลลพัธ์	(Outcome	Delivery	Unit	:	ODU),		เครอืข่ายการวจิยั/ชมุชน,	นกัวจิยั
	 	 (1)	ความต้องการด้านข้อมูล
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2.	 บุคลากร	 :	 บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา,	 ผู ้ทรง
คุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ	ฯลฯ

-	 เป็นช่องทางท่ีสามารถน�าไปใช้ติดต่อเพื่อบูรณาการงานวิจัยที่คล้ายคลึง 
หรืออยูใ่นสายงานเดียวกนั	และสามารถร่วมบรูณาการงานของแต่ละภาคส่วน
-	 เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการ/ที่ปรึกษามาร่วมงาน 
ด้านวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	เป็นทีป่รึกษาในการท�าวจัิย	เป็นผู้ให้ข้อมูล	
หรือเป็นผูส้นบัสนนุการท�างานวจิยัด้านต่างๆ	ในศาสตร์ทีไ่ม่ม	ีแต่มคีวามจ�าเป็น
ส�าหรับการพัฒนางานวิจัย	ในเชิงสหสาขาวิชา
-	ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยในองค์กร	วางแผนโครงการ	กิจกรรม	อ้างอิง	
สรุปผล	และท�ารายงานประจ�าปีของหน่วยงาน
-	 ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล	 ประกอบการศึกษาวิจัย	 เรียนรู้	 และแลก
เปลีย่นองค์ความรู้	รวมท้ังเป็นข้อมลูอ้างองิ	ในกรณท่ีีผู้ใช้งานระบบ	Knowledge 
Portal	ต้องการสืบค้นอ้างอิง
-	ใช้ในการประเมิน	และตัดสินใจด�าเนินการกิจกรรมวิจัย
-	 เป็นแนวทางในการจัดท�าโครงการวิจัย	 และการเขียนโครงงาน	 เพื่อให ้
ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา
-	ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ด�าเนินงานวิจัยของหน่วยงาน
-	 ใช้ค้นหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในความร่วมมือ 
จดัท�างานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยัทีต้่องการเสนอ
ของบประมาณ	 รวมทั้งหานักวิจัยร่วมทีมวิจัยจากต่างสถาบัน	 และน�าข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขยายขอบข่ายการรับรองและพัฒนาสาขา
-	ใช้ตรวจสอบความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในแต่ละสาขา	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์
สมรรถนะของนักวิจัย	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	
-	ใช้ในการตดิต่อประสานงานสร้างเครอืข่ายวจิยัพันธมติรในการจดัท�าโครงการ	
เป็นเครือข่ายและที่ปรึกษาให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
-	ได้ทราบจ�านวนนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเพิ่มศักยภาพ
-	ใช้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
-	น�ามาประกอบในการบริการวิชาการสู่ขุมชน
-	 เป็นฐานข้อมูลในการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับภารกิจ	
บทบาทของหน่วยงาน	 เพื่อมาบรรยายให้มีความรู้การวิจัยที่ถูกต้องเพ่ือผล
ด�าเนนิงานตามจุดมุง่หมาย	รวมทัง้เชญิมาให้ความรูแ้ก่ประชาชนและบคุลากร
ที่สนใจในทุกภาคส่วน
-	เป็นข้อมูลสะท้อนการพัฒนาแรงงานและช่องว่างทางอาชีพ

3.	ผลงานวจิยั	:	รายงานวจิยั,	
บทความวิจัย,	 	 วิทยานิพนธ์	
ฯลฯ

-	น�าไปใช้ในการออกแบบและก�าหนดนโยบาย	วางแผนก�าหนดทิศทางและการ
วางแนวทางการสนับสนุนการสร้างงานวิจัย	
-	 ใช้ศึกษาค้นคว้า	 ฐานข้อมูล	 ประกอบการศึกษาวิจัย	 สืบค้นบทความทาง
วิชาการเพื่อใช้อ้างอิง	และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง	แหล่งเรียนรู้	 ในการอ้างอิง
ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
-	 ใช้ส�ารวจข้อมูลที่เหมาะสมและน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 และข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพในการน�าไปใช้	 	 เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่อไป	ไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน
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-	ใช้ดูทิศทางและแนวโน้มการด�าเนินการวิจัย	ใช้ในการวางแผน	ประเมิน	และ
ตัดสินใจด�าเนินการกิจกรรมวิจัย
-	 น�ามาใช้เพื่อการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล	 และสื่อสารความรู้ไปสู่ภาค
ประชาสังคม	เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการในด้านการเรียนรู้	(Knowledge	
Demand	Building)	ในภาคประชาสังคม
-	น�ามาปรับปรุงข้อมูลและความรู้ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	
-	 ใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและน�าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมเติม	 และ
น�าไปสู่การปฏิบัติ	
-	น�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการ
-	 เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย	 ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการเพ่ือขอ 
งบประมาณ	เพือ่ใช้ในการอ้างอิงบทความ	และเป็นต้นแบบในการเขยีนข้อเสนอ
โครงการ	น�ามาวเิคราะห์การคดิค้นประเดน็การวจิยั	โดยการทบทวนข้อมลูองค์
ความรู้ที่พัฒนาแล้ว	เพื่อน�าไปสู่งานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ
-	 เป็นแหล่งสืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 และรีวิวงานท่ีได้ด�าเนินการ	 เพ่ือการ
พัฒนางานวิจัยที่ใหม่	และตอบสนองกับความต้องการของประเทศ
-	 น�ามาวิเคราะห์	 เชื่อมโยงกับงานวิจัยของหน่วยงาน	 และวิเคราะห์ภาพรวม	
ความคุ้มค่าของเงินลงทุนการวิจัยที่สร้างมูลค่าในตลาดได้จริง
-	น�ามารวบรวมเผยแพร่ในคลังข้อมูลเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.	 หน่วยงานในระบบวิจัย	 :	 
ช่ือหน่วยงาน	กระทรวง	ท่ีอยู,่ 
วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	ยทุธศาสตร์,	 
ข้อมลูในการตดิต่อหน่วยงาน,	
เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ฯลฯ

-	 ใช้ข้อมูลหน่วยงาน	 ในการคัดเลือกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมวิจัย
ด้วยกัน	
-	 ใช้ฐานข้อมูลเครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ	 ในการอ้างอิงห้องปฏิบัติการพิเศษ	 
ที่ต้องมีการใช้งานในบางโครงการ	
-	ได้ทราบถึงแหล่งความร่วมมือทางด้านทรัพยากร	อุปกรณ์	เครื่องมือวิจัย	และ
ศูนย์ทดสอบส�าหรับใช้ในการด�าเนินการวิจัย	 และเป็นแหล่งสืบค้นเรื่องเครื่อง
มือ	ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยส�าหรับนักวิจัย	เพื่อทราบเครือข่ายห้องปฏิบัติ
การที่ต้องได้รับการรับรอง	 รวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญ	 ซึ่งต้อง
ได้รับการสอบเทียบ
-	ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า	และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
-	 ให้ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษา	 และส่งเสริมการเข้าถึงหน่วยปฏิบัติการทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ในพื้นที่	อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลงานวิจัย	และสามารถอนุเคราะห์อุปกรณ์ระหว่างหน่วยงาน

5 . 	 มาตรฐานการ วิจัย 	 :	 
คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์,	 ผู ้ขอรับใบ
อนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์	ฯลฯ

-	 ใช้ก�าหนดแนวทางการพิจารณาและช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรม
วิจัย	เพื่อง่ายต่อการขอจริยธรรม	เพื่อตรวจสอบและส่งเสริมจริยธรรมงานวิจัย	 
รวมทั้งการศึกษาข้อมูลที่ส�าคัญทางด้านจริยธรรมใน
การวิจัย	มีข้อมูลในการยอมรับตามหลักของการวิจัยในมนุษย์

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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-	เป็นแหล่งข้อมูลความรู้	แหล่งสืบค้นด้านมาตรฐานการวิจัย	เพื่อน�ามาใช้
ประโยชน์ในงานท�าให้เข้าใจถึงจริยธรรมของการวิจัยของประเทศ	
-	 ใช้ในการติดต่อประสานงาน	 การขอรับค�าปรึกษา	 หรือต้องการอบรบ
จริยธรรมฯ	และอ�านวยความสะดวกนักวิจัยในการหาแหล่งข้อมูลต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	
-	 เพื่อน�าไปประกอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	
-	 น�าไปพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลงานวิจัย	 สามารถด�าเนินการได้
แบบไม่ผิดต่อหลักจริยธรรม
-	 ใช้ในการรับรองห้องปฏิบัติการและการจัดท�าเอกสารคุณภาพจะต้อง
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและกระบวนการต่างๆ	ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
-	ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	ในกรณีที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
-	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้นกัวจัิย	ประกอบการขอจริยธรรมการวจัิย	ตอบ
สนองความต้องการด้านการพัฒนาตนเองของนกัวจิยัทีต้่องยืน่ขอจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย์และสัตว์

6.	รางวัลการวิจัยและนวัตกรรม
ระดบัชาตแิละนานาชาต	ิ:	รางวลั
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ,	 รางวัล
วิทยานิพนธ์	ฯลฯ

-	เป็นแนวทางในการสนบัสนนุการสร้างงานวจิยัของบคุลากร	ให้ได้คุณภาพ
ในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิเชดิชูเกียรตนิกัวจิยัให้เป็นทีย่อมรบั	และส่งเสรมิ
ให้นักวิจัยมีก�าลังใจในการท�างาน	
-	เพือ่ทราบแนวโน้มและทศิทางการให้รางวลัการวจัิยของประเทศทัง้ระดบั
ชาติและนานาชาติ	 และรู้กระแสของการวิจัยที่ได้รับรางวัล	 เพื่อใช้ในการ
วางแผนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรับรางวัล
-	น�ามาศึกษา	ค้นคว้า	ต่อยอด	งานวิจัยที่มีประโยชน์	และเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลนักวิจัยระดับกรม
-	 เพ่ือประกอบการผลิต/สร้างสรรค์งานวิจัย	 ให้คุณภาพเป็นที่ยอมรับท้ัง
ระดับประเทศและนานาชาติ

7.	สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	:	
ช่ือบญัชีสิง่ประดษิฐ์,	เลขทะเบยีน 
นวัตกรรม	ฯลฯ

-	 เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร	 และเป็น
แนวทางในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
-	 ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 สืบหาข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ได้
ด�าเนินการไปแล้ว	 เพื่อเป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อไป	
-	รูแ้นวโน้มการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์นวตักรรมของประเทศและเป็นแนวทาง
การพัฒนางานเพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนในกระบวนการวิจัยกับเรื่อง
ท่ีเคยมีผูท้�าวจิยัแล้ว	มข้ีอมูลเพือ่ป้องกนัการท�างานวจิยัทีเ่กดิการลอกเลยีน
แบบ	ตรวจสอบความซ�้าซ้อน
-	เพือ่ให้ทราบถึงบญัชนีวตักรรม	ส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมของไทย	สะดวก
ต่อการต่อยอดหรือพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
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-	น�ามาใช้เป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดนวตักรรมด้านการเกษตรในพ้ืนที	่
และเป็นฐานข้อมลูศกึษาสูช่มุชนในการสร้างอาชพี	หากได้รบัการยอมรบั
ก็อาจจะเป็นความต้องการของตลาดในอนาคตได้ค้นคว้างานวิจัยที่
ต้องการได้ง่ายขึ้น
-	 น�าข้อมูลมาใช้ในงานด้านการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของ
คณาจารย์และนักศึกษาเพื่อตรวจสอบสิทธิ	 และความซ�้าซ้อนกับงานที่
ก�าลังด�าเนินการ	ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และพัฒนาคุณภาพ

8.	รูปแบบข้อมูลที่ต้องการใช้	 :	ไฟล์
ดิจิทัล	 (Word,	 Excel,	 CSV,	 ZIP,	
PDF,	VDO	ฯลฯ

-	ข้อมลูจากหลายรูปแบบช่วยในการประชาสัมพันธ์	จะช่วยให้นกัวจัิยได้
เข้าใจงานวจิยัได้ง่ายขึน้	และช่วยสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างงานวจิยั
ให้กับนักวิจัยได้ง่ายขึ้น	รวมทั้งใช้ในการน�าเสนอผลงานวิจัย
-	 เพื่อศึกษาและเผยแพร่	ประกอบสื่อการเรียนรู้	และสื่อสารความรู้ไป
สู่ภาคประชาสังคม	 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการในด้านการเรียนรู	้
(Knowledge	Demand	Building)	ในภาคประชาสังคม	
-	 เพื่อการอ้างอิง	 เชื่อมโยง	 และแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ในการต่อยอดและ
พฒันางานวจิยัในอนาคต	สามารถน�าข้อมูลมาใช้อ้างองิได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง	 ง่ายต่อการอ่านไฟล์	 รวมทั้งเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย	 และ
เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้	ใช้ประกอบการวิจัยน�ามาเป็นตัวอย่าง/
แบบอย่าง	
-	 น�าองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน	และการต่อยอดองค์ความรู้ในการวิจัย
-	เป็นแหล่งข้อมลูส�าหรบังานตามภารกจิของหน่วยงาน	และเมือ่หน่วยงาน 
มกีารของบประมาณด้านการวิจยัและนวตักรรม	สามารถรายงานข้อมลู
ผ่านทางระบบที่เป็นศูนย์กลางได้
-	 เพื่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีมีใน 
หน่วยงาน	และใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมเรียนรู้ข้อมูลวิจัยที่ทันสมัย

9.	 ความต้องการใช้ประเภทข้อมูล	 :	 
ข้อมูลดิบ,	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,	 
บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร,	 บทคัดย่อ	
ฯลฯ

-	 น�ามาใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล	 ประกอบการศึกษาวิจัย	 เพื่อเป็นแหล่ง
อ้างอิงงานวิจัย	 ใช้เป็นข้อมูลงานวิจัยในการเขียนการตรวจเอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล	การน�า
เสนอผลงานวิจัย	 และน�าข้อมูลไปศึกษาต่อหรือสนับสนุนบริการสืบค้น
ข้อมูล	
-	ใช้ในการวางแผน	ประเมิน	ตัดสินใจด�าเนินการกิจกรรมวิจัย
-	เพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย
-	 น�ามาใช้เพื่อสื่อสารความรู้ไปสู่ภาคประชาสังคม	 เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการในด้านการเรียนรู้	 (Knowledge	 Demand	 Building)	
ในภาคประชาสังคม
-	 เพื่อการอ้างอิง	 เชื่อมโยง	 และแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ในการต่อยอดและ
พัฒนางานวิจัยในอนาคต	สรุปข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่าย	 เป็นรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงเพื่อการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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-	 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้สอดคล้องกับงาน	 น�ามาวิเคราะห์
เชิงลึก	(Data	Analytics)	โดยให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ	และมีข้อมูล
ทางสถติิประกอบ	ให้ได้ผลผลติงานวจิยัทีส่อดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
-	เพ่ือน�าไปคดักรองข้อมลูในการพัฒนางานวจัิยต่อยอดและถ่ายทอดได้
อย่างเข้าใจและครบถ้วน	เป็นข้อมลูทีห่ลากหลายต่อการพฒันางานวจัิย	
-	 น�าองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน	และการต่อยอดองค์ความรู้ในการวิจัย

ระบบบริการ
ที่ต้องการให้พัฒนา

รายละเอียด

1.	ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบค้นงานวิจัยและนวัตกรรม

2.	ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มีระบบสืบค้นงานวิชาการแบบ	single-platform	ที่เข้าถึงได้	online

3.	 ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและ
หน่วยงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยที่ใช้งานง่าย	 สามารถค้นหา 
นักวิจัยหรือหน่วยงานได้จากสาขาการวิจัย/องค์ความรู้ของนักวิจัย/
ขอบเขตการวจัิยของหน่วยงาน	สามารถ	invite	นักวจัิยเป้าหมายให้มาร่วม 
ด�าเนินการได้	เป็นต้น

4.	 ระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

อยากให้มีข้อมูลที่หลากหลายโดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

5.	 ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานด้าน	
NQI	ทั้งหมด

หน่วยรับรองระบบงาน	 การตรวจสอบและรับรอง	 หน่วยงานก�าหนด
มาตรฐาน	หน่วยงานก�ากับดูแลตลาด	(ทั้งในและนอกประเทศ)

6.	ระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมลูห้องปฏบิติัการ	สามารถค้นหาห้องปฏบิติัการ/เครือ่งมือ	
ได้โดยง่าย	 จาก	 field	ข้อมูลที่หลากหลาย	 เช่น	 ชื่อห้องปฏิบัติการ	ชื่อ
เครื่องมือ	รายละเอียดด้านการวิจัยของห้องปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	ฯลฯ

7.	ระบบฐานข้อมูลผลผลิตงานวิจัย สามารถระบปุระเภทผลผลติงานวจิยัได้ว่าเป็นองค์ความรู	้หรอืนวัตกรรม	
หรือ	สิ่งประดิษฐ์

8.	 ระบบการจัดท�ารายละเอียดงบ
ประมาณ

ระบบการจัดท�ารายละเอียดงบประมาณ	 สามารถทบยอดและรายการ
งบประมาณในระดับโครงการไปยังระดับแผนงานย่อย/แผนงานหลักได	้
ไม่มี	bug

9.	ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการที่สะดวก	 เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูล
ใหม่หลายครั้ง	ต้องเสียเวลารอให้ผู้ใช้งานในต�าแหน่งอื่น	เช่น	ผู้ประสาน
งานหน่วยงาน	หัวหน้าหน่วยงาน	หรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ	ช่วยด�าเนิน
การเพื่อให้ผู้วิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการใหม่อยู่เสมอ

	 	 (2)	ความต้องการด้านบริการ
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ข้อมูล การน�าไปใช้ประโยชน์

1.	 ข้อมูลนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	
นักวิจัยรุ่นใหม่	 และนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

-	เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ	และการต่อยอดเชิงพาณิชย์
-	เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-	เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล
-	เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัย
-	เพื่อประสานความร่วมมือในการท�าวิจัย/เป็นที่ปรึกษา
-	เพื่อใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

2.	 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาที่ต้องการ

3.	 ข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

4.	 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มของ
เทคโนโลยี/การพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบบริการ
ที่ต้องการให้พัฒนา

รายละเอียด

10.	ระบบการติดตามประเมินผล	 พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 
การวิจัย	กับหน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง11.	 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมใช้

แบบอัตโนมัติ

12.	ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัลพื้นฐานมาตราส่วนต่างๆ

13.	ระบบการประชมุออนไลน์	Online	 
conference

ระบบการประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

14.	ระบบบริการ ระบบบรกิารเข้าถงึ	หรอืจบัคูฐ่านข้อมลูงานวจัิยทีต่รงกบัความต้องการ	
มีฟังก์ชั่นการค้นหา	 และวิเคราะห์ข้อมูล	 เชิงเปรียบเทียบ	 และความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

15.	ระบบสืบค้นข้อมูล ต้องการให้ระบบสืบค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น	 ให้ข้อมูลมีความหลากหลาย	
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บคุคลทัว่ไปรู้จักอย่างกว้างขวาง	สืบค้น
บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ด�ารงต�าแหน่งวิชาการ	 จ�าแนกตามสาขาวิชา	
ที่สามารถใช้งานได้ง่าย	 และสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ	 ส�าหรับ
ข้อมูลที่เปิดเผยได้

16.	 ระบบสืบค้นข้อมูลด้วย	 appli-
cation

การสืบค้นข้อมูลด้วย	 application	 ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับ	เข้าถึงง่าย	และปลอดภัย	การเข้าถึงข้อมูล	full	paper	ผ่าน	 
application	 ด้วยค�าค้นสั้นๆ	 และการให้เครดิต	 คะแนนแก่เจ้าของ 
ผลงานเมื่อมีการน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

17.	ระบบตอบค�าถามอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหาและต้องการสอบถามโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีมาตอบ
เพราะบางครั้งต้องรอเวลานาน
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ข้อมูล การน�าไปใช้ประโยชน์

5.	 องค์ความรู้/กระบวนการผลิต/วิธี
การด้านการวิจัยและนวัตกรรม

6.	 ผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นพร้อมการ
ประเมินระดับความพร ้อมของ
เทคโนโลยท่ีีจะพฒันา		(Technology	
Readiness	Level	:	TRL)

7.	ผลงานวิจยั/สิง่ประดษิฐ์/นวตักรรม
ที่ได้รับการคุ ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา

8.	 ข้อมูลช่องทางการติดต่อประสาน
งานระหว่างหน่วยงานบริหารทุน	
นักวิจัย	 ภาคอุตสาหกรรม	 และภาค
เอกชน

	 2.5.2	 การประชุมสัมภาษณ์ความต้องการใช้ข ้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง	
ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

	 ประชุมสัมภาษณ์ความต้องการใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ	โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน่วยงาน	มีรายละเอียดสรุปดังนี้

	 	 1)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลดิจิทัล

หน่วยงาน ความต้องการใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

1.	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	(สศด.)

1.	เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย	โดยมีเงื่อนไข	ดังนี้
	 1)	มีผลิตภัณฑ์สินค้าและแพลตฟอร์มบริการอะไร
	 2)	ใครน�าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์
	 3)	มีมาตรฐานอะไรรับรอง
	 4)	Software	บริการ	มี	ISO	หรือไม่	
	 หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลและมีผลงานวิจัยจากภาคเอกชน	 ที่มี	
Product	ใหม่ๆ	จะช่วยให้มีงานวิจัยภาพรวมของประเทศมากขึ้น
2.	 มีข้อมูลสนับสนุน	 Digital	 Provider	 ในการจดลิขสิทธิ์	 (ขอจด	 IP	 จาก	
สศด.)	และพฒันาจดทรพัย์สนิทางปัญญา	(แต่ไม่ใช่โครงการวจิยั)	ซึง่	Digital	
Provider	 เชื่อมต่อกับ	 สศด.	 สามารถน�าไปขยายผลเชิงพาณิชย์	 โดยธุรกิจ
สร้างใหม่ทีเ่ป็นการเปิดบรษิทัใหม่ในการรองรบัธรุกจิต่างๆ	และการท�าธรุกิจ
ให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด	ซึ่งธุรกิจ	Startup	เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ	ในชวีติประจ�าวนั	จะเน้นทีธ่รุกจิด้านไอท	ีเช่น	แอปพลเิคชัน 
ต่างๆ	:	Facebook,	Instagram	หรือ	Google
3.	มข้ีอมลูพร้อมใช้	ทีส่ามารถใช้งานได้จริงและน�าข้อมลูงานวจัิยไปขยายผล	
จะช่วยให้	สศด.	สามารถ	Promote	ต่อ	และประชาสัมพันธ์ไปสู่ต่างจังหวัด
ขยายผลเชิงพื้นที่

30
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4.	มีข้อมูลงานวิจัยเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์	โดยเฉพาะงานวิจัยต้นน�้า	ส�าหรับ
คนรุ่นใหม่สายงานดิจิทัล	ในการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

2.	 ส�านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	
(สพร.)

1.	ข้อมูล	ววน.	ควรเปิดเผยได้มากที่สุด	ตาม	พ.ร.บ.	การส่งเสริม
วทิยาศาสตร์	การวจัิยและนวตักรรม	พ.ศ.	2562	และสามารถเหน็ได้เท่ากนัหมด
ทุกระดับ	ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล	
2.	ไฟล์ข้อมลูทีแ่นบไม่ควรเป็นไฟล์สแกน	เพือ่ให้สามารถสบืค้นได้	จดัเกบ็เป็นไฟล์	
PDF,	Word,	Excel,	ภาพ,	วิดีโอ	ซึ่งเป็น	Big	Data	ของประเทศได้
3.	 ใช้เทคโนโลยี	 AI	 มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือดูแนวโน้มการใช้
ข้อมูล	แนวโน้มการท�าวิจัย	หรือพฤติกรรมการท�าวิจัย
4.	ดแูลระบบให้มคีวามมัน่คงปลอดภยัทาง	Cyber	ดแูลรกัษาข้อมลูตามมาตรฐาน	
และต้อง	Backup	ข้อมูลเสมอ
5.	ระบบควรให้นักวิจัย/หน่วยงาน	สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแบบ	Dynamic	หรือ
เข้า	Update	ได้โดยง่าย
6.	นักวิจัย/หน่วยงาน	สามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้สะดวกรวดเร็ว

หน่วยงาน ความต้องการใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

1.	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 (Federation	
of	Thai	Industries	:	FTI)

1.	 ขยายการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัยสู่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 ภาค
เอกชน	 และประชาชน	 ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิติ	 โดย
ข้อมูลมีความหลากหลาย	 พร้อมใช้	 มีคุณภาพตลอดเวลา/เป็นปัจจุบัน	 และมี
ความน่าเชื่อถือ
	 2.	 เนื่องจากเงินทุนสนับสนุนท�าวิจัยบางส่วนมาจากภาคเอกชน	 ในลักษณะ	
Co-Funding	ดงันัน้	การออกแบบฐานข้อมลูให้เน้นการใช้ประโยชน์	ในการเป็น	
Policy	Maker	และเจ้าของข้อมูลร่วมกัน	ตั้งแต่เริ่มต้น	และสามารถน�ามาวาง
เป็น	Roadmap	Policy	ระดับ	Macro	เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ	ซึ่งจะ
ท�าให้ตรงตามความต้องการของเอกชนมากขึ้น
3.	ให้มตีวัแทนภาคเอกชนเข้าไปมส่ีวนร่วมในการน�า	Big	Data	มาใช้	โดยเปลีย่น
วิธีการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน	จากลักษณะที่เอกชนเป็นผู้
วาง	Policy	แล้วเสนอภาครัฐ	มาเป็น	Director	ด้วยกันของการท�าธุรกิจ		

2.	หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย

1.	ควรให้บรกิารข้อมลู	ในลกัษณะการท�างานแบบ	Google	Search	ให้สามารถ
เข้าสืบค้นได้ง่าย	 ค้นหาได้ในทุกแพลตฟอร์ม	 สะดวกรวดเร็ว	 ข้อมูลมีความทัน
สมัย	 เป็นปัจจุบัน	 มีทุกมิติ	 มีการจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญ	มีความแม่นย�า	 และ
สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ทั้ง
ภาพใหญ่	หรอื	SME	โดยท�า	Data	Analytic	ทีใ่ช้	Foresight	เป็นข้อมูลสนบัสนนุ
ที่เอื้อประโยชน์กับภาคเอกชน
2.	 ต้องเริ่มจาก	 Demand	 Driven	 ในการบริหารจัดการทุน	 โดยการรู้โจทย์
เป็นส�าคัญ	มี	Demand	จากภาคเอกชน	ทราบทิศทางงานวิจัย	สร้างด้วยความ
ต้องการของตลาด

	 	 2)	หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน
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3.	ท�า	Data	link	ระหว่างนักวิจัยกับการน�าไปใช้ประโยชน์	และควรแจ้งให้นัก
วิจัยรับรู้ในลักษณะ	Two-way	Communication	จะช่วยให้เกิดงานวิจัยดีๆ
4.	ให้มี	 Innovation	Clinic	ส�าหรับงานวิจัย	โดยสร้างศูนย์ข้อมูลวิจัย	ซึ่งต้อง
ช่วยกัน/ท�างานร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น



บทที่ 3
3. กรอบและแนวทางการดำาเนินงาน

รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อเปล่ียนประเทศไปสู่ประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยฐานความรู้และ
นวัตกรรม	ไปสู่วิสัยทัศน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	และขับเคลื่อนประเทศให้สู่เป้าหมาย	“ประเทศไทย	4.0”	ซึ่งใน
การพฒันาประเทศต้องใช้กลไกการผลกัดนัและการสนบัสนนุทุนวจัิยและนวตักรรมของประเทศ	จึงจะส่งผลให้มี
การปฏิรปูด้านการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	โดยจัดต้ังกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	
วจิยัและนวตักรรม	และมกีารปฏิรูประบบข้อมลู	เพือ่เป็นฐานส�าคญัให้เหน็การเชือ่มโยงและบรูณาการของข้อมลู
และสารสนเทศ	ท�าให้การด�าเนินงาน	การบริหารจัดการ	และการตัดสินใจ	บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริง	และ
สามารถพยากรณ์อนาคต	โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยใีหม่ทีจ่�าเป็นต่อการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	ซึง่กรอบและ
แนวทางการด�าเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย	2	องค์ประกอบ	ดังนี้

3.1	ผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล
	 3.1.1	กรอบสถาปัตยกรรมข้อมูลด้านอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม
	 การจัดตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	มเีป้าหมายให้เกดิการ	บรูณาการ

ทางการผลติและพัฒนาก�าลงัคนในระดบัสงู	การพฒันาหรอืสร้างความรู้จากการศกึษาวจิยั	ซึง่สามารถใช้อ้างอิงใน
เชงิวิชาการ	และสามารถน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา	หรือพัฒนางานแต่ละด้าน	การพัฒนานวตักรรม	เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ	 รวมไปถึงการจัดระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทางวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยี	 ตลอดจนการพัฒนาระบบส�าหรับกระบวนการการทดสอบ	 สอบเทียบ	 วัด	 คุณสมบัติต่างๆ	 อันจะ 
น�าไปสูก่ารรบัรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และกระบวนการบรูณาการทีมุ่ง่หวงั	การบรูณาการและการเชือ่มโยง
ฐานข้อมูลด้านการอดุมศึกษาและข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	เพือ่ให้เป็นระบบสารสนเทศกลาง
ด้าน	อววน.	และใช้ประโยชน์ในการจดัท�านโยบาย	ยทุธศาสตร์	การจัดสรรงบประมาณ	การบริหารและจัดการทนุ 
และการติดตามและประเมินผล	ต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล	อววน.	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงลดภาระในการจัดท�าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	 
ดังนั้น	สอวช.,	สกสว.,	สป.อว.	และ	วช.	จึงได้ร่วมกันจัดท�ากรอบสถาปัตยกรรมข้อมูล	อววน.	การออกแบบการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	

	 1)	 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (National	 Research	 and	 Innovation	 
Information	System:	NRIIS)	ซึง่มกีารพฒันาต่อยอดจากระบบข้อมลูของ	NRMS	ทีด่�าเนนิการมาก่อนแล้วโดย	
วช.	และมีแนวคิดเพิม่เตมิในการบรหิารจัดการข้อมลูทีส่ามารถวางกรอบนโยบายและกรอบของเงนิงบประมาณ	
โดยปัจจุบัน	 สกสว.	 ได้ใช้ระบบนี้ในการด�าเนินการ	 และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป	 ก�ากับดูแลโดย	
กสว.	โดย	วช.	ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ	(System	Admin)	
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	 2)	ระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษา	(Higher	Education	Database	System:	HiEd	DB)	ด�าเนินการ
โดย	สป.อว.	 (สกอ.เดิม)	 เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลด้านการอุดมศึกษา	ก�ากับดูแลโดย	คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(กกอ.)

	 3)	ระบบข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีได้แก่	ระบบข้อมลู	National	Science	Technology	
Information	System:	NSTIS)	ซึง่อยูร่ะหว่างการพฒันาระบบ	โดยมแีนวคดิในการพัฒนาต่อยอดจากระบบฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(Science	and	Technology	infrastructure	
Databank:	STDB)	ที่ได้ด�าเนินการมาก่อนโดยส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เดิม
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	 ขณะเดียวกนักใ็ห้มกีารเชือ่มโยงกบัระบบข้อมลูภายนอกกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั
และนวตักรรม	(อว.)	ทีเ่กีย่วข้อง	ระบบดงักล่าวออกแบบมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ	Big	Data	เพ่ือใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการและประเมิน

	 3.1.2	ผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม
	 ผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล	อววน.	แบ่งเป็น	4	ระดับ	ได้แก่	
 ระดับที่	1	Business	Architecture	ประกอบด้วย	
	 1)	ส่วนกลยุทธ์	(Strategy)	คือ	นโยบายเพื่อมองให้เห็นภาพเชิงธุรกิจ	เช่น	การส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรม	การผลิตบัณฑิต/ก�าลังคน	และการบริการด้านวิชาการ	เป็นต้น	
	 2)	ส่วนองค์กร	 (Organization)	คือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ต่างๆ	 เช่น	หน่วยบริหารและ

จัดการทุน	กกอ.,	กมอ.,	สกสว.,	สอวช.	และ	วช.	เป็นต้น	
	 3)	ส่วนกระบวนการ	(Process)	เช่น	แพลตฟอร์ม	(Platform)	ทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายและการบรหิาร

จัดการต่างๆ	อาทิ	Funding	Platform,	Evaluation	Platform	และ	Knowledge	Platform	เป็นต้น	
 ระดับท่ี	 2	 Application	 ประกอบด้วย	 เครื่องมือในการด�าเนินงานต่างๆ	 เช่น	 ระบบเครดิตสะสม	 

การสร้างความร่วมมือ	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	(Technology	Transfer)	เป็นต้น	
 ระดับที่	3	Data	&	Database	ประกอบด้วย	ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ฐานข้อมูลด้านก�าลังคนและ

ความเชี่ยวชาญ	ฐานข้อมูลองค์ความรู้เชิงวิชาการ	ฐานข้อมูลบริการและความร่วมมือ	และฐานข้อมูลสินทรัพย์
และทรัพยากร	เป็นต้น	



  ระดบัที	่4	Technology	ประกอบด้วย	เทคโนโลยท่ีีเกีย่วข้อง	เช่น	Cloud-based	Infrastructure,	 
Big	Data,	Blockchain	เป็นต้น

 

3.2	การเชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม		
จากผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 จะเป็นการเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างระบบข้อมูลด้านอุดมศึกษา	 และข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อให้เกิดระบบ
ข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ	มีการด�าเนินงานเป็น	3	ส่วน	ดังนี้
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	 3.2.1	 การเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม	 กับหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 และหน่วยงาน	
ที่กี่ยวข้อง

		 	 1)	 หน่วยงานที่ต้องการเชื่อมโยงเพื่อให้บริการข้อมูล	 ได้แก่	 หน่วยงานด�าเนินการวิจัย	 เช่น	
อดุมศกึษาภาครฐั/ภาคเอกชน,	สวทช.	เป็นต้น	หน่วยงานแหล่งทุน	เช่น	วช.,	สวก.,	สวรส.,	สถาบนัวคัซีนแห่งชาต ิ
เป็นต้น	และหน่วยงานอื่นๆ	เช่น	สป.อว.,	TCI	เป็นต้น	
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	 	 2)	หน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงเพือ่ใช้ตรวจสอบข้อมลู	และเพิม่เตมิข้อมลูให้ครบถ้วน	ได้แก่	หน่วยงาน 
ทีเ่ชือ่มโยงเพือ่ใช้ตรวจสอบข้อมลู	ได้แก่	กรมการปกครอง	กรมพฒันาธรุกจิการค้า	และกรมทรัพย์สนิทางปัญญา	
หน่วยงานที่เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน	 เช่น	UNESCO	Bangkok,	 ส�านักงานข้าราชการ	พลเรือน	
เป็นต้น
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	 	 3)	หน่วยงานท่ีขอใช้บรกิารเชือ่มโยงเพือ่ใช้ประโยชน์ข้อมลู	ได้แก่	หน่วยงานภาครฐั		เช่น	สวก.	
(ระบบ	TARR),	สป.อว.	(GMAP)	เป็นต้น	รฐัวสิาหกิจ	เช่น	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	และหน่วยงาน 
เอกชน	เช่น	มหาวิทยาลัยเอกชน,	บริษัท	เป็นต้น

	 3.2.2	การเชือ่มโยงข้อมลูโครงสร้างพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและฐานข้อมลูกลาง
อุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

	 ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (National	 Science	 and	
Technology	 Information	 System	 :	 NSTIS)	 เป็นการยกระดับการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(Science	and	Technology	Infrastructure	Databank	:	STDB)	ที่มี
การรวบรวมข้อมลูศกัยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ	ทัง้บคุลากร	นกัวชิาการ	
นักวิจัย	เครื่องมือ	ห้องปฏิบัติการ	ความช�านาญ	การใช้ประโยชน์ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน	และให้บริการสืบค้น 
ข้อมูล	 ซึ่งขณะนี้ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาโดย	 สป.อว.	 ส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่ยังคงเก็บข้อมูลใน	STDB	โดยได้ด�าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจาก	STDB	ผ่าน	API	Service	มาที่
ฐานข้อมูลกลาง	ดังนี้		

	 	 1)	นักวิทยาศาสตร์	(Scientist)	มีรายการข้อมูล	ได้แก่	ข้อมูลส่วนตัว,	ความเชี่ยวชาญ,	เรื่องที่ 
สนใจ,	ประวัติการท�างาน,	ประวัติการศึกษา	และ	TAG/KEYWORD	

	 	 2)	ผลงานวิจัย	(Research)	มีรายการข้อมูล	ได้แก่	ข้อมูลงานวิจัย,	ประวัติการพิมพ์,	นักวิจัย
ร่วม,	เครื่องมือในการวิจัย,	สาขางานวิจัย,	แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์	และ	TAG/KEYWORD	

	 	 3)	 เครื่องมือวิทยาศาสตร์	 (Equipment)	 มีรายการข้อมูล	 ได้แก่	 รายละเอียด,	 ผู้ดูแล, 
เครื่องมือ,	คู่มือการใช้งาน,	รูปภาพ	และย้ายเครื่องมือ	

	 	 4)	ห้องปฏิบัติการ	(Laboratory)	มีรายการข้อมูล	ได้แก่	รายละเอียด,	ผู้ดูแล,ห้องปฏิบัติการ,	
รูปภาพ,	เพิ่มมาตรฐาน	และ	TAG/KEYWORD	

	 	 5)	โรงงานต้นแบบ	(Pilot	Plant)		มีรายการข้อมูล	ได้แก่	รายละเอียด,	ผู้ดูแล,ห้องปฏิบัติการ,	
รูปภาพ,	เพิ่มมาตรฐาน	และ	TAG/KEYWORD		



	 3.2.3	การเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุดมศึกษา	และฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรม

	 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 และระบบคลังข้อมูลเพ่ือรองรับนโยบายด้านการ
อดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรม	(University	Connected:	UniCon)	เป็นการรวบรวมข้อมลูระหว่าง	
สป.อว.	กบัสถาบนัอดุมศกึษา	โดยมเีป้าหมายเพ่ือการบรูณาการข้อมูลด้วยการส่งผ่านข้อมลูโดยอตัโนมติั	ระหว่าง	
สป.อว.	กับสถาบันอุดมศึกษา	และหน่วยงานอื่นๆ	ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง	อว.	เพื่อให้เกิดฐานข้อมูล
กลางอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมที่มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบัน	 สามารถใช้ใน 
การบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์	 เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ	 
รวมถงึมรีะบบรองรบัการให้บรกิารสารสนเทศเชงิยทุธศาสตร์	ณ	จดุเดยีว	(Single	View)	ซึง่ขณะนีร้ะบบดงักล่าว
อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย	สป.อว.	ส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุดมศึกษาในระยะที่	1	จะเริ่มด�าเนินการเมื่อ	
UniCon	พร้อม	โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก	UniCon	ผ่าน	API	Service	มาที่ฐานข้อมูลกลาง	ประกอบด้วย
ข้อมูล	บุคลากรทางการศึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	งานวิจัย	และหลักสูตร
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บทที่ 4
4. การทบทวนผลสำาเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสาร 
สนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
พ.ศ. 2564-2565 และผลสำาเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ 
ประเทศ พ.ศ. 2566-2570

การจัดท�าแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	
พ.ศ.	2566-2570	โดยด�าเนินการตามหลักการ	5	ด้าน	ดังนี้

1.	ความต่อเนื่องจากปี	2564-2565	ทั้งในสิ่งที่วางแผนว่าต้องท�าต่อ	และสิ่งที่ยังขาดซึ่งไม่ได้ออกแบบว่า
จะท�าในปี	2564-2565	และได้ออกแบบไว้ว่าจะท�าต่อในช่วงต่อไป

2.	 การพัฒนาแบบก้าวกระโดดและยึดมาตรฐานและแนวทางสากล	 รวมท้ังเทคโนโลยี	 นวัตกรรมล�้ายุค
ทันสมัยระดับสากล

3.	 จะต้องน�าข้อเสนอแนะและความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 มาพิจารณาอย่าง
จริงจังและอย่างเข้มข้น	และน�ามาปรับปรุงในแผนให้สมบูรณ์

4.	น�านโยบาย	กสว.	และนโยบายคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ได้ก�าหนดไว้	มาพิจารณาก�าหนดในแผน
อย่างเข้มข้น

5.	จะต้องออกแบบให้สามารถสนับสนุนแผนด้าน	ววน.	ของประเทศ	รวมถึงประเด็นจุดมุ่งเน้นของแผน 
ปี	2566-2570	เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
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4.1	 ผลส�าเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	และสิ่งที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องในปี	2566-2570

ตารางที	่1	ผลส�าเรจ็ของแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	และสิ่งที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องในปี	2566-2570
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูลฯ	2564-2565 ปี	2564-2565 ปี	2566-2570

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	1)
1.	 จัดท�าสถาปัตยกรรมองค์กร	 (Enterprise	 
Architecture	:	EA)	ด้านระบบข้อมลูสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	เพื่อเป็นแผนที่ใน
ภาพรวมที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบ
2.	 ยกระดับการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 และหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง	โดยการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน 
และมีข้อตกลงร่วมกัน
3.	 พัฒนาแพลตฟอร์มกลางของระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศให ้
ทนัสมยั	และเพิม่ประสทิธภิาพของการบูรณาการ 
และเชื่อมโยงข้อมูล
4.	พฒันามาตรฐานกลางของข้อมลูด้าน	ววน.	ที่
สามารถเทียบเคียงกับสากลและเป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลฯ	2564-2565 ปี	2564-2565 ปี	2566-2570
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ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	 โครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล	 อววน.	 
ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบในภาพรวม

a

2.	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล	
และมีข้อตกลงร่วมกนัตามมาตรฐานกลางข้อมลู
ด้าน	 ววน.	 (เป็นงานต่อเนื่องที่น�าไปใส่ในแผน
ปี	 2566-2570	 ด้วย	 เพื่อด�าเนินการให้ส�าเร็จ
สมบูรณ์)
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2.1	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	มกีารบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมลู	
ตามบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 เรื่องการจัดท�า
ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย
2.2	หน่วยงานภาคอดุมศึกษา	(สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล	และหน่วยงานในก�ากับ)		
2.3	หน่วยงานภาคอดุมศึกษา	(มหาวทิยาลยัราชภฏั)
2.4	 หน่วยงานภาคอุดมศึกษา	 (นอกเหนือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล)
2.5	หน่วยงานภาครัฐระดับกรม	(กระทรวงพลังงาน	
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 และ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
2.6	 หน ่วยงานภาครัฐระดับกรม	 (กระทรวง
อุตสาหกรรม	และกระทรวงพาณิชย์)

3.	แพลตฟอร์มกลางส�าหรบับูรณาการและเชือ่มโยง
3.1	แพลตฟอร์มกลางส�าหรับข้อมูลบุคลากร
3.2	แพลตฟอร์มกลางส�าหรับข้อมูลโครงการวิจัย
3.3	 แพลตฟอร์มกลางส�าหรับข้อมูลเครื่องมือ	
อุปกรณ์
3.4	แพลตฟอร์มกลางส�าหรับข้อมูลวิทยานิพนธ์
3.5	แพลตฟอร์มกลางส�าหรับข้อมูลผลงานวิจัย

4.	 มาตรฐานการจัดการและรับรองคุณภาพข้อมูล
ในฐานข้อมูลกลางด้าน	ววน.	(เป็นงานต่อเนื่องที่น�า
ไปใส่ในแผนปี	2566-2570	ด้วย	เพื่อด�าเนินการให้
ส�าเร็จสมบูรณ์)
4.1	มาตรฐานการจดัการคลงัข้อมลูสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.
				4.1.1	มาตรฐานการจัดการคลังข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุภาพคลงัข้อมลู
สารสนเทศตามมาตรฐาน	Core	Trust	Seal	(CTS)
					4.1.2	มาตรฐานการจดัการคลงัข้อมลูสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุภาพคลงัข้อมลู
สารสนเทศตามมาตรฐาน	Trustworthy	Reposito-
ries	Audit	and	Certification	(ISO	16363)
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4.2	มาตรฐานข้อมูลกลางด้าน	ววน.	เพื่อรองรับการ
ให้บริการและเชื่อมโยงข้อมูล
	 	 4.2.1	 มาตรฐานข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม
			4.2.2	มาตรฐานข้อมูลโครงการวิจัย
	 	 4.2.3	 มาตรฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
	 	 4.2.4	 มาตรฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ	 ทดสอบ	
สอบเทียบ
			4.2.5	มาตรฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
			4.2.6	มาตรฐานข้อมูลผลงานวิจัย
			4.2.7	มาตรฐานข้อมูลหน่วยรับรองมาตรฐาน
			4.2.8	มาตรฐานข้อมูลปฐมภูมิด้านเกษตรศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	 	 	 4.2.9	มาตรฐานข้อมูลปฐมภูมิด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
			4.2.10	มาตรฐานข้อมูลปฐมภูมิด้านสังคมศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	2)
1.	ยกระดับการให้บริการสืบค้นข้อมูลด้าน	ววน.	ให้
มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย	โดยการพัฒนาระบบ
การสืบค้น	ปรับปรุงกระบวนการ	และน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้
2.	 ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลด้าน	 ววน.	 ให้มีความ
สะดวก	 โดยการพัฒนาระบบการเข้าถึง	 ปรับปรุง
กระบวนการ	และน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
3.	 ยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 ให้พร้อม
ใช้งาน	ใน	4	มิติ	(นโยบาย,	วิชาการ,	เศรษฐกิจ	และ
สงัคม)	โดยการพฒันาระบบวิเคราะห์ข้อมลู	ปรบัปรงุ
กระบวนการ	และน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	ระบบสบืค้นข้อมลูด้าน	ววน.	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ใช้
งานง่าย	และน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้	พร้อมทั้ง
บริการสืบค้นข้อมูล	“ค้นหาขั้นสูง”

 

2.	การบริการตอบค�าถามอัตโนมัติ
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3.	บริการสารสนเทศในรูปแบบ	BI	ที่สามารถเลือก
แสดงข้อมูลเฉพาะที่สนใจ

แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	3)
1.	 ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลด้าน	 ววน.	 ตามมาตรฐานสากล	
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้ใช้บริการระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ
2.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพิ่มประสิทธิภาพ	
เสถียรภาพ	 และทันสมัย	 เพื่อรองรับการให้บริการ	
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน	ววน.	
3.	 จัดท�าระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา	
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมแห่งชาตว่ิาด้วยการ
แจ้งการน�าส่ง	 การเช่ือมโยงข้อมูล	 การรายงานผล
งานการวิจัยและนวัตกรรม	 และการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง	พ.ศ.	2564	
4.	 เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 ให้
สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก	
(Data	Analytics)	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	ระบบการบรหิารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง	 ด้าน	
ววน.	 ของประเทศ	 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(เป็นงานต่อเนือ่งทีน่�าไปใส่ในแผนปี	2566-2570	ด้วย 
เพื่อด�าเนินการให้ส�าเร็จสมบูรณ์)
1.1	 แนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัย
ข้อมูลด้าน	 ววน.	 ตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 27001:	
2013
1.2	 การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลด้าน	 ววน.	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO/
IEC	27001:	2013

 

2.	 โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ	 เสถียรภาพ	
ทันสมัย	 และมีความมั่นคงปลอดภัยสูงข้ึนสามารถ
รองรับการให้บริการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล
ด้าน	ววน.
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2.1	 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่ือสารถูกปรับปรุงให ้
ทันสมัย	 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร	 และมีความ
มั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น
2.2	 ระบบเครือข่ายสื่อสาร	 มีเสถียรภาพ	 และ
ปลอดภัย	สามารถรองรับการให้บริการได้รวดเร็ว

3.	ระเบยีบสภานโยบายการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	
วจิยัและนวัตกรรมแห่งชาต	ิว่าด้วยการแจ้งการน�าส่ง
การเชื่อมโยงข้อมูล	การรายงานผลงานการวิจัยและ
นวัตกรรม	 และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	
2565	ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

4.	 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล	 ของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2565	ประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ

 

5.	 บุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 จ�านวน	 10	 คน	 มี
ทักษะในการจัดเตรียมข้อมูล	 และการจัดท�า	 Data	
Visualization

4.2	 ผลส�าเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ	พ.ศ.2566-2570	

ตารางที	่2	ผลส�าเรจ็ของแผนการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลฯ	2566-2570
ปี	2566-2570

2566 2567 2568 2569 2570

แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	1)
1.	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ	 ให้เทียบเคียงระดับสากล	 โดยใช้เทคโนโลย	ี 
Privacy-enhancing	 Computation	 และเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)
2.	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิให้เทียบเคยีงระดบัสากล	โดยใช้เทคโนโลย	ี
Privacy-enhancing	 Computation	 และเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)
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3.	 พัฒนา	 Big	 Data	 Analytic	 Platform	 ส�าหรับระบบข้อมูล
สารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ	และระบบข้อมลูสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	 มาตรฐานการจัดการและรับรองคุณภาพข้อมูลในฐานข้อมูล
กลางด้าน	 ววน.	 (เป็นงานต่อเน่ืองจากแผนปี	 2564-2565	 เพ่ือ
ด�าเนินการให้ส�าเร็จสมบูรณ์)		
1.1	มาตรฐานการจดัการคลงัข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ทีไ่ด้
รับการรับรองคุณภาพคลังข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน	Trust-
worthy	Repositories	Audit	and	Certification	(ISO	16363)
1.2	มาตรฐานข้อมูลกลางด้าน	ววน.	เพื่อรองรับการให้บริการและ
เชื่อมโยงข้อมูล	จ�านวน	10	มาตรฐานข้อมูล
					1.2.1	มาตรฐานข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
					1.2.2	มาตรฐานข้อมูลโครงการวิจัย	
					1.2.3	มาตรฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
					1.2.4	มาตรฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ	ทดสอบ	สอบเทียบ
					1.2.5	มาตรฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
					1.2.6	มาตรฐานข้อมูลผลงานวิจัย
					1.2.7	มาตรฐานข้อมูลหน่วยรับรองมาตรฐาน
	 	 	 1.2.8	 มาตรฐานข้อมูลปฐมภูมิด้านเกษตรศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	 	 	 1.2.9	 มาตรฐานข้อมูลปฐมภูมิด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการ 
วิเคราะห์	และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	 	 	 1.2.10	 มาตรฐานข้อมูลปฐมภูมิด้านสังคมศาสตร์เพ่ือการ
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.	 แพลตฟอร์มกลางส�าหรับบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 และระบบข้อมูล
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 จ�านวน	 5	
แพลตฟอร์ม
	 	 	 2.1	 แพลตฟอร์มกลางส�าหรับบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
	 	 	 2.2	 แพลตฟอร์มกลางส�าหรับบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล 
ห้องปฏิบัติการ	หน่วยทดสอบ	สอบเทียบ
	 	 	 2.3	 แพลตฟอร์มกลางส�าหรับบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล 
หน่วยงานรับรองมาตรฐาน
	 	 	 2.4	 แพลตฟอร์มกลางส�าหรับบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล 
โรงงานต้นแบบหรือโรงงานน�าร่อง
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	 	 	 2.5	 แพลตฟอร์มส�าหรับการตรวจสอบความซ�้าซ้อนและการ 
จัดประเภทของเครื่องมือ	 ครุภัณฑ์	 และโครงสร้างพ้ืนฐานตาม 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

3.	Big	Data	Analytic	Platform	จ�านวน	2	แพลตฟอร์ม
	 	 	 3.1	Analytic	 Platform	ส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ
	 	 	 3.2	 Analytic	 Platform	 ส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	2)	
1.	สนบัสนนุปัจจยัท่ีเป็นเงือ่นไขความส�าเรจ็	และถ่ายทอดแนวทาง
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	
เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงและบูรณาการ	 กับทุกหน่วยงานใน
ระบบ	ววน.	
2.	 พัฒนาและบริหารจัดการ	 “เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูล	ววน.”	 เพื่อให้เกิดการร่วมมืออย่างเป็นระบบ	มี
เอกภาพและความต่อเนื่อง	ยั่งยืน

ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน	 ได้
รบัการสนบัสนนุปัจจยัทีเ่ป็นเงือ่นไขความส�าเร็จ	และแนวทางการ
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ส่งผล
ให้สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	100
	 	 	 1.1	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ที่จ�าเป็นฯ	 ได้รับการสนับสนุน 
และสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	20
	 	 	 1.2	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ที่จ�าเป็นฯ	 ได้รับการสนับสนุน 
และสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	40
	 	 	 1.3	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ที่จ�าเป็นฯ	 ได้รับการสนับสนุน 
และสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	60
	 	 	 1.4	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ที่จ�าเป็นฯ	 ได้รับการสนับสนุน 
และสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	80
	 	 	 1.5	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ที่จ�าเป็นฯ	 ได้รับการสนับสนุน 
และสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	100

2.	หน่วยงานทั้งหมดในระบบ	ววน.	มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลของโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม	 ววน.	
กับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 ร้อยละ	
100
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			2.1	หน่วยงานทั้งหมดในระบบ	ววน.	มีการเชื่อมโยงฯ	ร้อยละ	20
			2.2	หน่วยงานทั้งหมดในระบบ	ววน.	มีการเชื่อมโยงฯ	ร้อยละ	40
			2.3	หน่วยงานทั้งหมดในระบบ	ววน.	มีการเชื่อมโยงฯ	ร้อยละ	60
			2.4	หน่วยงานทั้งหมดในระบบ	ววน.	มีการเชื่อมโยงฯ	ร้อยละ	80
			2.5	หน่วยงานทัง้หมดในระบบ	ววน.	มกีารเช่ือมโยงฯ	ร้อยละ	100

3.	 “เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	
ประกอบด้วย	หน่วยงานทั้งหมดในระบบ	 ววน.	 ที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมืออย่างเป็นระบบ	มีเอกภาพและความต่อเนื่อง	ยั่งยืน	จ�านวน	
1	เครือข่าย

4.	ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ซึ่งรวมถึง	
NRIIS	 และ	 NSTIS	 ท่ีเช่ือมโยงกัน	 และมีการเช่ือมโยง/บูรณาการ
กับข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	 จ�านวน	
1	ระบบ

แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	3)	
1.	พัฒนาและขยายการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการข้อมูล
เชิงรุกเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสะดวกรวดเร็วในวงกว้าง	
2.	 เร่งรัดการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และสรุปองค์ความรู้	 บทสรุป 
ผู้บริหาร	และข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	จากระบบข้อมลูสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	เพือ่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างและใน
ทุกมิติ	โดยใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีทันสมัย	
3.	 พัฒนาและร่วมมือกับ	 “เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	
ววน.”	กลุม่ต่างๆ	ท้ังภาครฐั	ภาคการศกึษา	ภาคเอกชน	ภาคประชา
สงัคมและชมุชน/ท้องถิน่	เพือ่ผลกัดนัและขยายการใช้ประโยชน์ใน
วงกว้างและในทุกมิติ
4.	 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกและพัฒนากิจกรรมส่งเสริม	 ที่
สามารถขยายการรับรู้ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	 ให้กับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ	 โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง	 การเร่งท�าความ	 เข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ-สังคม-ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของระบบ
ข้อมูลฯ
5.	 ยกระดับการบริการและความร่วมมืออย่างเป็นระบบกับ 
หน่วยงานในระบบ	ววน.	เพื่อเร่งรัดและขยายการใช้ประโยชน์จาก
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศในวงกว้างและ
ในทุกมิติ
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ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	 เทคโนโลยีทันสมัยที่ถูกใช้ในการบริการข้อมูลเชิงรุกเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างสะดวกรวดเร็วในวงกว้าง

2.	 สรุปองค์ความรู้	 บทสรุปผู้บริหาร	 และ/หรือข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย	จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	
ที่ใช้ระบบท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย	 และพร้อมใช้ในวงกว้างและใน
ทั้ง	4	มิติ	(นโยบาย,	วิชาการ,	เศรษฐกิจ	และสังคม)	จ�านวน	100	
ประเด็น/ปี
					2.1	สรปุองค์ความรู/้บทสรปุผูบ้รหิาร/ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	
จากระบบข้อมูลฯ	ในทั้ง	4	มิติ	จ�านวน	100	ประเด็น
					2.2	สรปุองค์ความรู/้บทสรปุผูบ้รหิาร/ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	
จากระบบข้อมูลฯ	ในทั้ง	4	มิติ	จ�านวน	100	ประเด็น
			2.3	สรุปองค์ความรู้/บทสรุปผู้บริหาร/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
จากระบบข้อมูลฯ	ในทั้ง	4	มิติ	จ�านวน	100	ประเด็น
			2.4	สรุปองค์ความรู้/บทสรุปผู้บริหาร/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
จากระบบข้อมูลฯ	ในทั้ง	4	มิติ	จ�านวน	100	ประเด็น
	 	2.5	สรุปองค์ความรู้/บทสรุปผู้บริหาร/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
จากระบบข้อมูลฯ	ในทั้ง	4	มิติ	จ�านวน	100	ประเด็น

3.	 สรุปองค์ความรู้	 บทสรุปผู้บริหาร	 และ/หรือข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย	จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	
ที่ใช้ระบบท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย	 และถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในวง
กว้างและในทั้ง	 4	 มิติ	 (นโยบาย,	 วิชาการ,	 เศรษฐกิจ	 และสังคม)	
จ�านวน	150	ประเด็น

4.	 “เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 ที่มีการร่วมมือใน
การผลักดันและขยายการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศในวงกว้างและในทั้ง	4	มิติ	(นโยบาย,	
วิชาการ,	เศรษฐกิจ	และสังคม)	จ�านวน	1	เครือข่าย

5.	กลุม่เป้าหมายมกีารรบัรูใ้นระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	 
ของประเทศ	รวมทัง้สรปุองค์ความรู	้บทสรุปผู้บริหาร	และข้อเสนอ 
แนะเชิงนโยบาย	 จากระบบข้อมูลฯ	 จ�านวน	 6	 กลุ่มเป้าหมาย 
(ภาคอุดมศึกษา	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ท้องถิ่น/
ชุมชน	และสื่อสาธารณะ)

6.	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ได้รับบริการและความร่วมมืออย่าง
เป็นระบบในการเร่งรัดและขยายการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศในวงกว้างและในทั้ง	4	มิติ	
(นโยบาย,	วชิาการ,	เศรษฐกจิ	และสงัคม)	ร้อยละ	90	ของหน่วยงาน 
ในระบบ	ววน.
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แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	4)
1.	พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี	
Hyper	Converged	Infrastructure	(HCI)	ให้สามารถรองรับการ
บริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการบริการข้อมูลด้าน	ววน.	ในอนาคต
2.	ยกระดับบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้าน	ววน.	ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	27001:	2013	และบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27701:	2019	
เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ช้บรกิารระบบข้อมลูสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศ
3.	 ทบทวน	 ติดตาม	 และพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	 กฎระเบียบ	
มาตรการ	และแนวปฏิบัติ	รวมทั้งการบังคับใช้	ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจดัการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมลูสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศ
4.	 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานระบบ	 ววน.	 ให้มีทักษะและ
สมรรถนะด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คาดการณ์และเชิงแนะน�า	โดยใช้ข้อมูลด้าน	ววน.

ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพสูงด้วย
เทคโนโลยี	 Hyper	 Converged	 Infrastructure	 (HCI)	 สามารถ
รองรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการบริการข้อมูลด้าน	ววน.	
ในอนาคต	จ�านวน	1	ระบบ
					1.1	ผลการศกึษาเพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้รองรับการ
บรหิารข้อมลูขนาดใหญ่และการบรกิารข้อมลูด้าน	ววน.	ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล	
และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	จ�านวน	1	ชิ้น
	 	 1.2	 ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพสูง	 และ
รองรับเทคโนโลยี	 Hyper	 Converged	 Infrastructure	 (HCI)	
จ�านวน	1	ระบบ

2.	 ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสากล	จ�านวน	1	ระบบ
	 	 	 	 	2.1	ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้าน	
ววน.	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO/IEC	27001:	2013	จ�านวน	
1	ระบบ	(เป็นงานต่อเนื่องจากแผนปี	2564-2565	เพื่อด�าเนินการ
ให้ส�าเร็จสมบูรณ์)		
					2.2	ระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	
ISO/IEC	27701:	2019		จ�านวน	1	ระบบ
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3.	กฎหมาย	กฎระเบียบ	มาตรการ	และแนวปฏิบัติ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรหิารจดัการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมลูสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้
เหมาะสม	จ�านวน	3	ฉบับ/ชิ้น
					3.1	ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล	และการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยและนวัตกรรม	 ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	 พ.ศ.	 2566	 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ	 จ�านวน 
1	ฉบับ/ชิ้น
	 	 	 3.2	 แนวปฏิบัติเร่ือง	 การแจ้งการน�าส่ง	 และการรายงาน 
ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม	ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566	ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ	จ�านวน	
1	ฉบับ/ชิ้น
	 	 	 3.3	 แนวปฏิบัติเรื่อง	 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ด้าน	 ววน.	 พ.ศ.	 2566	 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ	 จ�านวน 
1	ฉบับ/ชิ้น

4.	 บุคลากรท่ีดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	(NRIIS	และ	NSTIS	ที่เชื่อมโยงกัน)	ได้ใบรับรอง	ประเภท	
Certified	Information	Security	Management	(CISM)	จ�านวน	
2	คน

5.	บุคลากรของหน่วยนโยบาย	(สอวช.,	สกสว.)	และหน่วยบริหาร
จัดการทุน	 (9	PMU)	มีทักษะและสมรรถนะด้านการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่	การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคาดการณ์และเชงิแนะน�า	จ�านวน	
5	คน/หน่วยงาน/ปี
	 	 	 5.1	 บุคลากรของหน่วยนโยบาย	 (สอวช.,	 สกสว.)	 และ 
หน่วยบรหิารจดัการทุน	(9	PMU)	มทัีกษะในการจัดการข้อมลูขนาด
ใหญ่	ระดับ	Basic		จ�านวน	5	คน/หน่วยงาน	รวมจ�านวน	55	คน
	 	 	 5.2	 บุคลากรของหน่วยนโยบาย	 (สอวช.,	 สกสว.)	 และ 
หน่วยบรหิารจดัการทนุ	(9	PMU)	มทีกัษะและสมรรถนะในการจดัการ
ข้อมูลขนาดใหญ่	ระดับIntermediate		จ�านวน	5	คน/หน่วยงาน 
รวมจ�านวน	55	คน
	 	 	 5.3	 บุคลากรของหน่วยนโยบาย	 (สอวช.,	 สกสว.)	 และหน่วย 
บริหารจัดการทุน	 (9	 PMU)	 มีและสมรรถนะในการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่		ระดับ	Advance	จ�านวน	5	คน/หน่วยงาน	รวมจ�านวน	
55	คน
	 	 	 5.4	 บุคลากรของหน่วยนโยบาย	 (สอวช.,	 สกสว.)	 และหน่วย
บริหารจัดการทุน	 (9	 PMU)	 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 
คาดการณ์และเชิงแนะน�า	ระดับ	Basic	จ�านวน	5	คน/หน่วยงาน	
รวมจ�านวน	55	คน
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	 	 	 5.5	 บุคลากรของหน่วยนโยบาย	 (สอวช.,	 สกสว.)	 และหน่วย
บริหารจัดการทุน	 (9	 PMU)	 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 
คาดการณ์และเชิงแนะน�า	ระดับ	Intermediate		จ�านวน	5	คน/
หน่วยงาน	รวมจ�านวน			55	คน

	 	 	 5.6	 บุคลากรของหน่วยนโยบาย	 (สอวช.,	 สกสว.)	 และหน่วย
บริหารจัดการทุน	 (9	 PMU)	 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 
คาดการณ์และเชงิแนะน�า	ระดบั	Advance		จ�านวน	5	คน/หน่วยงาน 
รวมจ�านวน	55	คน

แผนงาน	(แนวทางการพัฒนาที่	5)
1.	พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลาง	 ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 และแผนพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	ทั้งใน
เชงิประสทิธภิาพและผลส�าเรจ็	โดยใช้การมส่ีวนร่วมของ	“เครือข่าย
หน่วยงานเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	 และ	 “เครือข่าย 
ผูใ้ช้ประโยชน์ระบบข้อมลู	ววน.”	เป็นกลไกติดตามและประเมนิผล 
และใช้กระบวนการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลเพื่อการ
พฒันาปรบัปรงุและเรยีนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	
Resolution	and	Learning)
2.	ประเมินผลส�าเรจ็ของระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของ
ประเทศ	และแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	
ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	โดยใช้การมีส่วนร่วมของ	“เครอืข่าย
หน่วยงานเชือ่มโยงและบรูณาการข้อมลู	ววน.”	และ	“เครือข่ายผู้ใช้ 
ประโยชน์ระบบข้อมลู	ววน.”	เป็นกลไกการตดิตามและประเมนิผล 
และใช้กระบวนการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลเพื่อการ
พฒันาปรบัปรงุและเรยีนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	
Resolution	and	Learning)	

ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1.	 ระบบการติดตามและประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 และแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 โดยใช้การมีส่วนร่วมของ	 “เครือข่ายหน่วยงาน
เชือ่มโยงและบรูณาการข้อมลู	ววน.”	และ“เครอืข่ายผู้ใช้ประโยชน์
ระบบข้อมูล	 ววน.”	 เป็นกลไกการติดตามและประเมินผล	 และใช้
กระบวนการพัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	
Evaluation,	Resolution	and	Learning)	จ�านวน	1	ระบบ
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2.	 ผลการประเมินความส�าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศ	และแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	โดยใช้การมีส่วน
ร่วมของ	“เครอืข่ายหน่วยงานเชือ่มโยงและบรูณาการข้อมลู	ววน.”	
และ“เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 เป็นกลไกการ
ตดิตามและประเมนิผล	และใช้กระบวนการตดิตามประเมนิผลและ
สะท้อนผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้	แบบ	MERL	(Moni-
toring,	Evaluation,	Resolution	and	Learning)	จ�านวน	1	ชิน้/ปี

				2.1	ผลการประเมนิความส�าเรจ็	ท่ีใช้กระบวนการพฒันาปรบัปรงุ
และเรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	Resolution	
and	Learning)	จ�านวน	1	เล่ม/ปี	รวมจ�านวน	5	เล่ม

	 	 2.2	 ผลส�าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	 และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผล
ส�าเร็จที่ก�าหนด

3.	ผลการประเมนิกระบวนการและผลส�าเรจ็ของการสนบัสนนุและ
ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	
ในการติดตามและประเมินผลแผนด้าน	 ววน.	 พ.ศ.	 2566-2570	
จ�านวน	1	ชิ้น/ปี
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บทที่ 5
5. เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาของแผนการพัฒนา 
ระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
พ.ศ. 2566–2570

5.1	เป้าประสงค์ของแผนการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

				 5.1.1	ประเทศมรีะบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ทีม่ขีดีความสามารถเทยีบเคยีง
ระดับสากล	และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	

	 5.1.2	 ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในวง
กว้างและในทุกมิติ	เพื่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนาประเทศและพื้นที่/ท้องถิ่น

	 5.1.3	ระบบนเิวศและกลไกสนบัสนนุเพือ่การพฒันาและขบัเคลือ่นระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศแบบก้าวกระโดด	มปีระสิทธภิาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 5.1.4	 ระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	 และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 พ.ศ.	 2566-2570	 
มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ในการแสดงผลสมัฤทธิแ์ละข้อเสนอแนะ	พร้อมทัง้บทเรยีนเพือ่การพฒันา
ปรับปรุง	โดยใช้กระบวนการพัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	Resolution	
and	Learning)

5.2	แนวทางการพัฒนาของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

5	แนวทางการพฒันาของแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ	พ.ศ.		2566-2570	

แนวทางการพัฒนาที่	 1	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ	โดยใช้เทคโนโลยีล�้าสมัย	

แนวทางการพัฒนาที่	2	เร่งรัดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน	ววน.	กับข้อมูลของทุกหน่วยงาน
ในทกุภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	เพือ่ให้ระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	มเีอกภาพและมคีวาม
ครบถ้วนสมบูรณ์

แนวทางการพฒันาที	่3	ยกระดบัการบรกิารเชงิรุกและการเข้าถึงข้อมลูด้าน	ววน.	เพ่ือผลักดันและขยาย
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในวงกว้างและในทุกมิติ	และการประเมินผลข้อมูลด้าน	ววน.

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570



แนวทางการพัฒนาที่	 4	 ยกระดับระบบนิเวศและกลไกสนับสนุน	 ให้มีประสิทธิภาพสูงและทัดเทียม
มาตรฐานสากลเพือ่การพฒันาและขบัเคล่ือนระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม
ของประเทศแบบก้าวกระโดด

แนวทางการพัฒนาที	่5	ยกระดับการตดิตามและประเมนิผลส�าเรจ็ของระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	และแผนการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

	 5.2.1	 แนวทางการพัฒนาที่	 1	 เพ่ิมขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	โดยใช้เทคโนโลยีล�้าสมัย

	 เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่	1		
	 ระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	มขีดีความสามารถ	ทัง้ระบบบรหิารจดัการข้อมลู

และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมให้เทียบเคียงระดับสากล	โดย	
	 1.	 การใช้เทคโนโลยี	 Privacy-enhancing	 Computation	 ในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้เกิดการ

ประมวลผลข้อมูลอย่างปลอดภัย	มาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล	เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้	
	 2.	การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	ร่วมกับระบบ	Data	Analytic	เพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์	และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแนะน�า	รวมถึงการสร้าง
ระบบอัตโนมัติให้กับกระบวนการท�างาน

 แผนงานภายใต้แนวทางการพัฒนาที่	1	ประกอบด้วย
	 1.	เพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	ให้เทียบเคียงระดับ

สากล	 โดยใช้เทคโนโลยี	 Privacy-enhancing	 Computation	 และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 
Intelligence)

	 2.	เพิม่ขดีความสามารถของระบบข้อมลูสารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	ให้เทยีบเคียง
ระดับสากล	โดยใช้เทคโนโลยี	Privacy-enhancing	Computation	และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	
Intelligence)

	 3.	พัฒนา	Big	Data	Analytic	Platform	ส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	
และระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 ผลส�าเร็จของแนวทางการพัฒนาที่	1		
	 1.	มาตรฐานการจดัการและรบัรองคณุภาพข้อมลูในฐานข้อมลูกลางด้าน	ววน.	จ�านวน	10	มาตรฐาน

ข้อมูล
	 2.	แพลตฟอร์มกลางส�าหรบับรูณาการและเชือ่มโยงข้อมลู	ระบบข้อมลูสารสนเทศวจัิยและนวตักรรม

แห่งชาติ	และระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	จ�านวน	5	แพลตฟอร์ม
	 3.	Big	Data	Analytic	Platform	จ�านวน	2	แพลตฟอร์ม
	 5.2.2	แนวทางการพัฒนาที่	2	เร่งรัดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน	ววน.	กับข้อมูลของ

ทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	 เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ		
มีเอกภาพและมีความครบถ้วนสมบูรณ์

	 เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่	2		
	 ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ซึ่งรวมถึง	NRIIS	และ	NSTIS	ที่เชื่อมโยงกัน	

และมีการเช่ือมโยง/บูรณาการกับข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้
มาตรฐานเดยีวกนัและแพลตฟอร์มเดยีวกนั	ท�าให้ระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	มเีอกภาพ
และมีความครบถ้วนสมบูรณ์	โดย

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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	 1.	 การสนับสนุนปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความส�าเร็จ	 และถ่ายทอดแนวทางการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	ยั่งยืน

	 2.	 การพัฒนาและบริหารจัดการ	 “เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	 เพ่ือ
ให้เกิดการร่วมมืออย่างเป็นระบบ	 มีเอกภาพและความต่อเนื่อง	 ยั่งยืน	 รวมทั้งการร่วมเป็นเจ้าของและร่วม 
รับผิดชอบ

	 แผนงานภายใต้แนวทางการพัฒนาที่	2
	 1.	สนบัสนนุปัจจัยท่ีเป็นเงือ่นไขความส�าเรจ็	และถ่ายทอดแนวทางการจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศ

กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงและบูรณาการ	กับทุกหน่วยงานในระบบ	ววน.	
	 2.	พัฒนาและบริหารจัดการ	“เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ววน.”	เพื่อให้เกิด

การร่วมมืออย่างเป็นระบบ	มีเอกภาพและความต่อเนื่อง	ยั่งยืน
	 ผลส�าเร็จของแนวทางการพัฒนาที่	2
	 1.	หน่วยงานในระบบ	ววน.	ที่จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน	ได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่เป็นเงื่อนไข

ความส�าเรจ็	และแนวทางการจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ส่งผลให้สามารถเชือ่ม
โยง/บูรณาการข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	100

	 2.	 หน่วยงานท้ังหมดในระบบ	 ววน.	 มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของโครงการที่ได้รับ 
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม	ววน.	กับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ร้อยละ	100

	 3.	“เครอืข่ายหน่วยงานเชือ่มโยงและบูรณาการข้อมลู	ววน.”	ประกอบด้วย	หน่วยงานทัง้หมดในระบบ	
ววน.	ที่มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นระบบ	มีเอกภาพและความต่อเนื่อง	ยั่งยืน	จ�านวน	1	เครือข่าย

	 4.	ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ซึ่งรวมถึง	NRIIS	และ	NSTIS	ที่เชื่อมโยงกัน	
และมีการเชื่อมโยง/บูรณาการกับข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	จ�านวน	1	ระบบ

	 5.2.3	แนวทางการพัฒนาท่ี	3	ยกระดบัการบรกิารเชิงรกุและการเข้าถงึข้อมลูด้าน	ววน.	เพือ่ผลกั
ดันและขยายการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในวงกว้างและในทุกมิติ	และการประเมินผลข้อมูลด้าน	ววน.

	 เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่	3		
									เกดิการใช้ประโยชน์ข้อมลูด้านการวจิยั	นวัตกรรมและเทคโนโลย	ีทีอ่ยูใ่นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างเต็มท่ีในวงกว้างและในทุกมิติ	 ทั้งเชิงนโยบาย	 เชิงวิชาการ	 เชิงเศรษฐกิจ/
พาณชิย์/อตุสาหกรรม	เชงิสงัคมและชมุชน/ท้องถิน่	เพือ่การบรรลเุป้าหมายการพัฒนาประเทศและพืน้ที/่ท้องถิน่	
ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	ก�าลงัคน	และการพร้อมรบัอนาคต	ตามยทุธศาสตร์ชาติและแผนด้าน	ววน.	โดย

	 1.	การพฒันาและขยายการใช้เทคโนโลยีทีท่นัสมยัในการบริการข้อมลูเชิงรุกเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง
สะดวกรวดเร็วในวงกว้าง	เช่น	Smart	Phone	Application	ซึ่งสามารถใช้ในการติดตามและประเมินผลการให้
บริการและการใช้ประโยชน์ด้วย

	 2.	 การวิเคราะห์	 สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้	 บทสรุปผู้บริหาร	 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 
จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	เพือ่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างและทกุมติ	ิโดยใช้ระบบ
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย

	 3.	 การพัฒนาและร่วมมือกับ	 “เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 กลุ่มต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 
ภาคการศึกษา	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคมและชุมชน/ท้องถิ่น	 เพื่อผลักดันและขยายการใช้ประโยชน์ใน 
วงกว้างและในทุกมิติ

	 4.	การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่างๆ	ที่สามารถสร้าง
ความสนใจ	และการรับรู้ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	และองค์ความรู้	ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลในระบบข้อมูลฯ	 ให้กับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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ผู้วางนโยบาย	นักวิชาการ	นักวิจัย	นักวิทยาศาสตร์	ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์	ผู้ใช้ประโยชน์
ในชุมชนและท้องถิ่น

	 5.	การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	ในการวางแผน
และตดิตามประเมนิผลแผนด้าน	ววน.	โดยการให้ความร่วมมอืและบรกิารอย่างเป็นระบบต่อหน่วยงานในระบบ	
ววน.	และคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดท�าแผนและติดตามประเมนิผลแผนด้าน	ววน.

	 แผนงานภายใต้แนวทางการพัฒนาที่	3	
	 1.	 พัฒนาและขยายการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริการข้อมูลเชิงรุกเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง

สะดวกรวดเร็วในวงกว้าง	
	 2.	เร่งรดัการวเิคราะห์	สงัเคราะห์	และสรปุองค์ความรู	้บทสรปุผูบ้รหิาร	และข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	

จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	 เพื่อการใช้ประโยชน์ในวงกว้างและในทุกมิติ	 โดยใช้
ระบบที่มีเทคโนโลยีทันสมัย	

	 3.	พฒันาและร่วมมอืกบั	“เครอืข่ายผูใ้ช้ประโยชน์ระบบข้อมลู	ววน.”	กลุม่ต่างๆ	ทัง้ภาครฐั	ภาคการ
ศึกษา	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคมและชุมชน/ท้องถิ่น	เพื่อผลักดันและขยายการใช้ประโยชน์ในวงกว้างและ
ในทุกมิติ

	 4.	 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกและพัฒนากิจกรรมส่งเสริม	 ที่สามารถขยายการรับรู้ในระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ให้กบักลุม่เป้าหมายและสาธารณะ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การเร่งท�าความ
เข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของระบบ 
ข้อมูลฯ

	 5.	ยกระดับการบริการและความร่วมมืออย่างเป็นระบบกับหน่วยงานในระบบ	ววน.	เพื่อเร่งรัดและ
ขยายการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศในวงกว้างและในทุกมิติ

	 ผลส�าเร็จของแนวทางการพัฒนาที่	3
	 1.	เทคโนโลยทีนัสมยัทีถ่กูใช้ในการบรกิารข้อมลูเชงิรกุเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างสะดวกรวดเรว็ในวง

กว้าง
	 2.	สรุปองค์ความรู้	บทสรุปผู้บริหาร	และ/หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	จากระบบข้อมูลสารสนเทศ

กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ทีใ่ช้ระบบทีม่เีทคโนโลยทีนัสมัย	และพร้อมใช้ในวงกว้างและในทัง้	4	มติ	ิ(นโยบาย,	
วิชาการ,	เศรษฐกิจ	และสังคม)	จ�านวน	100	ประเด็น/ปี

	 3.	สรุปองค์ความรู้	บทสรุปผู้บริหาร	และ/หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	จากระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 ท่ีใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีทันสมัย	 และถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างและในทั้ง 
4	มิติ	(นโยบาย,	วิชาการ,	เศรษฐกิจ	และสังคม)	จ�านวน	150	ประเด็น

	 4.	 “เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 ท่ีมีการร่วมมือในการผลักดันและขยายการใช้
ประโยชน์จากระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศในวงกว้างและในท้ัง	4	มติิ	(นโยบาย,	วชิาการ,	
เศรษฐกิจ	และสังคม)	จ�านวน	1	เครือข่าย

	 5.	 กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 รวมท้ังสรุป
องค์ความรู้	 บทสรุปผู้บริหาร	 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 จากระบบข้อมูลฯ	 จ�านวน	 6	 กลุ่มเป้าหมาย	 
(ภาคอุดมศึกษา	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ท้องถิ่น/ชุมชน	และสื่อสาธารณะ)

	 6.	 หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ได้รับบริการและความร่วมมืออย่างเป็นระบบในการเร่งรัดและขยาย
การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศในวงกว้างและในทั้ง	4	มิติ	(นโยบาย,	
วิชาการ,	เศรษฐกิจ	และสังคม)	ร้อยละ	90	ของหน่วยงานในระบบ	ววน.	ทั้งหมด
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	 5.2.4	แนวทางการพัฒนาที่	4	ยกระดับระบบนิเวศและกลไกสนับสนุน	ให้มีประสิทธิภาพสูงและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากลเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศแบบก้าวกระโดด

	 เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่	4		
	 ระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	มรีะบบนเิวศและกลไกสนบัสนนุทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงและทัดเทียมมาตรฐานสากลส�าคัญ	 เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด	 ท�าให้ระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด	โดย	 	

	 1.	การเพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้วยเทคโนโลย	ีHyper	Converged	Infrastructure	
(HCI)	รองรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการบริการข้อมูลด้าน	ววน.	

	 2.	การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้าน	ววน.	และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ทัดเทียมมาตรฐานสากล	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้าน	ววน.	ให้กับผู้ใช้บริการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

	 3.	การทบทวน	ติดตาม	และพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบ	มาตรการ	และแนวปฏิบัติ	รวมทั้ง
การบังคับใช้	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ

	 4.	การพฒันาบุคลากรในหน่วยงานระบบ	ววน.	ให้มทีกัษะและสมรรถนะด้านการจดัการข้อมลูขนาด
ใหญ่	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และเชิงแนะน�า

	 แผนงานภายใต้แนวทางการพัฒนาที่	4	
	 1.	พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี	Hyper	Converged	Infrastruc-

ture	(HCI)	ให้สามารถรองรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการบริการข้อมูลด้าน	ววน.	ในอนาคต
	 2.	 ยกระดับบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้าน	 ววน.	 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	

27001:	2013	และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27701:	2019	เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

	 3.	 ทบทวน	 ติดตาม	 และพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 มาตรการ	 และแนวปฏิบัติ	 รวมทั้ง 
การบังคับใช้	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ

	 4.	พฒันาบุคลากรในหน่วยงานระบบ	ววน.	ให้มทีกัษะและสมรรถนะด้านการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่	
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และเชิงแนะน�า	โดยใช้ข้อมูลด้าน	ววน.

	 ผลส�าเร็จของแนวทางการพัฒนาที่	4
	 1.	 ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยี	 Hyper	 Converged	 

Infrastructure	 (HCI)	 สามารถรองรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการบริการข้อมูลด้าน	 ววน.	 ในอนาคต	
จ�านวน	1	ระบบ

	 2.	 ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล	จ�านวน	1	ระบบ

	 3.	 กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 มาตรการ	 และแนวปฏิบัติ	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม	
จ�านวน	3	ฉบับ/ชิ้น

	 4.	 บุคลากรท่ีดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 (NRIIS	 และ	 NSTIS	 
ที่เชื่อมโยงกัน)	ได้ใบรับรอง	ประเภท	Certified	Information	Security	Management	(CISM)	จ�านวน	2	คน

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
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	 5.	บุคลากรของหน่วยนโยบาย	(สอวช.,	สกสว.)	และหน่วยบริหารจัดการทุน	(9	PMU)	มีทักษะและ
สมรรถนะด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และเชิงแนะน�า	 	 จ�านวน	 5	 คน/
หน่วยงาน/ปี

	 5.2.5	 แนวทางการพัฒนาที่	 5	 ยกระดับการติดตามและประเมินผลส�าเร็จของระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 และแผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

	 เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่	5		
	 ระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานและผลส�าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	

ววน.	ของประเทศ	และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	โดย	

	 1.	การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	
และแผนพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	และใช้การมส่ีวนร่วมของ	
“เครอืข่ายหน่วยงานเชือ่มโยงและบรูณาการข้อมลู	ววน.”	และ“เครอืข่ายผูใ้ช้ประโยชน์ระบบข้อมลู	ววน.”	เป็น
กลไกการติดตามและประเมินผล	 	

	 2.	 การจัดท�าและใช้แผนการติดตามและประเมินผลส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	และส�าหรบัแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

	 3.	สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ในการติดตาม
และประเมินผลแผนด้าน	ววน.	พ.ศ.	2566-2570

	 แผนงานภายใต้แนวทางการพัฒนาที่	5	
	 1.	 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง	 ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	

และแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ
และผลส�าเร็จ	โดยใช้การมีส่วนร่วมของ	“เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ววน.”	และ	“เครือ
ข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	ววน.”	เป็นกลไกติดตามและประเมินผล	และใช้กระบวนการติดตามประเมินผล
และสะท้อนผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	Resolution	and	
Learning)

	 2.	ประเมินผลส�าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	และแผนการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	 โดยใช้การมีส่วนร่วมของ	“เครือข่าย
หน่วยงานเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	 และ	 “เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 เป็นกลไก
การติดตามและประเมินผล	 และใช้กระบวนการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและ
เรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	Resolution	and	Learning)	

		 ผลส�าเร็จของแนวทางการพัฒนาที่	5
	 1.	ระบบการติดตามและประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	และแผน

พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	ทีม่ปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล	
โดยใช้การมส่ีวนร่วมของ	“เครอืข่ายหน่วยงานเชือ่มโยงและบรูณาการข้อมลู	ววน.”	และ“เครอืข่ายผูใ้ช้ประโยชน์
ระบบข้อมูล	ววน.”	เป็นกลไกการติดตามและประเมินผล	และใช้กระบวนการพัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้	แบบ	
MERL	(Monitoring,	Evaluation,	Resolution	and	Learning)	จ�านวน	1	ระบบ

	 2.	ผลการประเมนิความส�าเรจ็ของระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	และแผนการ
พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	โดยใช้การมส่ีวนร่วมของ	“เครือข่าย 
หน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	 และ“เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 เป็นกลไก 
การติดตามและประเมินผล	 และใช้กระบวนการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและ
เรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	Resolution	and	Learning)	จ�านวน	1	ชิ้น/ปี

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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แนวทางการพัฒนาที่	 2	 เร่งรัดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน	 ววน.	 กับข้อมูลของทุกหน่วยงาน
ในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	มีเอกภาพและ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์

แผนงาน โครงการ

1.	 สนับสนุนปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความส�าเร็จ	 และถ่ายทอด
แนวทางการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	เพือ่ยกระดบัการเชือ่มโยงและบรูณาการกบัทกุ
หน่วยงานในระบบ	ววน.	

1.	โครงการศึกษาความพร้อมและความ
ต้องการของหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้าน	ววน.
2.	โครงการจัดท�าดัชนีและสถานภาพด้าน
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

2.	 พัฒนาและบริหารจัดการ	 “เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูล	ววน.”	เพื่อให้เกิดการร่วมมืออย่างเป็น
ระบบ	มีเอกภาพและความต่อเนื่อง	ยั่งยืน

1.	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่าย
หน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	ววน.

แนวทางการพฒันาท่ี	1	เพ่ิมขดีความสามารถของระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและ
นวัตกรรมของประเทศ	โดยใช้เทคโนโลยีล�้าสมัย

แผนงาน โครงการ

1.	 เพ่ิมขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ	 ให้เทียบเคียงระดับสากล	 โดยใช้
เทคโนโลยี	 Privacy-enhancing	 Computation	 และ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)

1.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

2.	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ให้เทียบเคียงระดับ
สากล	โดยใช้เทคโนโลย	ีPrivacy-enhancing	Computation	
และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)

1.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

3.	พฒันา	Big	Data	Analytic	Platform	ส�าหรับระบบข้อมลู
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 และระบบข้อมูล
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1.	โครงการพัฒนา	Big	Data	Analytic	 
Platform

	 3.	 ผลการประเมินกระบวนการและผลส�าเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ในการตดิตามและประเมนิผลแผนด้าน	ววน.	พ.ศ.	2566-2570	จ�านวน	
1	ชิ้น/ปี

5.3	โครงการภายใต้แผนงานของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570
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แนวทางการพัฒนาที่	3	ยกระดับการบริการเชิงรุกและการเข้าถึงข้อมูลด้าน	ววน.	เพื่อผลักดันและขยาย
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในวงกว้างและในทุกมิติ	และการประเมินผลข้อมูลด้าน	ววน.

แผนงาน โครงการ

1.	พัฒนาและขยายการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการ
ข้อมูลเชิงรุก	 เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสะดวกรวดเร็วในวง
กว้าง

1.	 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริการข้อมูลด้าน	ววน.	เพื่อการใช้ประโยชน์

2.	 เร่งรัดการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และสรุปองค์ความรู้	บท
สรปุผูบ้รหิาร	และข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	จากระบบข้อมลู
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	เพือ่การใช้	ประโยชน์
ในวงกว้างและในทุกมิติ	โดยใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีทันสมัย

1.	โครงการวิเคราะห์	สังเคราะห์	และสรุปองค์
ความรู้	บทสรุปผู้บริหาร	และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย	จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์

แนวทางการพัฒนาที่	3	ยกระดับการบริการเชิงรุกและการเข้าถึงข้อมูลด้าน	ววน.	เพื่อผลักดันและขยาย
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในวงกว้างและในทุกมิติ	และการประเมินผลข้อมูลด้าน	ววน.

แผนงาน โครงการ

3.	 พัฒนาและร่วมมือกับ	 “เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบ
ข้อมูล	ววน.”	กลุม่ต่างๆ	ท้ังภาครฐั	ภาคการศกึษา	ภาคเอกชน	
ภาคประชาสังคมและชุมชน/ท้องถ่ิน	 เพื่อผลักดันและขยาย
การใช้ประโยชน์ในวงกว้างและในทุกมิติ

1.	โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

4.	 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกและพัฒนากิจกรรมส่งเสริม	
ที่สามารถขยายการรับรู้ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	 ของประเทศ	 ให้กับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	 การเร่งท�าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม	 เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของระบบข้อมูลฯ

1.	โครงการส่งเสริมการรับรู้และการใช้
ประโยชน์ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศ

5.	 ยกระดับการบริการและความร่วมมืออย่างเป็นระบบกับ
หน่วยงานในระบบ	ววน.	เพือ่เร่งรดัและขยายการใช้ประโยชน์
จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศใน
วงกว้างและในทุกมิติ

1.	โครงการพัฒนาการบริการข้อมูลจากระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ
เพื่อการใช้ประโยชน์
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แนวทางการพัฒนาที่	 5	 ยกระดับการติดตามและประเมินผลส�าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

แผนงาน โครงการ

1.	 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลระบบข้อมูล
สารสนเทศกลาง	 ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 และแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	พ.ศ.	
2566-2570	 ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและผลส�าเร็จ	 โดยใช้
การมีส่วนร่วมของ	“เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูล	ววน.”	และ	“เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	
ววน.”	เป็นกลไกตดิตามและประเมนิผล	และใช้กระบวนการ
ติดตามประเมินผลและสะท้อนผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
และเรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	Evaluation,	Reso-
lution	and	Learning)

1.	 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมิน
ผลระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของ
ประเทศ
2.	 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมิน
ผลแผนพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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แนวทางการพัฒนาที	่4	ยกระดับระบบนเิวศและกลไกสนบัสนนุ	ให้มปีระสิทธภิาพสูงและทดัเทยีมมาตรฐาน
สากลเพือ่การพฒันาและขบัเคลือ่นระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศแบบก้าวกระโดด

แผนงาน โครงการ

1.	 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย
เทคโนโลยี	Hyper	Converged	 Infrastructure	 (HCI)	 ให้
สามารถรองรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการบริการ
ข้อมูลด้าน	ววน.	ในอนาคต

1.	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วยเทคโนโลยี	 Hyper	 
Converged	Infrastructure	(HCI)

2.	 ยกระดับบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้าน	
ววน.	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27001:	2013	และ
บรหิารจดัการข้อมลูส่วนบคุคล	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/
IEC	 27701:	 2019	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

1.	โครงการบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยั
ข้อมูลด้าน	ววน.
2.	โครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

3.	ทบทวน	ตดิตาม	และพฒันาปรบัปรงุกฎหมาย	กฎระเบยีบ	
มาตรการ	 และแนวปฏิบัติ	 รวมท้ังการบังคับใช้	 ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

1.	 โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ
ระเบียบ	แนวปฏิบัติ	ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้าน	ววน.	

4.	พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานระบบ	ววน.	 ให้มีทักษะและ
สมรรถนะด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	 การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคาดการณ์และเชิงแนะน�า	โดยใช้ข้อมูลด้าน	ววน.

1.	โครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานระบบ	
ววน.	ให้มีทักษะและสมรรถนะด้านการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่
2.	 โครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ระบบ	ววน.	ให้มีทักษะและสมรรถนะด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และเชิงแนะน�า



แผนงาน โครงการ

2.	 ประเมินผลส�าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 และแผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	
โดยใช้การมีส่วนร่วมของ	 “เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	และ	“เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์
ระบบข้อมูล	 ววน.”	 เป็นกลไกการติดตามและประเมินผล	
และใช้กระบวนการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้	 แบบ	MERL	 (Monitoring,	
Evaluation,	Resolution	and	Learning)	

1.	 โครงการประเมินผลส�าเร็จของระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ
2.	 โครงการประเมินผลส�าเร็จของแผนการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570
3.	โครงการประเมนิกระบวนการและผลส�าเรจ็
ของการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	
ในการติดตามและประเมินผลแผนด้าน	 ววน.	
พ.ศ.	2566-2570

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

แนวทางการพัฒนาที่	1	
เพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบข ้อมูลสารสนเทศ
กลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ	
โดยใช้เทคโนโลยีล�้าสมัย	

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	
ของประเทศมีขีดความสามารถ	 ทั้ง
ระบบบริหารจัดการข้อมูลและฐาน
ข ้อมูลด ้านวิทยาศาสตร ์ 	 วิจัยและ
นวตักรรมให้เทยีบเคยีงระดับสากล	โดย	
1.	การใช้เทคโนโลย	ีPrivacy-enhancing 
Computation	 ในการเข้ารหัสข้อมูล
เพ่ือให้เกิดการประมวลผลข้อมูลอย่าง	
ปลอดภัย	 มาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล	
เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้	
2.	 การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	
(Artificial	Intelligence)	ร่วมกับระบบ	
Data	Analytic	เพือ่การวเิคราะห์ข้อมลู
เชิงนโยบาย	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาด
การณ์	 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแนะน�า	
รวมถึงการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับ
กระบวนการท�างาน

1.	 มาตรฐานการจัดการและรับรอง
คุณภาพข้อมูลในฐานข้อมูลกลางด้าน	
ววน.	จ�านวน	10	มาตรฐาน
2.	 แพลตฟอร์มกลางส�าหรับบูรณา
การและเชื่อมโยงข้อมูล	 ระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่ง
ชาติ	 และระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
จ�านวน	4	แพลตฟอร์ม
3.	 Big	 Data	 Analytic	 Platform	
จ�านวน	2	แพลตฟอร์ม

	 ตารางที	่3	สรปุแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศ	พ.ศ.	2566-2570

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

แนวทางการพัฒนาที่	2
เร่งรัดการเช่ือมโยงและ
บูรณาการข ้อมูลด ้าน	
ววน.	 กับข้อมูลของทุก
หน่วยงานในทกุภาคส่วน
แบบไร้รอยต่อ	 เพื่อให้
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	 มีเอกภาพและ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	 ซึ่งรวมถึง	 NRIIS	 และ	
NSTIS	 ท่ีเชื่อมโยงกัน	 และมีการเช่ือม
โยง/บูรณาการกับข้อมูลของทุกหน่วย
งานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งใช้มาตรฐานเดียวกัน
และแพลตฟอร์มเดียวกัน	 ท�าให้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	มีเอกภาพและมีความครบถ้วน
สมบูรณ์	โดย
1.	 การสนับสนุนปัจจัยท่ีเป็นเง่ือนไข
ความส�าเร็จ	 และถ่ายทอดแนวทางการ
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 สามารถเชื่อม
โยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	
ยั่งยืน
2.	การพัฒนาและบริหารจัดการ	“เครือ
ข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมลู	ววน.”	เพือ่ให้เกิดการร่วมมอือย่าง
เป็นระบบ	 มีเอกภาพและความต่อเนื่อง	
ยั่งยืน	 รวมทั้งการร่วมเป็นเจ้าของและ
ร่วมรับผิดชอบ

1.	หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ที่จ�าเป็น
ต ้องได ้ รับการสนับสนุน	 ได ้รับการ
สนบัสนนุปัจจัยทีเ่ป็นเงือ่นไขความส�าเรจ็	
และแนวทางการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	
ส่งผลให้สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการ
ข้อมูล	ววน.	ร้อยละ	100
2.	หน่วยงานทัง้หมดในระบบ	ววน.	มกีาร
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	ร้อยละ	100
3.	“เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูล	 ววน.”	 ประกอบด้วย	
หน่วยงานทั้งหมดในระบบ	 ววน.	 ที่มีข้อ
ตกลงความร่วมมืออย่างเป็นระบบ	 มี
เอกภาพและความต่อเนือ่ง	ยัง่ยนื	จ�านวน	
1	เครือข่าย
4.	ระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	
ของประเทศ	ซึง่รวมถงึ	NRIIS	และ	NSTIS	
ทีเ่ชือ่มโยงกนั	และมกีารเชือ่มโยง/บรูณา
การกบัข้อมลูของทุกหน่วยงานในทุกภาค
ส่วนแบบไร้รอยต่อ	จ�านวน	1	ระบบ

แนวทางการพัฒนาที่	3
ยกระดั บการบริ ก า ร
เชิงรุกและการเข ้าถึง
ข้อมูลด้าน	 ววน.	 เพื่อ
ผลักดันและขยายการใช้
ประโยชน์อย่างเต็มท่ีใน
วงกว้างและในทกุมติิและ
การประเมินผลข้อมูล
ด้าน	ววน.

เกิดการใช้ประโยชน์ข ้อมูลด้านการ
วิจัย	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศอย่างเต็มที่ใน
วงกว้างและในทุกมิติ	 ทั้งเชิงนโยบาย	
เชิงวิชาการ	 เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์/
อุตสาหกรรม	 เชิงสังคมและชุมชน/
ท้องถ่ิน	 เพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและพื้นที่ /ท ้องถิ่ น	 
ด ้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่ งแวดล ้อม 
ก�าลังคนและการพร้อมรับอนาคต	 ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้าน	ววน.	โดย
1.	การพฒันาและขยายการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการบริการข้อมูลเชิงรุกเพื่อ

1.	เทคโนโลยทีนัสมยัทีถ่กูใช้ในการบรกิาร
ข้อมูลเชิงรุกเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
สะดวกรวดเร็วในวงกว้าง
2.	สรปุองค์ความรู	้บทสรปุผูบ้รหิาร	และ/
หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	จากระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	ทีใ่ช้ระบบทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั	
และพร้อมใช้ในวงกว้างและในทั้ง	 4	 มิติ	
(นโยบาย,	วชิาการ,	เศรษฐกจิ	และสงัคม)	
จ�านวน	100	ประเด็น/ปี
3.	สรปุองค์ความรู	้บทสรปุผูบ้รหิาร	และ/
หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	จากระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	ทีใ่ช้ระบบทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั	

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

การใช้ประโยชน์อย่างสะดวกรวดเร็วใน 
วงกว้าง	เช่น	Smart	Phone	Application	
ซึ่งสามารถใช้ในการติดตามและประเมิน
ผลการให้บริการและการใช้ประโยชน์ด้วย
2.	การวิเคราะห์	 สังเคราะห์และสรุปองค์
ความรู	้บทสรปุผูบ้รหิาร	และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย	 จากระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	เพื่อการใช้
ประโยชน์ในวงกว้างและในทุกมิติ	โดยใช้
ระบบที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
3.	การพัฒนาและร่วมมือกับ	 “เครือข่าย
ผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 กลุ่ม
ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคการศึกษา	 ภาค
เอกชน	ภาคประชาสังคมและชุมชน/ท้อง
ถิน่	เพือ่ผลกัดนัและขยายการใช้ประโยชน์
ในวงกว้างและในทุกมิติ
4.	การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิง
รุก	 รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมรูป
แบบต่างๆ	 ที่สามารถสร้างความสนใจ	
และการรับรู้ในระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 และองค์
ความรู้	 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห	์
สังเคราะห์ข้อมูลในระบบข้อมูลฯ	 ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง	 ผู ้วางนโยบาย	 นักวิชาการ	 
นักวิจัย	 นักวิทยาศาสตร์	 ผู้ประกอบการ 
ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย ์	 ผู ้ ใช ้
ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
5.	การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ	 ในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลแผนด้าน	 ววน.	 โดยการให้
ความร่วมมือและบริการอย่างเป็นระบบ
ต่อหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 และคณะ
กรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�าแผนและติดตามประเมินผล
แผนด้าน	ววน.

และถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
และในทั้ง	 4	 มิติ	 (นโยบาย,	 วิชาการ,	
เศรษฐกิจ	 และสังคม)	 จ�านวน	 150	
ประเด็น
4.	“เครอืข่ายผูใ้ช้ประโยชน์ระบบข้อมลู	
ววน.”	 ที่มีการร่วมมือในการผลักดัน
และขยายการใช้ประโยชน์จากระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศในวงกว้างและในทั้ง	 4	 มิติ	
(นโยบาย,	 วิชาการ,	 เศรษฐกิจ	 และ
สังคม)	จ�านวน	1	เครือข่าย
5.	กลุ ่มเป้าหมายมีการรับรู ้ในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	รวมทัง้สรปุองค์ความรู	้บทสรปุ 
ผู้บริหาร	และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
จากระบบข้อมูลฯ	 จ�านวน	 6	 กลุ่ม 
เป้าหมาย	 (ภาคอุดมศึกษา	 ภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ท้องถิ่น/
ชุมชน	และสื่อสาธารณะ)
6.	หน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ได้รับ
บรกิารและความร่วมมอือย่างเป็นระบบ
ในการเร่งรดัและขยายการใช้ประโยชน์
จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศในวงกว้างและในทั้ง	
4	 มิติ	 (นโยบาย,	 วิชาการ,	 เศรษฐกิจ	
และสังคม)	ร้อยละ	90	ของหน่วยงาน
ในระบบ	ววน.	ทั้งหมด

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

64



แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย ผลส�าเร็จ	(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

แนวทางการพัฒนาที่	4
ยกระดับระบบนิเวศและกลไก
สนับสนุน	 ให้มีประสิทธิภาพ
สงูและทดัเทยีมมาตรฐานสากล
เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดด

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	
ของประเทศ	 มีระบบนิเวศและกลไก
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากลส�าคญั	เพือ่การ
พัฒนาและขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด	
ท�าให้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศได้รบัการพฒันาแบบ
ก้าวกระโดด	โดย
1 . 	ก า ร เพิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานด้วยเทคโนโลยี	Hyper	 
Converged	 Infrastructure	 (HCI)	
รองรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่และการบริการข้อมูลด้าน	ววน.	
2 . 	การบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลด้าน	 ววน.	 และการ
บริหารจดัการข้อมลูส่วนบคุคลทัดเทยีม
มาตรฐานสากล	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ด้าน	ววน.	ให้กบัผู้ใช้บริการระบบข้อมลู
สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ
3.	การทบทวน	 ติดตาม	 และพัฒนา
ปรบัปรงุกฎหมาย	กฎระเบยีบ	มาตรการ	
และแนวปฏิบัติ	รวมทั้งการบังคับใช้	ที่
เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการและการ
ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมลูสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ
4.	การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ระบบ	 ววน.	 ให้มีทักษะและสมรรถนะ
ด ้านการจัดการข ้อมูลขนาดใหญ ่	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และ
เชิงแนะน�า

1. 	ระบบโครงสร ้างพื้นฐานที่
ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพสูงด้วย
เทคโนโลยี	 Hyper	 Converged	
Infrastructure	 (HCI)	 สามารถ
รองรบัการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
และการบรกิารข้อมลูด้าน	ววน.	ใน
อนาคต	จ�านวน	1	ระบบ
2.	ระบบการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	 ววน.	 ของประเทศที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสากล	 จ�านวน	 1	
ระบบ
3.	กฎหมาย	กฎระเบียบ	มาตรการ	
และแนวปฏิบัติ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ก า รบริ ห า ร จั ดก า รและกา ร
ใช ้ประโยชน ์จากระบบข ้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	 ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม	 จ�านวน	 3	
ฉบับ/ชิ้น
4.	บุคลากรที่ ดูแลระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	 (NRIIS	 และ	 NSTIS	 ที่
เชือ่มโยงกนั)	ได้ใบรบัรอง	ประเภท	
Certified	Information	Security	
Management	 (CISM)	 จ�านวน	
2	คน
5.	บุคลากรของหน่วยนโยบาย	
(สอวช.,	สกสว.)	และหน่วยบรหิาร
จัดการทุน	(9	PMU)	มีทักษะและ
สมรรถนะด้านการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่	การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิ
คาดการณ์และเชงิแนะน�า		จ�านวน	
5	คน/หน่วยงาน/ปี

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
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แนวทางการพัฒนาที่	5
ยก ร ะดั บ ก า รติ ด ต ามและ
ประเมินผลส�าเร็จของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด ้าน
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ	 และแผนการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัย
และนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	
2566-2570

ระบบการตดิตามและประเมนิผลการ
ด�าเนินงานและผลส�าเร็จของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของ
ประเทศ	 และแผนการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	พ.ศ.	 2566-2570	ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น	โดย	
1.	 การพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 และ
แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 พ.ศ.	
2566-2570	 และใช้การมีส่วนร่วม
ของ	 “เครือข่ายหน่วยงานเชื่อม
โยงและบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	
และ“เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบ
ข้อมูล	 ววน.”	 เป็นกลไกการติดตาม
และประเมินผล	 	
2.	 การจัดท�าและใช้แผนการติดตาม
และประเมินผลส�าหรับระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	และส�าหรับแผนการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570
3.	สนับสนุนและส่งเสรมิการใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของ
ประเทศ	ในการติดตามและประเมิน
ผลแผนด้าน	ววน.	พ.ศ.	2566-2570

1.	 ระบบการติดตามและประเมิน
ผลระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	 ของประเทศ	 และแผนพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
โดยใช้การมีส่วนร่วมของ	“เครือข่าย
หน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล	 ววน.”	 และ“เครือข่ายผู้ใช้
ประโยชน์ระบบข้อมูล	 ววน.”	 เป็น
กลไกการติดตามและประเมินผล	
และใช้กระบวนการพัฒนาปรับปรุง
และเรยีนรู	้แบบ	MERL	(Monitoring, 
Evaluation,	 Resolution	 and	
Learning)	จ�านวน	1	ระบบ
2.	 ผลการประเมินความส�าเร็จของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	
ววน.	 ของประเทศ	 และแผนการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-
2570	 โดยใช้การมีส ่วนร่วมของ	
“เครือข่ายหน่วยงานเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูล	 ววน.”	 และ“เครือ
ข่ายผู้ใช้ประโยชน์ระบบข้อมลู	ววน.”	
เป็นกลไกการตดิตามและประเมนิผล	
และใช้กระบวนการติดตามประเมิน
ผลและสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและเรียนรู ้	 แบบ	 MERL	
(Monitoring,	Evaluation,	Resolu-
tion	and	Learning)	จ�านวน	1	ช้ิน/ปี	
3.	 ผลการประเมินกระบวนการและ
ผลส�าเร็จของการสนับสนุนและส่ง
เสริมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 ใน
การติดตามและประเมินผลแผนด้าน	
ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	
จ�านวน	1	ชิ้น/ปี

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
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บทที่ 6
6. กรอบงบประมาณการดำาเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

การด�าเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ	พ.ศ.	2566-2570	จ�าเป็นต้องมงีบประมาณในการขับเคล่ือนแผนดังกล่าว		โดยใช้ข้อมลูงบประมาณ
เสนอขอ	ประจ�าปีงบประมาณ	2566	เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบงบประมาณ	แผนงานสารสนเทศ

ด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	ประเภท	Fundamental	Fund	และแผนงานขบัเคลือ่นและบรหิาร
แผนด้านวทิยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	พ.ศ.	2566-2570	แผนงานย่อย:	พฒันาและเพิม่สมรรถนะระบบข้อมลู
และระบบสารสนเทศด้าน	ววน.	ประเภท	Strategic	Fund	จากกองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม					
ซึง่จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยรบังบประมาณ	โดยมีนวตักรรมระบบการจัดสรรและบรหิารงบประมาณแบบ
บูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์	เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

เพือ่ขบัเคลือ่นประเดน็ยทุธศาสตร์ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	รวมถงึการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้วย

6.1	กรอบงบประมาณรวม

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ	(บาท)

แนวทางการพัฒนาที่	 1	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	โดยใช้เทคโนโลยีล�้าสมัย

253,750,000

แนวทางการพัฒนาที่	2	เร่งรัดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน	ววน.	กับข้อมูล
ของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ	 เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศ	มีเอกภาพและมีความครบถ้วนสมบูรณ์

108,750,000

แนวทางการพฒันาที	่3	ยกระดบัการบรกิารเชงิรกุและการเข้าถงึข้อมลูด้าน	ววน.	เพือ่
ผลกัดนัและขยายการใช้ประโยชน์อย่างเตม็ทีใ่นวงกว้างและในทกุมติ	ิและการประเมนิ
ผลข้อมูลด้าน	ววน.

108,750,000

แนวทางการพัฒนาที่	4	ยกระดับระบบนิเวศและกลไกสนับสนุน	ให้มีประสิทธิภาพสูง
และทดัเทยีมมาตรฐานสากลเพ่ือการพฒันาและขับเคลือ่นระบบข้อมลูสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศแบบก้าวกระโดด

217,500,000

แนวทางการพัฒนาที่	 5	 ยกระดับการติดตามและประเมินผลส�าเร็จของระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	และแผนการพฒันา
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 พ.ศ.	
2566-2570

36,250,000

รวม 725,000,000

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570



6.2	กรอบงบประมาณของแผนงานภายใต้แนวทางการพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

งบประมาณ	(บาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน
ที่ร่วมด�าเนินการ

งบประมาณ	
(บาท)

แนวทาง
การพัฒนาที่	1

1.	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ	 ให้เทียบเคียงระดับสากล	
โดยใช้เทคโนโลยี	 Privacy-enhanc-
ing	 Computation	 และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelli-
gence)

วช. หน่วยงาน	PMU 84,500,000

2.	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 ให้เทียบเคียง
ระดับสากล	โดยใช้เทคโนโลยี	Priva-
cy-enhancing	Computation	และ
เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์	(Artificial	
Intelligence)

สป.อว. วช. , 	 หน ่วยงาน	
PMU

84,500,000

3.	พัฒนา	Big	Data	Analytic	Plat-
form	ส�าหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วช.,	สป.อว. หน่วยงาน	 PMU,	
หน่วยงานในระบบ
วจิยัและนวตักรรม

84,750,000

แนวทาง
การพัฒนาที่	2

1.	สนบัสนนุปัจจยัทีเ่ป็นเงือ่นไขความ
ส�าเร็จ	 และถ่ายทอดแนวทางการ
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศ	เพื่อยกระดับ
การเชื่อมโยงและบูรณาการ	 กับทุก
หน่วยงานในระบบ	ววน.

วช. หน่วยงานในระบบ
วจิยัและนวตักรรม

54,375,000

2.	 พัฒนาและบริหารจัดการ	 “เครือ
ข่ายหน่วยงานเชือ่มโยงและบรูณาการ
ข้อมูล	 ววน.”	 เพื่อให้เกิดการร่วมมือ
อย่างเป็นระบบ	 มีเอกภาพและความ
ต่อเนื่อง	ยั่งยืน

วช. หน่วยงานในระบบ
วจิยัและนวตักรรม

54,375,000

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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แนวทาง
การพัฒนา

งบประมาณ	(บาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน
ที่ร่วมด�าเนินการ

งบประมาณ	
(บาท)

แนวทาง
การพัฒนาที่	3

1.	พฒันาและขยายการใช้เทคโนโลยท่ีี
ทนัสมัยในการบรกิารข้อมลูเชงิรุกเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างสะดวกรวดเร็ว
ในวงกว้าง

วช. 28,500,000

2.	เร่งรดัการวิเคราะห์	สงัเคราะห์	และ
สรปุองค์ความรู	้บทสรปุผูบ้ริหาร	และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 จากระบบ
ข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของ
ประเทศ	 เพื่อการใช้ประโยชน์ในวง
กว้างและในทุกมิติ	 โดยใช้ระบบที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย

วช. หน่วยงานในระบบ
วจิยัและนวตักรรม

21,750,000

3.	 พัฒนาและร่วมมือกับ	 “เครือข่าย 
ผูใ้ช้ประโยชน์ระบบข้อมลู	ววน.”	กลุม่
ต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคการศึกษา	ภาค
เอกชน	ภาคประชาสังคมและชุมชน/
ท้องถิ่น	 เพื่อผลักดันและขยายการใช้
ประโยชน์ในวงกว้างและในทุกมิติ

วช. หน่วยงานภาครัฐ	 
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า	
ภาคเอกชน	 ภาค
ประชาสังคมและ
ชุมชน/ท้องถิ่น

21,750,000

4.	 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
พัฒนากิจกรรมส่งเสริม	 ที่สามารถ
ขยายกา ร รั บ รู ้ ใ น ร ะบบข ้ อมู ล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศ	 ให้กับกลุ ่มเป้าหมายและ
สาธารณะ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การ
เร่งท�าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วย
งานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม- 
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ของระบบข้อมูลฯ

วช. หน่วยงานภาครัฐ	 
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า	
ภาคเอกชน	 ภาค
ประชาสังคมและ
ชุมชน/ท้องถิ่น

15,000,000

5.	 ยกระดับการบริการและความ
ร่วมมืออย่างเป็นระบบกับหน่วยงาน
ในระบบ	 ววน.	 เพื่อเร่งรัดและขยาย
การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของ
ประเทศในวงกว้างและในทุกมิติ

วช. หน่วยงานในระบบ
วจิยัและนวตักรรม

21,750,000



แนวทาง
การพัฒนา

งบประมาณ	(บาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน
ที่ร่วมด�าเนินการ

งบประมาณ	
(บาท)

แนวทา
งการพัฒนาที่	4

1.	 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
โครงสร ้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี	 
Hyper	 Converged	 Infrastructure	
(HCI)	 ให้สามารถรองรับการบริหาร
ข้อมลูขนาดใหญ่และการบรกิารข้อมลู
ด้าน	ววน.	ในอนาคต

วช. ส� านั ก ง านคณะ
กรรมการดิ จิ ทัล
เ พื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
และสังคมแห่งชาติ	
(สดช.)

93,750,000

2.	ยกระดับบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลด้าน	 ววน.	 ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27001:	2013	
และบรหิารจดัการข้อมลูส่วนบคุคล	ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27701:	
2019	เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ช้
บริการระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	ววน.	ของประเทศ

วช. ส�านักงานพัฒนา
รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล	
(องค์การมหาชน)	
(สพร.)

54,375,000

3.	 ทบทวน	 ติดตาม	 และพัฒนา
ปรับปรุ งกฎหมาย	 กฎระ เบี ยบ	
มาตรการ	และแนวปฏิบัติ	รวมทั้งการ
บังคับใช้	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จดัการและการใช้ประโยชน์จากระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของ
ประเทศ

วช. สอวช.,	สกสว. 15,000,000

4.	 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานระบบ	
ววน.	 ให้มีทักษะและสมรรถนะด้าน
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์และเชิง
แนะน�า	โดยใช้ข้อมูลด้าน	ววน.

วช. สอวช.,	สกสว.,	
หน่วยงาน	PMU

54,375,000

 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

70



 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

71

แนวทาง
การพัฒนา

งบประมาณ	(บาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน
ที่ร่วมด�าเนินการ

งบประมาณ	
(บาท)

แนวทาง
การพัฒนาที่	5

1.	 พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมนิผลระบบข้อมลูสารสนเทศ
กลาง	ด้าน	ววน.	ของประเทศ	และ
แผนพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ
กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	พ.ศ.	
2566-2570	ท้ังในเชงิประสทิธภิาพ
และผลส�าเรจ็	โดยใช้การมส่ีวนร่วม
ของ	“เครอืข่ายหน่วยงานเชือ่มโยง
และบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	 และ	
“เครือข่ายผู ้ใช้ประโยชน์ระบบ
ข้อมลู	ววน.”	เป็นกลไกตดิตามและ
ประเมินผล	 และใช้กระบวนการ
ติดตามประเมินผลและสะท้อน
ผลเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงและ
เรียนรู้	แบบ	MERL	(Monitoring,	
Evaluation,	 Resolution	 and	
Learning)

วช. หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม

18,125,000

2.	 ประเมินผลส�าเร็จของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	
ของประเทศ	 และแผนการพัฒนา
ระบบข ้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	 พ.ศ.	
2566-2570	 โดยใช้การมีส่วนร่วม
ของ	 “เครือข่ายหน่วยงานเชื่อม
โยงและบูรณาการข้อมูล	 ววน.”	
และ	 “เครือข่ายผู ้ใช้ประโยชน์
ระบบข้อมูล	 ววน.”	 เป็นกลไก
การติดตามและประเมินผล	 และ
ใช้กระบวนการติดตามประเมิน
ผลและสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและเรียนรู้	 แบบ	MERL	
(Monitor ing,	 Evaluat ion,	 
Resolution	and	Learning)

วช. หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม

18,125,000
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บทที่ 7
7. ระบบการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 พ.ศ.	 2566-2570	 ถือเป็นความจ�าเป็นในการด�าเนินงาน	 และ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ	 เพ่ือผลักดันให้แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนประสบผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้	 โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการภายใต้แผนดังกล่าว	 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7.1	ระบบติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การติดตามและประเมินผลของเป้าหมายและผลส�าเร็จ	ควรครอบคลุมทุกระดับ	ทั้งระดับนโยบาย	และ

ระดับปฏิบัติ	โดยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่
	 7.1.1	 คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมข้อมูลด้านการวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	 มีหน้าท่ีในการเสนอด้านโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	 ออกแบบผังโครงสร้างระบบ 
ที่ตอบรับต่อความต้องการของทุกภาคส่วนกับผลที่ต้องการในแต่ละระดับ	 ตั้งแต่ระดับนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 
และงบประมาณ	 ระดับบริหารและจัดการทุน	 และระดับปฏิบัติ	 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอ
แนะต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 ซึ่งจะเป็นการติดตามและ
ประเมินผลส�าเรจ็ของการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	 
ตามข้อเสนอโครงสร้างระบบข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมท่ีพึงประสงค์	 โดยมีส�านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)	ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ดังกล่าว

	 7.1.2	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(กสว.)	ท�าหน้าที่ในการก�ากับแผน
ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	และบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดย	กสว.	มี
กลไกการติดตามและประเมินผลที่ส�าคัญคือ	 “คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลและฐาน
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม”	ซึ่งท�าหน้าที่ในการก�ากับ	ดูแล	และให้ค�าปรึกษาในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	
รวมทั้งเสนอแนะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการข้อมูลอย่างสมบูรณ์	 และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยสอดคล้องกับผังโครงสร้างข้อมูล
ด้านการวจิยัและนวัตกรรมของประเทศ	เพือ่รายงานผลการปฏบิตังิานพร้อมข้อเสนอแนะต่อ	กสว.	ซึง่จะเป็นการ
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ติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ	 
มีมาตรฐาน	เพื่อให้สามารถน�าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 7.1.3	หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม	(Program	Management	Unit:	PMU)	มีส่วนส�าคัญ
ในการเป็นกลไกการติดตามและประเมินผล	 โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	โดยติดตามและประเมินผลตามความ
ต้องการในการใช้งานระบบและฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

7.2	แนวทางการติดตามและประเมินผล
มีแนวทางการติดตามประเมินผล	 3	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านความสามารถในการด�าเนินงานตาม 

แผน		2)	ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และ	3)	ด้านกระบวนการท�างาน
	 7.2.1	ด้านความสามารถในการด�าเนินงานตามแผน
	 การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ	และประเมนิเชงิปริมาณแบบรายปี	โดยพิจารณาจากผลการใช้จ่าย

งบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่ตั้งไว้
	 7.2.2	ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 1)	 การติดตามการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ	ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยจะประเมินทุก	1	ปี	
	 2)	 การประเมินการใช้ประโยชน์ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม	 ประเมินการน�าข้อมูลงานวิจัยและ

นวัตกรรมจากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	ไปใช้ประโยชน์ใน
วงกว้างและในทุกมิติ	ทั้งเชิงนโยบาย	วิชาการ	เศรษฐกิจ	และสังคม	โดยจะประเมินทุก	1	ปี	

	 7.2.3	ด้านกระบวนการท�างาน
	 การติดตามความก้าวหน้า	และประเมินกระบวนการท�างาน	โดยประเมินกระบวนการท�างานในการ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 ตั้งแต่การออกแบบผัง
โครงสร้างระบบ	 การปรับปรุงและพัฒนาระบบ	 การใช้งานระบบเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยบรหิารและจัดการทนุ	และการใช้ประโยชน์ข้อมลูจากระบบ	ทีต่อบรับต่อความต้องการของทกุภาคส่วน	
รวมทัง้เร่ืองธรรมาภบิาลและความโปร่งใส	เพือ่ช่วยพฒันากระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล




