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	 ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 เป็นส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัย 

และนวัตกรรม	(อว.)	มีหน้ำที่และอ�ำนำจเกี่ยวกับกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลและดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ	โดยก�ำหนดให้	 วช.	จัดท�ำฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	และจัดให้มี

ระบบข้อมลูสำรสนเทศกลำงเพือ่เชือ่มโยงข้อมลูกำรวจิยัและนวตักรรมระดับชำตแิละนำนำชำตกิบัระบบสำรสนเทศ

ของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม	 ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์	 กำรวิจัยและนวัตกรรม	

พ.ศ.	2562	นอกจำกนี	้ให้มกีำรบูรณำกำรระหว่ำงระบบอดุมศึกษำ	กบั	ระบบวิทยำศำสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(ววน.)	

ที่ตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	ดังนั้น	ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติจึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ

แผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำงดำ้นวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565		

	 กำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	

พ.ศ.	2564-2565	ส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติได้ศกึษำและวเิครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบนัของระบบข้อมลูสำรสนเทศกลำง 

ด้ำนวิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 และจุดอ่อน	 สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำยกระดับระบบ

ข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 รวมทั้งได้ทบทวนนโยบำย	 ยุทธศำสตร	์

และแผนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ได้แก่	พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงกำรอดุมศกึษำ	วทิยำศำสตร์	วจิยัและนวัตกรรม	พ.ศ.	2562	พระรำชบัญญติักำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์	กำรวจิยั 

และนวัตกรรม	พ.ศ.	2562	พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	 

พระรำชบัญญตัคิุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	พระรำชบัญญติักำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	พ.ศ.	2562	 

ยุทธศำสตร์	20	ปี	นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2563-2565	

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ,	 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน,	 นโยบำยและแผน

ระดบัชำตว่ิำด้วยกำรพฒันำดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	(พ.ศ.	2561-2580)	แผนด้ำนวทิยำศำสตร์	วจิยัและนวตักรรม	

พ.ศ.	2563-2565	แผนกำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำฐำนข้อมลูกำรอุดมศกึษำ	ฐำนข้อมลูมำตรฐำนกำรอดุมศกึษำ	และฐำนข้อมลู

ด้ำนวิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.2563-2565)	 แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

ของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2563-2565	 และนโยบำยและมติของ	 ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ	 (สอวช.),	 คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัย 

และนวัตกรรม,	 คณะกรรมกำรนโยบำยด้ำนผังโครงสร้ำงข้อมูลและแนวทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนกำรวิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อกำรด�ำเนินงำนแบบบูรณำกำร,	 คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	

คณะอนุกรรมกำรด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	และฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ตลอดจน

ได้ศึกษำควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และแนวคิดในกำรจัดท�ำผังโครงสร้ำงข้อมูล	 ด้ำนวิทยำศำสตร์	 วิจัย 

และนวัตกรรม

บทสรุปผู้บริหาร

แผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565



  

	 แผนกำรพฒันำระบบข้อมลูสำรสนเทศกลำงด้ำนวทิยำศำสตร์	วจิยัและนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	

ประกอบด้วย	3	แนวทำงกำรพัฒนำ	ดังนี้	  

	 1.	 ยกระดับกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน	 ววน.	 ให้ได้มำตรฐำนและครอบคลุมหน่วยงำน 

ในระบ	ววน.	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวง	อว.	  

	 2.	 ยกระดับกำรให้บริกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์	 วิจัย 

และนวตักรรมของประเทศโดยเพิม่ประสทิธภิำพ	ควำมสะดวกในกำรเข้ำถงึและใช้งำนง่ำย	ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมัย 

	 3.	 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร	 และกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูล 

ด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	รวมทั้งยกระดับควำมมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	  

	 โดยแนวทำงกำรพัฒนำดังกล่ำว	 ได้ก�ำหนดเป้ำหมำย	 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย	 แผนงำน	 และโครงกำร	 

รวมทั้งก�ำหนดกรอบงบประมำณกำรพัฒนำ	ทั้งนี้	 กำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำง

ด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	สำมำรถเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม	โดยมีกลไก

กำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำ	 ดังนี้	 1)	 กลไกเชิงนโยบำย	 2)	 กลไกกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนและกำรติดตำม

ประเมินผล	ขณะเดียวกันก็มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล	 

	 ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ	คำดหวังว่ำแผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	จะเป็นกรอบทิศทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ

ข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	และใช้เป็นแนวทำงให้หน่วยงำนในระบบ

วิจัยและนวัตกรรมน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติ	 เพื่อให้สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

กันยำยน	2564

แผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565



	 การขับเคลือ่นประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศทีม่คีวามมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื	โดยอาศยัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางการด�าเนินงาน	 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความส�าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของ

หน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น	 ระยะกลาง	และระยะยาว	ซึ่งการพัฒนาประเทศให้มี

ความเข้มแข็งทั้งระบบเศรษฐกิจ	และสังคม	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เพิ่มทักษะและ

ความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล	ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	ต้องอาศัยการพัฒนาบนฐานความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมเป็นส�าคัญ	และเพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จ�าเป็นต้องบูรณาการระหว่างระบบอุดมศึกษา	กับ	ระบบวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	เพื่อลดความซ้ำซ้อน	และสามารถผลักดันให้มีการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม	จึงได้ก�าหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	เพ่ือท�าหน้าที่ใน

การก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผนด้านการอุดมศึกษา	และแผนด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ	ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดย

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	พร้อมกันนี้	เพื่อให้นโยบายยุทธศาสตร์	และแผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

น�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	รวมทั้งการก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จึงได้มี

การจัดตั้งส�านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(สกสว.)	ท�าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและงาน

ด้านธุรการของ	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(กสว.)	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	

และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 สังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร	์

และสหวิทยาการ	เพื่อสร้างองค์ความรู้	พัฒนานโยบายสาธารณะ	และสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป

ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน	แต่จะต้องไม่ด�าเนินการวิจัยเอง 

	 ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ	(สอวช.)	ท�าหน้าทีร่บัผิดชอบ

งานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	และมีหน้าที่

สนับสนุนการด�าเนินงานของสภานโยบายเพื่อก�าหนดทิศทางพัฒนาการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัย 

และนวตักรรมเพือ่การด�าเนนิงานแบบบูรณาการ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสนอด้านโครงสร้างข้อมลูและแนวทางการเชือ่ม

โยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	ออกแบบผังโครงสร้างระบบที่ตอบรับ 

ต่อความต้องการของทุกภาคส่วนกับผลท่ีต้องการในแต่ละระดับ	 ต้ังแต่ระดับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และงบประมาณ	

ระดับบริหารและจัดการทุน	และระดับปฏิบัติ

 

บทที่ 1

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565

1. สถานการณ์ปัจจุบันของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

    และนวัตกรรมของประเทศ  
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	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(กสว.)	มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับ	เร่งรัด	และติดตามให ้

มกีารจดัท�าฐานข้อมูลการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ	และให้ความส�าคัญเก่ียวกบัการบรหิารจดัการระบบและฐานข้อมูล

ด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	จงึได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมลู	และฐานข้อมูล

ด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	เพือ่ให้เกดิการเชือ่มโยงของระบบการบริหารจัดการข้อมลู	อย่างสมบรูณ์	ผูมี้ส่วนร่วม

ทกุภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิ	์โดยสอดคล้องกับผงัโครงสร้าง

ข้อมลูด้านการวิจยัและนวตักรรมของประเทศ	  

	 กลไกในการบรหิารจดัการทีส่�าคญัและสนบัสนุนในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น	จ�าเป็นจะต้องใช้ข้อมลูจากทกุๆ	กิจกรรม

การด�าเนินงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม	เช่น	งบประมาณวิจัย	บุคลากรวิจัย	ผลงานวิจัย	เป็นต้น	เพื่อเป็นเครื่องมือ

ผลกัดันและขับเคลือ่น	โดยแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิได้มุ่งเน้นการพฒันาระบบข้อมลู	ซึง่เป็นปัจจัยสนบัสนนุ 

ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่�าเป็นต่อการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	  

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	

และจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบ

สารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม	ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 การวิจัย 

และนวัตกรรม	พ.ศ.	2562	ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	จงึด�าเนนิการจดัท�าแผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ

กลางด้านวทิยาศาสตร์	วิจัยและนวตักรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565

 1.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในปัจจุบัน       

	 				ในอดีต	หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม	ได้พัฒนารูปแบบและระบบสารสนเทศที่มีการจัดท�า

โปรแกรมข้อมลูหลากหลายเพือ่ให้เหมาะกบัพันธกจิของหน่วยงาน	โดยสามารถจ�าแนกได้ดงันี	้	  

	 					1)	ระบบเพ่ือการบริหารจัดการ	ได้แก่	1.	ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย	(Electronics	Project	

Management	System	:	EPMS)	พฒันาโดย	ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(องค์การมหาชน)	(สวก.)	เป็นระบบ

เพือ่การเสนอของบประมาณจาก	สวก.	2.	ระบบบรหิารโครงการวจัิย	(Electronics	Project	Management	System	:	

E-PMS)	พฒันาโดย	ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	เป็นระบบเพือ่การบรหิารจดัการโครงการวิจยั	และฐาน

ข้อมลูนกัวจิยั	เพือ่การเสนอของบประมาณจาก	สกว.	3.	โปรแกรมการบริหารจดัการวทิยานพินธ์	(iThesis)	พฒันาโดย	

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	 เป็นระบบส�าหรับการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ตั้งแต่นักศึกษาเริ่ม 

ท�าโครงร่างวิทยานิพนธ์	จนกระทั่งจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	4.	ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยของ

หน่วยงานภาครัฐระดับกรม/มหาวิทยาลัย	เช่น	ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

(Kasetsart	University	Research	Management	:	KURM),	ระบบบริหารจัดการงานวจัิยมหาวทิยาลัย	(University	

Research	Management	System	:	URMS)	ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	เป็นต้น	  

	 							2)	ระบบบรกิารเพือ่การสบืค้นและเผยแพร่ข้อมลู	ได้แก่	1.	ระบบสืบค้นข้อมลูสิทธบิตัร	เป็นระบบบรกิาร 

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้า	 พัฒนาโดย	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	

2.	ระบบศนูย์ข้อมลูการวจิยัดิจทิลั	(Digital	Research	Information	Center	:	DRIC)	เป็นระบบส�าหรับเผยแพร่ข้อมูล

งานวจัิยและวทิยานพินธ์	และให้บรกิารในการสบืค้นและดาวน์โหลดทัง้	Abstract	และ	Full	text	พฒันาโดย	ส�านกังาน

การวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	3.	ระบบตรวจสอบผลติภณัฑ์	พฒันาโดย	ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	4.	ระบบ

รบัรองห้องปฏิบตักิารสอบเทยีบ	ทดสอบ	พฒันาโดย	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
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	 					3)	ระบบเพือ่การตดิตามและประเมนิผล	มรีะบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ	(Electronic	Monitoring	

and	Evaluation	System	of	National	Strategy	and	Country	Reform	:	eMENSCR)	เป็นระบบสารสนเทศ 

ทีใ่ช้ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการด�าเนนิงานโครงการ	หรือการด�าเนนิการต่าง	ๆ	ในการขับเคล่ือนการพฒันา

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนการปฏิรูปประเทศ	พัฒนาโดย	ส�านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

(สศช.)	ซึ่งด�าเนินการร่วมกับ	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(National	Electronics	and	 

Computer	Technology	Center	:	NECTEC)	  

			 						4)	ระบบฐานข้อมลูบุคลากรและความเชีย่วชาญ	ได้แก่	1.	ฐานข้อมลูนกัวชิาการไทย	(Biodata)	พฒันาโดย	

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(สกสว.)	2.	ฐานข้อมลูผูเ้ชีย่วชาญเทคโนโลยชีวีภาพ	

พฒันาโดย	ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ	3.	ฐานข้อมลูผู้เชีย่วชาญในระบบสารสนเทศทรพัยากร

บคุคล	พฒันาโดย	ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	  

	 						5)	ฐานข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	ได้แก่	1.	ฐานข้อมลูเพือ่การสบืค้นผลงานวจัิย 

และผลงานวชิาการตลอดจนข้อมลูการอ้างองิของบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการไทย	โดย	ศนูย์ดัชนีอ้างองิวารสารไทย

ฐานข้อมลู	Scopus	ฐานข้อมลู	Web	of	Science	2.	ฐานข้อมลูโครงสร้างพ้ืนฐานภาครฐัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

(Science	and	Technology	Infrastructure	Databank	:	STDB)	เป็นการรวบรวมข้อมูลศกัยภาพทางด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	โครงสร้างพื้นฐานต่าง	ๆ	ทั้งบุคลากร	นักวิชาการ	นักวิจัย	เครื่องมือ	ห้องปฏิบัติการ	ความช�านาญ	

การใช้ประโยชน์	ไว้ในฐานข้อมลูเดยีวกนั	และให้บรกิารสบืค้นข้อมูล	พฒันาโดย	ส�านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา	

วทิยาศาสตร์	วิจยัและนวตักรรม	(สป.อว.)	  

	 							หลงัจากปี	พ.ศ.	2554	ได้มคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วยงานบรหิารจดัการงานวจัิยในเครอืข่ายองค์กรบรหิาร

งานวจัิยแห่งชาต	ิ(คอบช.)	และแบ่งหน้าทีใ่นการพฒันากันคนละส่วนมาเชือ่มต่อกนั	โดยการพฒันาระบบคลงัข้อมูลงาน

วจิยัไทย	(Thai	National	Research	Repository	:	TNRR)	เพือ่เป็นระบบส�าหรบัเชือ่มโยงข้อมูลงานวจัิย	รวมทัง้พฒันา

ระบบบรหิารจดัการงานวิจยัแห่งชาติ	(National	Research	Management	System	:	NRMS)	โดยมแีนวคดิเพือ่ให้เกิด

ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศทีค่รบวงจร	และสามารถแสดงข้อมลูสถานภาพการวจิยัของประเทศส�าหรบั

การตัดสนิใจในระดบันโยบาย	และเกิดระบบท่ีรองรบัการใช้ข้อมูลร่วมกนัของหน่วยงานภาครฐั	และหน่วยงานแหล่งทุน	 

เพือ่สนบัสนนุการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ	โดยข้อมลูรายงานฉบบัสมบรูณ์จากระบบ	NRMS	จะส่งต่อไปยงัระบบ	

TNRR	เพือ่การสืบค้นและใช้ประโยชน์ต่อไป	ซึง่เป็นระบบทีใ่ช้กนัมานาน	มกีารปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	  

	 					สภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	ในการประชุม	ครั้งที่	1/2562	 

เม่ือวนัที	่19	สงิหาคม	2562	มมีตริบัทราบความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของคณะท�างานพฒันาระบบและแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพ	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูปที่ส�าคัญ	 

ได้แก่	การออกแบบโครงสร้างระบบการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	(อววน.)	การออกแบบระบบบรหิาร

นโยบาย	ยทุธศาสตร์	และแผนด้าน	อววน.	การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ	การออกแบบระบบ

ตดิตามและประเมินผล	และการออกแบบระบบเชือ่มโยงข้อมลู	 

	 				ปี	พ.ศ.	2562	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(สกสว.)	ได้พฒันาระบบ

บริหารงานวิจัยอัจฉริยะ	(Thailand	Intelligent	Research	Administration	system	:	TIRAs)	เพื่ออ�านวย	 

ความสะดวกให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ววน.)	 ในการบริหารจัดการงานวิจัย 

และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 ซ่ึงมีโครงสร้างระบบข้อมูล	 

และ	flow	of	data	ทีมุ่ง่เน้นการระบผุลในเป้าหมายและผลสมัฤทธิท่ี์ส�าคญั	(Objective	and	Key	Results	:	OKR)	ให้

สามารถรวบรวมข้อมลูเพือ่การประเมนิในระดับนโยบายได้	โดยระบบน้ีจะมกีารพฒันาต่อเนือ่งและเช่ือมโยงส่งเสรมิ
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สนบัสนนุและขบัเคลือ่นระบบการวจิยัและนวตักรรมของประเทศด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีสงัคมศาสตร์	มนษุยศาสตร์	

และสหวิทยาการ	 เพ่ือสร้างองค์ความรู้	 พัฒนานโยบายสาธารณะ	และสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ไปใช้เชงิเศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่ให้เกดิการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื	  

	 				คณะกรรมการนโยบายด้านผงัโครงสร้างข้อมลูและแนวทางการเชือ่มโยงข้อมลูด้านการวจิยัและนวตักรรม 

เพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	ในการประชุม	ครั้งที่	 4/2562	วันที่	 19	พฤศจิกายน	2562	 ได้มีข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่อระบบบริหารข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบ	NRMS	และ	TIRAs	 โดยควรเป็นไป

อย่างครบถ้วนไร้รอยต่อ	(steamless)	เพือ่เป็นระบบส่วนกลางที	่วช.,	สกสว.	และ	สอวช.	ใช้งานร่วมกนั	และคณะกรรม

การนโยบายฯ	ในการประชมุ	ครัง้ที	่1/2563	วนัที	่6	มกราคม	2563	ได้พจิารณาแนวทางการจัดท�าข้อเสนอโครงการ 

เพือ่เชือ่มโยงระบบ	NRMS	และ	TIRAs	โดยทีป่ระชมุเสนอให้	สกสว.	และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	ท�าการเชือ่มโยงระบบ	

NRMS,	TIRAs	และ	E-PMS	ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน	และให้ยึดแนวทางของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ทีม่อียูแ่ล้ว	โดยมีการเชือ่มต่อฐานข้อมลู	NRMS	และ	TIRAs	ผ่าน	API	  

			 					คณะกรรมการนโยบายฯ	ได้พฒันาข้อเสนอโครงสร้างข้อมลูและแนวทางการเชือ่มโยงข้อมลูด้านการวจิยั 

และนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ	โดยออกแบบผังโครงสร้างระบบที่ตอบรับต่อความต้องการของ

ทุกภาคส่วน	รวมถึงผลที่ต้องการในแต่ละระดับ	 ต้ังแต่ระดับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และงบประมาณ	ระดับบริหาร 

และจดัการทุน	และระดบัปฏิบัต	ิเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา	“ระบบข้อมลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

(National Research and Innovation Information System : NRIIS)”	ส�าหรับใช้ในการตดิตามและประเมินผล	

OKRs	ในแต่ละระดบั	ตัง้แต่ระดบันโยบายและยทุธศาสตร์	ระดบัการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิติั	และใช้ระบบ	NRIIS	

เป็นจุดบรกิารครบวงจร	หรอื	one-stop-service	ในการน�าส่งข้อมลูข้อเสนอโครงการได้		 	  

	 				คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	 ในการประชุม	ครั้งที่	 2/2563	 

เมื่อวันที	่3	กมุภาพนัธ์	2563	มมีตเิหน็ชอบให้มกีารพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวจัิยและนวตักรรม	หรือ	NRIIS	เป็น

ระบบสารสนเทศกลางด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลด้านวิจัย 

และนวัตกรรม	และให้หน่วยรบังบประมาณด้านวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(ววน.)	ทัง้หมด	บรหิารจดัการโครงการ

ผ่านระบบบรหิารจดัการข้อมลูกลางนี	้หรือหากจะใช้ระบบสารสนเทศอืน่ต้องสามารถเชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบข้อมูลกลาง

ได้	ระบบนีจ้ะครอบคลมุตัง้แต่นโยบายการขอรับงบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณ	และการติดตามผลของงบประมาณ

ด้าน	ววน.	ของประเทศ	โดยให้ส�านกังานการวจัิยแห่งชาต	ิ(วช.)	เป็นผู้ดแูลระบบ	NRIIS	(System	Admin)	ขณะเดียวกัน

สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ก็เห็นชอบในแนวทางดังกล่าว	รวมทั้งเห็นชอบให้	กสว.

รับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(NSTIS)	โดยยึดจากระบบ	STDB	เดิม	เพื่อให้เกิด

การเชือ่มโยงการด�าเนนิงานด้าน	ววน.	แบบบูรณาการอย่างแท้จรงิ	  

	 				ระบบ	NRIIS	ได้พัฒนาขึน้ภายใต้ความร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ 

การวิจัยของประเทศ	ได้แก่	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(กสว.),	ส�านักงานสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)	และหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม	(Program	

Management	Unit	:	PMU)	ทัง้	7	หน่วยงาน	ได้แก่	ส�านกังานการวจัิยแห่งชาติ	(วช.)	ส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ	(สนช.)

ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(สวก.)	สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ	(สวรส.)	หน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการ

พฒันาระดบัพืน้ที	่(บพท.)	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	และทุนด้านการพัฒนาสถาบนัอดุมศกึษา	

การวจิยั	และสร้างนวตักรรม	(บพค.)	และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(บพข.)
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โดยระบบ	NRIIS	จะเป็นท้ังระบบเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและระบบเพื่อการบริการ	 ซ่ึงจะต้องรองรับ 

การท�างานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการบริหารจัดการงบประมาณการวจัิย	โดยมกีารพัฒนาฐานข้อมลูกลางเพือ่การ

เชือ่มโยงข้อมลูหน่วยงานในระบบวจัิยและนวตักรรม	ระบบ	NRIIS	จะท�าให้ผูใ้ช้กลุม่ต่าง	ๆ	ได้รบัประโยชน์	ดังนี	้นกัวจัิย

สามารถเสนอขอรบัทนุวจิยัจากแหล่งต่าง	ๆ	โดยใช้แบบฟอร์มเดยีวยืน่ข้อเสนอทีเ่ดยีว	และสามารถน�าออกข้อมูลจาก

ฐานข้อมลูนกัวจัิยมาใส่ในแบบฟอร์มได้	รวมทัง้ตดิตามสถานะของโครงการวิจยัได้	และผูบ้รหิารงานวิจยัสามารถตดิตาม

และรวบรวมข้อมลูนกัวจิยั	โครงการวจิยัทีเ่สนอขอทุน	หรือโครงการวจัิยท่ีผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเรว็

ตลอดจนหน่วยงานนโยบายมข้ีอมลูภาพรวมงบประมาณงานวจิยัของประเทศเพือ่ประโยชน์ในการจดัท�าแผน	ก�าหนด

นโยบายการบรหิารจดัการและการพฒันางานวจิยัของประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป	

 1.2 จุดอ่อน สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และพัฒนายกระดับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรมของประเทศ       

		 	 	 	 การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า	 มีลักษณะต่างคนต่างท�า 

และต้องการความคล่องตัวในการท�างานของตนเอง	 เนื่องจากมีวิธีการลักษณะการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ใน

มิติที่แตกต่างกัน	ซึ่งขาดความเชื่อมโยงหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในกลุ่มข้อมูลเดียวกัน	จึงส่งผลให้ข้อมูล 

ไม่เป็นมาตรฐาน	ขาดเอกภาพ	มคีวามซ�า้ซ้อน	และมปีระสทิธภิาพไม่ดเีท่าทีค่วร	ท�าให้ใช้งานร่วมกนัได้ยาก	และผู้ใช้ 

เกดิความสบัสนเนือ่งจากข้อมลูมคีวามขดัแย้งกนั	เช่น	ผูท้�าวิจยัมคีวามต้องการท่ีจะตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของงานวจัิย

จะต้องไปตรวจสอบจากหลาย	ๆ 	แหล่งข้อมลู	และการยืน่ขอทนุวจิยัจะต้องยืน่ขอทนุตามหน่วยงานแหล่งทนุหลายๆ	แหล่ง	

ซึ่งมีความหลากหลาย	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	แม้จะมีมติ	ครม.	และมีกลไกที่พยายามให้หน่วยงานน�าส่งข้อมูล	 

เชือ่มโยงข้อมลู	ตลอดจนการสร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวจัิยแห่งชาต	ิ(คอบช.)	

ในการปฏริปูระบบวจิยั	รวมถงึระบบข้อมลู	โดยการออกแบบร่วมกนัและแบ่งหน้าทีใ่นการพัฒนาแยกส่วนเพือ่มาเชือ่ม

ต่อกนั	แต่กด็�าเนนิการได้ในระดบัหนึง่	ซึง่ยงัไม่เหน็ภาพรวมและการตอบโจทย์ของประเทศ	เนือ่งจากข้อมลูด้าน	ววน.	 

มคีวามส�าคญัท่ีแสดงให้เหน็	ความสามารถของประเทศในการใช้ความรูเ้พือ่แก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ	ซ่ึงเป็นข้อมลู

ส�าคญัส�าหรบั	ตัวชีว้ดัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	

      1.2.1 จดุอ่อน สิง่ทีต้่องปรับปรงุแก้ไข  

      1)	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในมิติที่ต่างกัน	เช่น	สวรส.	

ต้องการใช้ข้อมลูเพือ่การวเิคราะห์สูก่ารยกระดับให้มแีละใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มดิจิทลัเพ่ือสนบัสนนุการวจิยัระบบ	

สขุภาพไทยแบบครบวงจร,	สวก.	ใช้ข้อมูลเพ่ือขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากผลิตภาพการเกษตรและคณุภาพพืน้ฐาน

ของการใช้งานวจิยั	องค์ความรู	้และนวตักรรม,	หน่วยงานระดับกรม/สถาบนัการศกึษา	ใช้ข้อมลูเพือ่ตอบตัวชีว้ดัในระดบั

ต่าง	ๆ	เป็นต้น	 	 

	 	 	2)	ข้อมูลชุดเดียวกันแต่มีการจัดเก็บข้อมูลในมิติที่แตกต่างกัน	เช่น	ข้อมูลนักวิจัยมีการจัดเก็บ

ทั้งในฐานข้อมลูบคุลากรของ	ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	(สกอ.),	ฐานข้อมลูนกัวทิยาศาสตร์ของ	สป.อว.	 

และฐานข้อมูลนักวิจัยของ	 วช.	นอกจากนี้	 ข้อมูลชุดเดียวกันแต่ปรากฏอยู่ในหลายแหล่งหรือหลายฐานข้อมูล	 

เช่น	ข้อมลู	ชือ่	สกลุ,	ต�าแหน่ง,	ความเชีย่วชาญ,	ผลงานวิจยั,	ผลงานตีพมิพ์,	การจดสทิธบิตัร,	การน�าผลงานวจัิยไปใช้

ประโยชน์	ฯลฯ	ของนกัวจิยัหรือโครงการวจิยัทีแ่หล่งทนุต่าง	ๆ	มกีารเกบ็ไว้ในระบบสารสนเทศของตนเอง	และยงัพบว่า	

มกีารจดัเกบ็ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน	เช่น	ข้อมูลเพศ	อาจจัดเก็บในรูปแบบตัวอักษร	(ชาย	/ช	/	Men/	M)	หรือ

จัดเก็บในรปูแบบตวัเลข	(0/	1)	เป็นต้น	  
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	 	 3)	การร้องขอข้อมลูชดุเดยีวกนัจากผู้ใช้ข้อมลูหลายแหล่ง	เช่น	การขอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 

หน่วยงานซึ่งมีผู้ร้องขอหลายหน่วยงาน	ได้แก่	สศช.	ขอข้อมูลเพื่อรายงานตามแผนปฏิรูปประเทศวช.ขอข้อมูลเพื่อ 

จดัท�าดชันวีจิยั,	หน่วยงานต้นสงักัดผูร้บัทนุขอข้อมลูเพ่ือตดิตามความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ	เป็นต้น						  

	 	 4)	ข้อมูลไม่ครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาประเทศ	  

	 								 	 	4.1)	การตอบโจทย์ในเร่ืองการผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 

โดยข้อมูลบุคลากรมีการจัดเก็บไว้ตามหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้แก่	ส�านักงาน	ก.พ.,	กระทรวงการต่างประเทศ,	ส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษา,	สป.อว.,	วช.	ฯลฯ	ทีม่กีารใช้ประโยชน์ตามพนัธกจิ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นข้อมลูจากภาครัฐ	

แต่ยงัขาดข้อมลูจากภาคเอกชนทีจ่ะน�ามาวเิคราะห์เพ่ือตอบโจทย์ในเรือ่งดังกล่าว	  

	 				 	 	4.2)	การเข้าถึงผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	หรือผลงานวิจัยฉบับเผยแพร่	ของผู้ที่สนใจ	 เนื่องจาก 

ข้อมูลมกีารจดัเกบ็และให้บรกิารในหลายระบบหรือหลายฐานข้อมลู	ได้แก่	คลังข้อมลูงานวจิยัไทย	(TNRR)	ของ	วช.,	 

ฐานข้อมลูงานวจัิย	(ThaiLIS)	ของ	สป.อว.,	ฐานข้อมลู	TCI	และ	TCI-Thaijo	ของ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบรีุ	(มจธ.)	และระบบหอสมดุในมหาวทิยาลัยต่าง	ๆ	จงึท�าให้ไม่สามารถสบืค้นผลงานวจิยัจากแหล่งเดียวได้	  

	 	 	 	4.3)	การค้นหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ	พบว่า	หน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน	รวมถงึมูลนธิ	ิและสมาคมต่าง	ๆ 	ได้มกีารแต่งต้ังผู้เชีย่วชาญภายในองค์กรของตนเองเพ่ือท�าหน้าทีต่ามบทบาท

และสอดคล้องกบับรบิทขององค์กร	ซึง่ข้อมลูดงักล่าวไม่มหีน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมลู	ท�าให้หน่วยงานในระดบั

นโยบายไม่สามารถมองภาพรวมจ�านวนผู้ทีม่ทีกัษะสงูของประเทศ	(Talent	Pool)	ได้อย่างครบถ้วนในการน�าไปก�าหนด

นโยบายการพฒันาคนต่อไป	  

	 	 5)	การน�าส่งข้อมูลเป็นเพียงการน�าส่งผลผลิตในรูปแบบของรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	จึงยัง

ไม่เห็นภาพของการใช้ประโยชน์และขยายผล	ตลอดจนการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายได้		 

โดยการด�าเนนิงานวจิยัเมือ่สิน้สดุโครงการจะปิดโครงการด้วยเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์	ซึง่เป็นเพยีงผลผลติ	จากการ

ด�าเนินงานแต่ยังไม่ได้มีการแสดงให้เห็นถึงผลจากงานวิจัยที่น�าไปขยายผลหรือใช้ประโยชน์จนเกิดเป็นผลลัพธ ์

และผลกระทบ	และสามารถน�าส่งได้อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนการพัฒนาระบบประเมินผลให้รองรับในระดับโครงการ

และระดับภาพรวม	รวมถึงการน�าไปสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วย
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	 จากการประชมุหารอืการจดัท�าระบบฐานข้อมลูการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวัตกรรม	คร้ังที	่1/	2562	

เมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	2562	 	วช.	 ได้น�าเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา	สรุปดังนี ้

 

ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านข้อมูล	 

1.	หน่วยงานมีข้อมูลไม่ตรงกัน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง

หน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และข้อมูลไม่	update/ขาดความทันสมัย	ไม่ครบถ้วน

1.	พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อการบูรณาการและ

เชื่อมโยงข้อมูล	ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน

ววน.	 ของประเทศ	 ให้สามารถน�าส่งข้อมูลได้อย่าง

ต่อเนือ่งแบบ	Real-time	และพัฒนามาตรฐานกลางของ

ข้อมูลด้าน	 ววน.	 ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานใน

ระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.	หน่วยงานใช ้มาตรฐานอ้างอิงไม ่ตรงกันในการ

เชื่อมโยงข้อมูล

2.	จัดท�าข้อตกลงร่วมกันในการบูรณาการและเช่ือมโยง

กับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	

ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือเชื่อมโยงรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์	(TH	e-GIF)	ของส�านักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	(สพร.)	

ด้านระบบ 

1.	มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน	สร้างภาระให้กับ

หน่วยงาน/ผู้ให้ข้อมูล

1.	พฒันายกระดับระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	

ของประเทศ	 ให้เป็นจุดบริการครบวงจร	หรือ	one-

stop-service	 ในการน�าส่งข้อมูล	และมีระบบตรวจ

สอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล		

2.	หน่วยงานใช้งบประมาณจ�านวนมากเพื่องานด้าน

ระบบ	 โดยขาดการเช่ือมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล 

ร่วมกัน						

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

ด้านผลกระทบต่อประเทศ 

ข้อมูลไม่พร้อมใช้ในการตัดสินใจในมิติต่าง	ๆ	และขาด

การวิเคราะห์แบบองค์รวม	

พัฒนาระบบวเิคราะห์ข้อมลูท่ีพร้อมใช้แบบอตัโนมติั	จาก

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ใน	

4	มิติ	 (นโยบาย,	สังคม,	วิชาการ	และเศรษฐกิจ)	 ให้

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือนประเทศได้

ตามเป้าหมาย
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  1.2.2 การพัฒนายกระดบัระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

  แนวคดิ	 ในการพฒันายกระดบัระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ดงันี	้ 	 		 

	 	 1)	มีเอกภาพและบรูณาการ	  

	 	 2)	มีความปลอดภยัและให้สทิธกิารเข้าถงึระบบอย่างเหมาะสม	  

	 	 3)	มีการไหลเข้าข้อมูลอตัโนมตัอิย่างต่อเน่ืองและแสดงผลแบบ	Real-time	  

	 	 4)	ข้อมูลด้าน	ววน.	ต้องเป็นข้อมูลกลางซ่ึงมีชุดเดียวกันทั้งประเทศ	และมีมาตรฐานโดยมีการ	  

	 	เชือ่มโยงข้อมูลกบัหน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	 	 		 

	 	 5)	ใช้งานง่าย	  

	 		 6)	สามารถใช้ตดิตามและตรวจสอบได้		  

หากมกีารพฒันายกระดบัระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศตามแนวคิดข้างต้นแล้วก็จะช่วยสนับสนุน

การวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย	การจัดสรรงบประมาณ	การบริหารจัดการโครงการ	และการติดตามประเมิน

ผล	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานทกุระดบัและตอบวตัถปุระสงค์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ	โดยมคีลงัข้อมลู	(Data	

Warehouse)	ที่จัดเก็บข้อมูลและมีการเช่ือมโยงข้อมูลหรือการถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	ทั้งภายในและ

ภายนอกกระทรวง	โดยเฉพาะการเชือ่มโยงฐานข้อมลูด้านการอดุมศกึษา	และฐานข้อมูลด้าน	ววน.	รวมทัง้มีการบรหิาร

จัดการข้อมลูเพือ่น�าไปสูก่ารวเิคราะห์ผล	(Data	Analytic)	ได้อย่างทนัการณ์	(Real-time)	และคาดการณ์	 (Predict)	 

ในเรื่องต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนมีกลไกหรือวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลด้าน	ววน.	ในภาคส่วนอื่น	ๆ	

รวมถงึข้อมลูในภาคเอกชนให้ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ด้วย	โดยการสร้างแรงจูงใจในลักษณะ	Positive	Enforcement	

เช่น	การให้สิทธิประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ	 (Government	Procurement)	 เป็นต้น	นอกจากนี	้

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ยังช่วยสนับสนุนการตดิตามและประเมนิผลในลกัษณะ	PDCA	

(Plan	Do	Check	และ	Act)	 โดยมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 (Double	Loop	Learning)	รวมถึงการ

วิเคราะห์และการรายงานผลเพื่อให้ตอบโจทย์ในระดับประเทศ	อย่างไรก็ตาม	การใช้ประโยชน์ข้อมลูจากระบบข้อมลู

สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศร่วมกนั	จะต้องสร้างให้เกดิความเชือ่ใจ	(Trust)	และส่ือสารให้เกิดความเข้าใจ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี	Interface	ระหว่างกัน	 	 

	 ทั้งน้ี	ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ซึ่งบริหารจัดการและดูแลโดย	วช.	จะได้รับการ

พฒันายกระดบัให้สามารถด�าเนนิการและให้บริการเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากข้อมลู	ดังนี	้1)	สรุปข้อมลูผลการวจิยั

สัน้	ๆ	2)	ใช้เทคโนโลย	ีAI	ในการกรองเพือ่ระบวุ่างานวจัิยนีม้รีะดับ	TRL	เท่าไร	3)	ท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น	ๆ	โดย

ให้กรอกแบบฟอร์มความต้องการใช้ข้อมูล	ซึ่งขณะนี้	วช.	ก�าลังด�าเนินการทดลองการด�าเนินการดังกล่าว



แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

2. แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2

 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีดังนี้ 

 2.1 กฏหมาย ได้แก่ พระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์  วจัิยและนวตักรรม 

พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการบรหิาร

งานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  

 2.2 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 20 ปี นโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 

พ.ศ. 2563-2565  

 2.3 แผน ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น 

การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580) (2) แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (23) ประเดน็

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561-2580), แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, นโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580), แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565 แผนการด�าเนนิการจดัท�าฐานข้อมูลการอดุมศกึษา ฐานข้อมลูมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และฐานข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และแผนพัฒนารฐับาล

ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  

 2.4 นโยบายและมติ ได้แก่ นโยบายและมติของ ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.), คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม, 

คณะกรรมการนโยบายดา้นผังโครงสร้างข้อมูล และแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ

ด�าเนินงานแบบบูรณาการ, คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะอนุกรรมการ

ด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 2.5 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 2.6 แนวคิดในการจัดท�าผังโครงสร้างข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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 2.1 กฏหมาย  

  2.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 2562  

  มาตรา 13 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ�านาจเกี่ยวกับการจัดท�าฐานข้อมูลและดัชนี

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

  2.1.2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  

มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดังนี้  

  มาตรา 22 เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ บริหารจัดการ และวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

และนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย 

และนวัตกรรมของหน่วยงานต่อส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

  มาตรา 23 วรรคสอง ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะด�าเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตหรือนักศึกษาของตนต่อส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รวมถึงรายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมและวิทยานิพนธ์เม่ือสิ้นสุดการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภา

นโยบายก�าหนด  

  มาตรา 24 ให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ   

  เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดให้มีระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

ในระบบวิจัยและนวัตกรรม และให้มีอ�านาจเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน 

ดังกล่าวทุกหน่วยงาน  

  ให้หน่วยงานของรฐัในระบบวจัิยและนวตักรรมทกุหน่วยงานเชือ่มโยงข้อมลูการวจัิยและนวตักรรม

ตามมาตรา 22 และมาตรา 23 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางที่ส�านักงานการวิจัย

แห่งชาติจัดท�าขึ้นตามวรรคหนึ่ง  

  ให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมตามมาตรา 22 มาตรา 23 

และมาตรานี้ กับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สอวช. และ สกสว.  

  มาตรา 25 การอ้างอิงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้อ้างอิงจาก

ฐานข้อมูลตามมาตรา 24  

  มาตรา 26 ให้ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการด�าเนินการ 

และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
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  2.1.3 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  

มาตราที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี ้

  มาตรา 4 เพื่อให้การบริการงานภาครัฐและการจัดท�าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้หน่วยงาน 

ของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท�าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการ 

และการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�างานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย

และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึง 

ของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนิน

การตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้   

  (1) การน�าระบบดจิทัิลทีเ่หมาะสมมาใช้ในการบรหิารและการให้บรกิารของหน่วยงานของรฐัทกุแห่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ   

  (2) การพฒันามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวธิกีารเกีย่วกบัระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านดิจิทัลที่จ�าเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

  (3) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง

คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ  

  (4) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าและครอบครองในรูปแบบ 

และช่องทางดิจิทัล   

  มาตรา 12 เพือ่ให้การบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ตามมาตรา 4 และเกิดการบูรณาการร่วมกัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน 

และด�าเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา 8    

  (1) จัดท�าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล   

  (2) จัดท�ากระบวนการหรือการด�าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการ 

ให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นถึงการอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 

และมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ (5) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้มีความพร้อมใช้ น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

  (6) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการด�าเนินงานด้านการ

บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   

  การจัดท�าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม (1) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ ์

ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก�าหนด  

  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกันโดย 

ไม่จ�าเป็นต้องจัดท�าข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด  

  มาตรา 16 หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากหน่วย

งานของรัฐที่ครอบครองเพื่อน�ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้   
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  มาตรา 17 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่า

ใช้จ่าย และสามารถน�าไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

  2.1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

  หมวด 3 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 32 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองเมื่อใดก็ได้ มาตรา 33 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด�าเนินการลบหรือท�าลาย หรือท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว

บคุคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลได้ มาตรา 37 ผูค้วบคมุข้อมลูมหีน้าที ่(1) จดัให้มมีาตรการรกัษาความปลอดภยั

ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเมื่อพ้นก�าหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ�าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนบุคคลนั้น หรือตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

  2.1.5 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  

  มาตราท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มีรายละเอียดดังนี้  

  มาตรา 41 การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ต้องค�านงึถงึความเป็นเอกภาพและการบรูณาการ

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  

  มาตรา 42 นโยบายและแผนว่าด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ต้องมเีป้าหมายและแนวทาง

อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

  (1) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  

  (2) การสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์  

  (3) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศของประเทศ  

  (4) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   

  (5) การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละองค์ความรูท้ีเ่กีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ไซเบอร์ 

  (6) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน  

  (7) สร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

  (8) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   

  มาตรา 45 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก�ากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าคัญทางสารสนเทศ มีหน้าท่ีป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทาง

ปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (4) ด้วย
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  มาตรา 58 ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศซ่ึงอยู่ใน

ความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญทางสารสนเทศใดให้หน่วยงาน 

นั้นด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้น รวมถึง

พฤติการณ์แวดล้อมของตน เพื่อประเมินว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่ หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า

เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้น ให้ด�าเนินการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏบิตั ิและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของหน่วยงานนัน้

และแจ้งไปยังส�านักงานและหน่วยงานควบคุมหรือก�ากับดูแลของตนโดยเร็ว 

 2.2 ยุทธศาสตร์  

  2.2.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ 

คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ

เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การน�านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท�างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏบิตัิ

งานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

มีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  

  2.2.2 นโยบายและยทุธศาสตร์การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565 

  กรอบยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4.5 โปรแกรมตัดขวางที่มีเป้าหมาย 

เชิงบูรณาการหรือสนับสนุนแพลตฟอร์มต่าง ๆ   

  โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมนี้  

มีเป้าประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบ อววน. ให้เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับ

นโยบายยุทธศาสตร์ O16 พัฒนาระบบ อววน. ให้เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ 

ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม KR16.4  

ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน ววน. แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ KR16.5 มีระบบติดตามประเมินผล

การลงทุนด้าน ววน. ที่วัดได้ทั้งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการลงทุน  

  โปรแกรมท่ี 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management) วัตถุประสงค์

ของโปรแกรมนี้ คือ การใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือคาดการณ์ปัญหา จัดการกับภาวะวิกฤติของประเทศ

ได้อย่างทันท่วงที KR17.1.2 มีฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่ 

O17.2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านความรู้ ก�าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ววน. เพ่ือสนับสนุน

การจัดการภาวะวิกฤติ และการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤติ

 2.3 แผน  

  2.3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน.

ของประเทศ มี 2 ประเด็น ได้แก่ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และ (23) ประเด็น 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580)  

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนา

แบบครอบคลุมท่ัวถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ด�าเนินการพัฒนาระบบ

อ�านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจ�ากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งน�านวัตกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาระบบข้อมูล ได้แก่  

  1. การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน ซ่ึงจะท�าให้เกิดการน�าเทคโนโลยี

ดจิทัิลและนวตักรรมมาประยกุต์ใช้ในการให้บรกิารประชาชน    

  2. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการน�า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งการเปิด

โอกาสให้เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิต

ให้วธิกีารท�างานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

  2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(พ.ศ.2561-2580)   

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ก�าหนดเป้าหมาย 

ให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตร์ของประเทศเพิม่สงูขึน้ โดยมแีผนย่อยทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาระบบข้อมลู คอื 5) ด้านปัจจยัสนบัสนนุใน

การวิจยัและพฒันานวตักรรม มุง่เน้นการพฒันาปัจจยัสนบัสนนุ อาท ิโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกด้าน

การวิจยัและพฒันานวตักรรม ระบบบริหารจดัการงานวจัิยเพือ่น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

  แนวทางการพฒันา  

  1.พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจัิย เพือ่บรูณาการระบบวจิยัและนวัตกรรมของประเทศ   

  2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม ่

ที่จ�าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ

เฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง

แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง และเพื่อท�างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในประเด็นท่ีมุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยี

ที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย
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  2.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

  วัตถุประสงค์หลักของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 

(1) สร้างภาครฐัของประชาชนเพือ่ประชาชน แผนการปฏริปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2561-2565 

มีกรอบประเด็นปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูล ได้แก่  

  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน  

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

(2) น�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ และ (3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

  2.3.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด ้วยการพัฒนาดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(พ.ศ. 2561-2580)  

  ก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัล 

ของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ในการศึกษานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในกระบวนการท�างานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�างานและขั้นตอนการให้บริการ

ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ�านวยความสะดวกผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล 

และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูล

ของภาครัฐท่ีไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยน 

อย่างมีมาตรฐาน ให้ความส�าคญักับการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และข้อมลู รวมไปถงึการสร้างแพลตฟอร์ม

การให้บริการภาครัฐ  

  โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

  1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู ้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

และแม่นย�า  

  2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส่ และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  

  3. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ�้าซ้อน 

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แผนงานท่ีมีความส�าคัญและเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

  1. ปรับเปลี่ยนการท�างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

       1.1 ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุนด้วยการ

ลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน  

       1.2 เชื่อมโยงการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการท�างานและข้อมูล ทั้งภายใน 

และข้ามหน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government)



แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

17

       1.3 เตรียมความพร้อมส�าหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจ�านวนมหาศาลในระบบ ทั้งด้านการจัดเก็บ

และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูล  

ตลอดจนจั ด ให ้ มี ม าตรการจั ดการความปลอดภั ย ไซ เบอร ์ และความมั่ นค งปลอดภั ยของข ้ อ มู ล 

    1.4 ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการท�างานในรูปแบบรัฐบาล

ดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�างาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้

(User) เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการพัฒนา  

  2. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกระบวนการท�างานของรัฐ (Open Government) เพื่อน�าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์  

     2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการ

ข้อมูล ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อน�ามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรมสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ  

    2.2 พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐ 

โดยไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้างคุณค่า

ทางเศรษฐกิจและสังคม  

     2.3 เช่ือมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ  

  3. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับ

การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ  

     3.1 ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เช่น แบบฟอร์มกลาง 

(Single Form)  

     3.2 ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Common Platform)    

  ยทุธศาสตร์ที ่6 สร้างความเชือ่มัน่ในการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุง่เน้นการสร้างความม่ันคง

ปลอดภยั และความเชือ่มัน่ในการท�าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัให้กบัผูป้ระกอบการ ผูท้�างาน และผูใ้ช้บรกิาร  

  โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ มีมาตรฐานข้อมูลที่สากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและ 

ใช้ประโยชน์ในการท�าธุรกรรม  

  แผนงานท่ีมีความส�าคัญและเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

  1. จัดให้มีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยสร้างความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก�าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบและกติกา  

ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจ

และสังคม ซ่ึงภาครัฐจะเป็นผู้เร่ิมต้นในการลดอุปสรรคในการด�าเนินการต่าง ๆ  

     1.1 ก�าหนดมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมลูทางเทคนคิเพ่ือการปฏบิติังานร่วมกนั (Interoperability 

Standard) ในการเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล  

  2. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�าธุรกรรมออนไลน์     

    2.1 สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเช่ือม่ัน 

ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการท�าธุรกรรมออนไลน์  

    2.2 ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ให้บริการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการ

คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ  

     2.3 ก�าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นยิ่งยวด (Critical Infrastructure)  
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  2.3.4 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565  

  กรอบยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 4 ด้าน ข้อ 4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

ก�าลังคนและสถาบันความรู้ โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีตัวอย่าง

โปรแกรมย่อย: เทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data ซึ่งมีตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย: ข้อ 4 การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญตั้งแต่โครงข่าย 5G, ระบบโครงข่าย ToT, ระบบประมวลผลและบริการคลาวด์, ระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูง ข้อ 5 การน�าเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ ในการรองรับและสนับสนุน ข้อ 6 การให้บริการข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงระบบ

กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานการคุ้มครองต่าง ๆ ข้อ 7 การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ การใช้งานดิจิทัล

ข้อ 8 สนับสนุนการเปิดข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมาจัดท�า Government Big Data  

  “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงส�าหรับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” โดยมี เจตนารมณ์  

มุ่งปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังการเช่ือมโยงกับแผนอุดมศึกษาเพื่อ

ยกระดับความเป็นเลิศ ความเป็นสากล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล มีตัวอย่างแผนงาน

ย่อยภายใต้โปรแกรมท่ี 16 (Subprogram): ข้อ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล อววน. โดยใช้ปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) 

  2.3.5 แผนการด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา

และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  

  มุ่งเน้นให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีฐานข้อมูลและดัชนี

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกลางของประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม 

การอ้างอิงและเช่ือมโยงข้อมูลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรข้อมูลให้ร่วมกัน โดยในแผนดังกล่าวได้

ก�าหนดแนวทางในการจัดฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย

ของการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังหลักการและแนวคิดของการ

ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ตลอดจนข้อก�าหนดรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ ได้ก�าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาฐานข้อมูลฯ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้  

  - หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม มีระบบส�าหรับบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ 

ที่เป็นระบบเดียวกันของประเทศ รองรับการท�างานตามการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและเชื่อมโยงงานด้าน 

ววน. ของประเทศได้อย่างเป็นระบบ  

  - หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม และหน่วยงานนโยบายมีข้อมูลเพื่อใช้ในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการวิจัยของประเทศได้   

  - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิจัย ประชาชน สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เป็นระบบเดียว  

  - องค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสามารถน�ามาประเมินสถานการณ์วิจัยให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงแบบฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  - หน่วยงานระดับนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานระดับนโยบายมีข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุน 

การก�าหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

  - หน่วยหนุนทุนวิจัย เพื่อให้หน่วยหนุนทุนวิจัยสามารถบริหารทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และเป็น

ศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชน   

  - หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนการให้บริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล  

  - หน่วยงานเอกชน เพื่อให้หน่วยงานเอกชนทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการบริการได้

ขับเคล่ือนประเทศผ่านก�าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการเผยแพร่ผลงานการ

วิจัยไปต่อยอดเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้  

  - ประชาชน เพื่อให้ประชาชน บุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีน�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  

  หลักการและแนวคิดของการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลักส�าคัญ คือ   

  1. มาตรฐานชุดข้อมูล (Metadata and Data Set)  

  การคัดเลือกชุดข้อมูลหลักส�าคัญและก�าหนดมาตรฐานของชุดข้อมูล (Data Set) เพื่อใช้ส�าหรับ

อธิบายความหมายของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูล และชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

เรียกว่า “Metadata”  

  2. รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลและการส่งข้อมูล (Data Integration)  

  หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องจัดให้มีฐานข้อมูลกลางตามมาตรฐานชุดข้อมูลที่ก�าหนดขึ้น  

โดยก�าหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีจะใช้ส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีมีมาตรฐานและมีความม่ันคง

ปลอดภัย  

  3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)  

  พัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถรองรับการแลกเปล่ียนข้อมูลในลักษณะของ Application 

Programming Interface (API) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ต้องการ

ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  4. การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล (Data Analytics and Data Visualization)   

  การพัฒนาในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics and Data Visualization) ด้วยการ

พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ธุรกิจหรือด�าเนินงาน

ขององค์กรด้วยการดึงข้อมูลท่ีโดดเด่นมาแสดงผลในรูปแบบของกราฟหรือตาราง  

  5. ธรรมาภิบาลข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data Governance & Open Data)   

  การจัดธรรมาภิบาลข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data Governance and Open Data) รวมถึง

ชุดข้อมูล (Data set) ที่จะสามารถน�าไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคม และชีวิตความเป็นอยู่  

เพื่อน�าไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง และความก้าวหน้าด้วยความสามารถของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย  
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  ข้อก�าหนดรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล  

  1. การเปิดเผยข้อมูล   

  การเผยแพร่ชุดข้อมูลควรก�าหนดรูปแบบข้อมูลที่จะสามารถเผยแพร่อย่างน้อยระดับ 3 ดาว  

  2. การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย  

  หน่วยงานในสังกัด อว. ต้องพิจารณาด�าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้บริการหรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลผ่านโปรโตคอลที่มีความม่ันคงปลอดภัย หรือผ่าน SSL ซึ่งย่อมาจาก Secure Socket Layer เป็นเทคโนโลยี

รักษาความปลอดภัย

  2.3.6 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565  

  จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท�าให้ภาครัฐเล็งเห็นความจ�าเป็นที่จะต้อง

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงรวมทั้งการให้บริการและกระบวนการท�างานให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล (Digital Transformation) มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ�านวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

  มุ ่งเน้นการพัฒนาบริการดิจิทัลที่่มีคุณภาพส�าหรับประชาชนโดยการส่งเสริม และสนับสนุน  

ให้หน่วยงานรัฐมีทัศนคติด้านดิจิทัล (Digital Mindset) มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาบริการดิจิทัลที่

มีประสิทธิภาพการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการดิจิทัลของประชาชน ด้วยการปกป้องคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน  

  เป้าหมาย  

  1. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  

  2. เกดิศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางในการแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทิลัและทะเบยีนดจิทิลัระหว่างหน่วย

งานของรัฐ  

  3. บริการภาครัฐ ที่ส�าคัญได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นบริการในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End to 

End Digital Services)  

  กลไก/มาตรการ  

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก  

ด้วยการบูรณาการร่วมกัน  

  2. พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 

รองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) หรือรองรับต่อสถานการณ์อุบัติใหม่ที่่ประเทศต้องเผชิญ  

  3. เพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถหน่วยงานรัฐ สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล รองรับการพัฒนาระบบ

บริการเพื่อศักยภาพการบริการประชาชน รวมถึงบุคลากรรัฐมี Digital Mindset และมีทักษะที่จ�าเป็นในการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล  

  4. เพิม่ความสามารถ ความมัน่คงปลอดภยัในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัภาครฐั พร้อมทัง้จดัหา

กลไกการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ในการรับบริการจากภาครัฐ
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท�างานของรัฐ  

  ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการท�างานของภาครัฐ เพื่อให้สามารถพัฒนา

บริการประชาชนหรือบริหารจัดการภายในภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพ โดยเป็นการส่งเสริม  

และผลักดันตั้งแต่ต้นกระบวนการคือ การจัดท�าข้อมูลภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยน  

เช่ือมโยงในการให้บริการประชาชน  

  เป้าหมาย  

  ภาครัฐมีกลไกการเปิดเผย แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digitization) ตามกรอบ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

  กลไก/มาตรการ  

  1. จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ  

  2. พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล ในการเชื่อมโยง การเปิดเผย 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

  มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ผ่านการแสดงความ

คิดเห็น หรือเสนอแนวทาง หรือนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านช่องทางดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

โดยครอบคลุมการเสนอความคิดเห็นและการติดตามผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  เป้าหมาย  

  1. ลดปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล   

  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประเทศผ่าน

ระบบดิจิทัล  

  กลไก/มาตรการ  

  เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อประชาชน

เข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วม และตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐ

 2.4 นโยบายและมติ    

  2.4.1 ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 

  สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมแห่งชาต ิในการประชมุ คร้ังที ่1/2562 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบความก้าวหน้าการด�าเนินงานของคณะท�างานพัฒนาระบบและแนวทาง

การเพ่ิมประสิทธิภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูป 

ทีส่�าคัญ ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างระบบ อววน. การออกแบบระบบบริหารนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. 

การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ การออกแบบระบบติดตามและประเมินผล และการ

ออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล
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  ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีบทบาท

หน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ รวมถึงภารกิจในการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูล

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการก�าหนดนโยบาย

  2.4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม

คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาในวาระเรื่อง กรอบสถาปัตยกรรมข้อมูลการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ดังนี้   

  (1) การบูรณาการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้าน วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นระบบสารสนเทศกลางด้าน อววน.  

  (2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้  

    (2.1) การพฒันาระบบข้อมลู อววน. ควรจดัท�าให้เป็นระบบอตัโนมตั ิและให้มกีารไหลของ ข้อมูล

เข้าสู่ระบบแบบ Real-time รวมถึงให้มีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบในรูปแบบ Single-entry Data เพื่อลดความ

ผิดพลาดของข้อมูล       

    (2.2) การพัฒนาระบบข้อมูล อววน. ควรค�านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ (User)  

เป็นส�าคัญ และต้องออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย (User-Friendly) และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบสนองต่อ

การใช้ประโยชน์ได้อย่างทันการณ์       

    (2.3) การใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลกลางด้าน อววน. เพื่อวางนโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบ

ประมาณ การบริหารและจัดการทุน และการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานในระบบ อววน. โดยที่ประชุมมี

มติเห็นชอบกรอบสถาปัตยกรรมข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมอบหมายให้ สอวช.

ประสาน สป.อว. ในการจัดท�าระบบข้อมูลการอุดมศึกษา และ กสว. ในการจัดท�าระบบข้อมูล ววน. ตามกรอบ

สถาปัตยกรรมดังกล่าว โดยน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาด�าเนินการ ทั้งนี้  

เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการเชื่อมโยงระหว่างระบบข้อมูลดังกล่าว และให้รายงานความก้าวหน้าในการด�าเนิน

งานต่อสภานโยบาย

  2.4.3 คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูล และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการด�าเนินงานแบบบูรณาการ 

  (1) คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูล และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ ได้น�าเสนอผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล

อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และได้เสนอแนะว่า ระบบควรมลีกัษณะเป็น Big data เพ่ือให้การประเมนิ

โครงการต่าง ๆ กระท�าได้สะดวก และด�าเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Paperless Assessment) รวมถึงสามารถ

ติดตามผลการประเมินและผู้ประเมินได้ ทั้งนี้ ในส่วนของระบบการพิจารณาข้อเสนอโครงการนั้น ในระยะต่อไป

หน่วยงานต่างๆ ควรต้องใช้งานระบบเดียวกัน โดยเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการออกแบบท่ีมีความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกัน ไม่เกิดปัญหาการทับซ้อนหรือแยกส่วน (silo) ของระบบต่าง ๆ
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  (2) ข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุม  

     (2.1) ข้อมลูของนกัวจิยันัน้ ควรบรรจขุ้อมลูในระบบฐานข้อมลูของหน่วยงานทีต่นสงักดัจากต้นทาง  

แต่หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากต้นสังกัด ให้แสดงในฐานข้อมูลส่วนกลางเมื่อผู้วิจัยรับทุนโครงการวิจัยได้โดย

อัตโนมัติ        

     (2.2) ในส่วนของระบบฐานข้อมูล STDB นั้น ให้เน้นดูแลรับผิดชอบข้อมูลด้านอุปกรณ ์

เครื่องมือและห้องปฏิบัติการต้นแบบต่าง แต่ระบบ NRIIS ต้องมีความพร้อมในการเก็บข้อมูลในส่วนดังกล่าวด้วย

  2.4.4 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  

  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับ เร่งรัด  

และติดตามให้มีการจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยให้พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)  

เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศกลางของประเทศในการขอรับงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามผล

ของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ และให้ส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ เป็นผูด้แูลระบบ 

(System Admin)  

  (1) กสว. ในการประชุม คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 มีมติที่ประชุมรับทราบ  

เรื่องสรุปสถานการณ์และการด�าเนินการที่ผ่านมาของระบบ ววน. ดังนี้  

      (1.1) กลไกส�าคัญที่ช่วยให้การแปรแผนสู่การปฏิบัติเกิดขึ้นได้จริงคือ ระบบงบประมาณ ววน.

ซึ่งได้น�าข้อมูลการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมต่อ GDP ที่ควรจะเป็น มาใช้ในการก�าหนดกรอบงบประมาณ  

และให้หน่วยงานในระบบยื่นค�าของบประมาณด้าน ววน. เข้ามาในระบบกลาง  

      กลไกส�าคญัอกีประการหนึง่คือ การออกแบบระบบบริหารโปรแกรมด้าน ววน. ผ่านหน่วยบรหิาร

และจัดการทุน (Program Management Unit, PMU) เพื่อการท�างานในลักษณะ Consortium ที่มีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการจากต้นน�้าถึงปลายน�้า ผ่านการให้ทุนวิจัย  

      (1.2) ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ               

    ควรมีกระบวนการเชื่อมโยงระบบบริหารงานวิจัยให้เป็นระบบเดียวกัน นอกจากนี้  

ควรให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สามารถดึงข้อมูลรายงานที่เคยจัดท�าไว้เพื่อส่งให้

แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีที่หน่วยงานนั้น ๆ ขอข้อมูล เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการจัดท�าข้อมูลรายงาน  

  (2) กสว. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่ประชุมรับทราบ 

ในวาระเสนอเชิงนโยบายและขอความคิดเห็นเร่ือง ผังโครงสร้างข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการด�าเนิน

การแบบบูรณาการ ดังนี้  

     (2.1) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ตามผัง

โครงสร้างข้อมูล และการประเมินระบบข้อมูลที่พัฒนาและเชื่อมโยงนี้ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ให้หน่วยงานบริหารจัดการทั้ง

ระดับนโยบาย (สอวช., สกสว.) และระดับหน่วยงานบริหารจัดการทุน (PMU) ใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการ

กลาง เพ่ือน�าไปสังเคราะห์และรายงานผลตามภารกิจของหน่วยงาน โดยไม่ควรสนับสนุนให้พัฒนาระบบเอง  

โดย สอวช. ใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการกลางเพื่อด�าเนินการประเมิน OKRs ส่วน สกสว. ใช้เพื่อเป็นข้อมูล

กลางเกีย่วกบัโครงการและงบประมาณทีเ่สนอ และได้รบังบประมาณเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ของหน่วยวจิยั 

และหน่วยบริหารและจดัการทุน (PMU) และหน่วยบริหารและจัดการทนุ (PMU) ใช้เพ่ือประเมนิโครงการวจัิย
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     (2.2) ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

        (2.2.1) ควรออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางที่มีความสมบูรณ์โดยต่อยอด 

จากหลายระบบที่มีอยู่แล้ว และให้เป็นระบบท่ีมีความคล่องตัว สืบค้นข้อมูลสะดวก ประเมินได้ทุกมิติ ทุกระดับ  

ซึ่งควรบริหารจัดการได้ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า จนถึงปลายน�้า  

               (2.2.2) ควรให้หน่วยรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด บริหาร

จัดการโครงการ ผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง หรือระบบสารสนเทศอื่นที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล

กลางได้ เพื่อให้สามารถแสดงสถานะได้แบบตามเวลาจริง (Real-time)  

            (2.2.3) การจดัท�าฐานข้อมลูควรครอบคลุมทัง้หน่วยงานให้ทนุ และหน่วยงานรับงบประมาณ 

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)             

                (2.2.4) ควรแยกบทบาทและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้ชัดเจน เนื่องจากส�านักงานการวิจัย

แห่งชาต ิ(วช.) มีบทบาททั้งเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูล และผู้ใช้งานระบบ  

  2.4.5 คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  

  กสว. ได้ให้ความส�าคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างสมบูรณ์ กสว. จึงได้มีมติในการ

ประชุมคร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล 

และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

   (1) คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวตักรรม ในการประชมุ ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2563 มมีติเหน็ชอบในหลักการของการออกแบบ

ระบบข้อมลูด้านผลผลิต โดยมปีระเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกบัระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศดังนี ้  

      (1.1) ต้องเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องมาจากระบบข้อมูลการวิจัย นวัตกรรม และโครงการ แผนงาน

ด้าน ววน. เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับไปถึงต้นทางได้     

     (1.2) การใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน โดยไม่สนับสนุนให้จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

    (1.3) หากหัวข้อหรือประเด็นของผลผลิต สามารถจัดหมวดหมู่ให้กลายเป็นฐานข้อมูล 

เพื่อการสืบค้นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้ ก็พัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ข้อมูลจากในระบบที่เชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ 

เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัยแบบ Real-time ตรงกับข้อมูลที่อัพเดทอยู่ในระบบ แต่สามารถเข้าถึงโดยผ่าน

เข้าช่องทาง “ฐานข้อมูล”     

    (1.4) หากฐานข้อมูลประเด็นใดประเด็นหนึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นฐาน

ข้อมูลระดับสากลหรือระดับประเทศที่ด�าเนินการอยู่ ก็พัฒนาให้ระบบข้อมูลผลผลิต สามารถเช่ือมต่อหรือดึงข้อมูล

จากฐานข้อมูลน้ัน ๆ เข้าสู่ระบบข้อมูลผลผลิตได้  

  (2) คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เห็นสมควรก�าหนดนโยบายการ 

น�าส่งข้อมูลเข้าระบบ NRIIS ส�าหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีมติ 

ให้ยกร่างนโยบายข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอต่อ กสว. โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ ดังนี้
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     (2.1) การน�าส่งและเชื่อมโยงข้อมูล  

            (2.1.1) หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมน�าส่งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (ววน.) รวมท้ังข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ววน. เข้าระบบข้อมูลสารสนเทศกลางผ่านทางระบบ

ข้อมลูสารสนเทศวจิยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(National Research and Innovation Information System : NRIIS)

ที่ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจัดท�าขึ้น  

         (2.1.2) หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังนักวิจัยหรือผู ้ที่ได้รับ 

งบประมาณด้าน ววน. โดยเฉพาะจากกองทุนไปแล้ว จะต้องบันทึกข้อมูลแผนงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้า

ของการวิจัยเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 เดือน หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เรียบร้อยแล้ว  

   (2.1.3) หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งนักวิจัยหรือผู ้ที่ได้รับงบ

ประมาณด้าน ววน. โดยเฉพาะจากกองทุนไปแล้ว และได้ด�าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องจัดส่งรายงานการ

วิจัยเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางตามวิธีการที่ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติได้ก�าหนด  

   (2.1.4) หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 

และ/หรือ เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง  

   (2.1.5) หน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีระบบสารสนเทศของตนเอง  

ให้พิจารณาจัดท�ากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางร่วมกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

ให้เสร็จภายในเวลา 1 ปี   

     (2.2) การเปิดเผยข้อมูล  

    การเปิดเผยข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางนั้น ให้ยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นหลัก   

     (2.3) การบริหารจัดการข้อมูล   

   (2.3.1) หน่วยงานของรฐัในระบบวจิยัและนวตักรรมผูเ้ป็นเจ้าของข้อมลู เป็นผูส้ร้างจดัท�า/ 

แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบ NRIIS ในการเสนอของบประมาณด้าน ววน. ตามมาตรฐานข้อมูลที่ส�านักงาน

การวิจัยแห่งชาติก�าหนด โดยข้อมูลจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน    

   (2.3.2) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ จะดูแลรักษาและปกป้องข้อมูลด้าน ววน. ให้มีความ

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ ธุรกิจ และประชาชน ตามสิทธิที่จะก�าหนดขึ้นตาม

นโยบายข้อท่ี (1.2)  

  (3) คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดย ประธาน กสว. (ศาสตราจารย์ 

กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ) ได้มอบนโยบายด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยมีประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลด้าน ววน. ดังนี้  

    (3.1) แบบฟอร์มกลางส�าหรับการเสนอขอรับงบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)    

   (3.1.1) ก�าหนดแบบฟอร์มการขอรับงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ในระดับแผนงาน/

โครงการ  
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   (3.1.2) หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) รับข้อเสนอโครงการโดยให้นักวิจัย

เสนอขอทุนภายใต้ 5 แบบฟอร์มหลักตามข้อ (3.1.1) ผ่านระบบ NRIIS โดยนักวิจัยที่มีสิทธิในการเสนอขอทุน 

จะต้องเป็นนักวิจัยท่ีมีข้อมูลประวัตินักวิจัยในระบบ NRIIS เท่านั้น     

    (3.2) ระบบบรหิารจดัการโครงการวจัิยและนวัตกรรมของหน่วยงาน (Organization Research 

and Innovation Information System : ORIIS)      

    หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) ที่มีระบบสารสนเทศของตนเองอยู่แล้ว อาจใช้ระบบ

บรหิารจดัการโครงการวจัิยและนวตักรรมของหน่วยงาน (Organization Research and Innovation Information 

System : ORIIS) ท่ีใช้ระบบ Cloud เดียวกันในการรับข้อเสนอโครงการ โดยพิจารณาจัดท�ากระบวนการเชื่อมโยง

ข้อมูลกับระบบ NRIIS ร่วมกับ วช. และผู้พัฒนาระบบ NRIIS เพื่อให้ข้อมูลไหลเข้าสู่ระบบ NRIIS แบบอัตโนมัติ

 2.5 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

  จากการวิเคราะห์กระบวนการเสนอของบประมาณเพ่ือการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย กระบวนการยื่น

ของบประมาณ กระบวนการพิจารณาโครงการ กระบวนการติดตามหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

และกระบวนการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สามารถจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้   

  1) หน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit : ODU) ได้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐระดับกรมและสถาบันการศึกษา ตลอดจนนักวิจัยและผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน   

  2)  หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ได้แก่ ส�านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม(บพค.)  

และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)    

  3) หน่วยจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (สกสว.)   

  4) หน่วยนโยบาย ได้แก่ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  

  นอกจากนี้ ข้อมูลจากการประชุมประจ�าปีระหว่างผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. 

และข้อมูลจากการอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ส�าหรับนักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงาน

รวมทั้งข้อมูลจากการประชุมระบบข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และการประชุม

เก็บความต้องการการใช้งานระบบ NRIIS จาก สกสว.,สอวช. และ PMU เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สามารถ 

น�ามาสรุปความต้องการข้อมูลได้ดังนี้
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ประเภทหน่วยงาน ความต้องการระบบข้อมูล

1. หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบ

ผลลัพธ์/นักวิจัย

2. หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม
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ประเภทหน่วยงาน ความต้องการระบบข้อมูล

3. หน่วยจัดสรรงบประมาณ

4. หน่วยนโยบาย  
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ประเภทหน่วยงาน ความต้องการระบบข้อมูล
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ประเภทหน่วยงาน ความต้องการระบบข้อมูล

 2.6 แนวคิดในการจัดท�าผังโครงสร้างข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563  

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่ประชุมรับทราบในวาระเสนอเชิงนโยบายและขอความคิดเห็นเรื่อง ผังโครงสร้าง

ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการด�าเนินการแบบบูรณาการ โดยได้ข้อสรุปดังนี้

  2.6.1 ด้านข้อมูล  

  1) ข้อมูลชุดเดียวกันท่ีสามารถใช้ประโยชน์หลากหลาย และมีมาตรฐาน  

  2) สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ได้แบบ Real-time  

  3) การไหลเข้าข้อมูลอัตโนมัติตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  

  4) ระบบโครงสร้างข้อมูลใหม่นี้  จะสามารถด�าเนินการทั้งในรูปแบบของการเป็น Data 

management system และการเป็น Database มี Flow of data น�าส่งผลผลิตต่อเนื่องโดยไม่ต้องน�าส่งข้อมูล

ซ�้าอีกตามผลสัมฤทธิ์แต่ละระดับ รองรับผลผลิตหลายรูปแบบเพื่อการรายงานวิเคราะห์ได้หลากหลายมิติ  

  5) เพิ่ม Set of data ที่ครอบคลุมการด�าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อการวิจัย ส�าหรับโครงการ 

ที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณวิจัยที่ไม่ใช่โครงการวิจัย ได้แก่ งบเพ่ือพัฒนาบุคลากร งบเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

งบเพื่อการพัฒนาระบบต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นในการบริหารจัดการงานวิจัย
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  จากผังโครงสร้างข้อมูลจะสามารถใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลท่ีสามารถวางกรอบนโยบาย 

และกรอบของเงินงบประมาณแล้ว ยังใช้เป็น resource เพื่อการจัดท�าฐานข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา อีกทั้งสามารถ

ใช้เป็น resource ส�าหรับใช้ในการประเมนิได้ทกุมติิ

  2.6.2 ด้าน application          

  1) Single Tool/ Single data resource Multi-users (authorized according to type of 

user) Single form, sets of data (as requested) Multiple points of entry to single pool Single data pool 

  2) สามารถติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ได้แบบ Real-time  

  3) เป็น Accountability Framework ในการก�ากบั ตดิตาม แจ้งเตอืน และประเมนิความรบัผดิชอบ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนักวิจัย และหน่วยงาน  

  4) ขยายการน�าส่งผลผลติจาก  Product, Output, Outcome, Impact  ตามประเภทของโครงการ 

และเป้าหมายการวิจัยในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาสังคม  

  5) ใช้งานง่ายส�าหรับทุกระดับและทุกวัตถุประสงค์

  2.6.3 ผังโครงสร้างข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม
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  2.6.4 ผังโครงสร้างข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ขณะเดียวกันก็ให้มีการเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เกี่ยวข้อง ระบบดังกล่าวออกแบบมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Big Data เพื่อใช้ใน

การวางแผนบริหารจดัการและประเมนิ 

  2.6.5 แผนผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม



บทที่ 3

3. แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

    ของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

 3.1 เป้าประสงค ์

	 ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุม

หน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และมีระบบให้บริการข้อมูลท่ีใช้งานง่ายตรงตามความต้องการ

ของกลุม่ผูใ้ช้ประโยชน์	รวมทัง้มโีครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยดีจิทิลัทีท่นัสมยั	และบคุลากรสามารถบรหิารจัดการ

และวิเคราะห์ข้อมูลด้าน	ววน.	ในเชิงลึก	(Data	Analytics)	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 3.2 แนวทางการพัฒนา 

	 แผนการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	วจัิยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565 

ประกอบด้วย	3	แนวทางการพฒันา	ดงันี ้

	 (1)	ยกระดับการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลด้าน	ววน.	ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมหน่วยงานในระบบ	

ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง	อว. 

	 (2)	ยกระดับการให้บริการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	

โดยเพิ่มประสิทธิภาพ	ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานง่าย	ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

	 (3)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	และการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล

ด้าน	ววน.	รวมทั้งยกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 3.2.1 ยกระดบัการบรูณาการและเช่ือมโยงข้อมลูด้าน ววน. ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมหน่วยงานใน

ระบบ ววน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง อว.

 3.2.1.1 เป้าหมาย  

	 ระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศทีม่กีารบรูณาการและเช่ือมโยงข้อมลู	ให้ครอบคลมุหน่วย

งานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยมีแพลตฟอร์มกลางส�าหรับการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่ทัน

สมัยและมีประสิทธิภาพ	มีสถาปัตยกรรมองค์กร	(Enterprise	Architecture	:	EA)	ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง

ด้าน	 ววน.	 ของประเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบในภาพรวม	 และมีมาตรฐานกลางของข้อมูลด้าน	 ววน.ที่

สามารถเทยีบเคยีงกบัสากล	และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	โดยใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกัีบการวจิยั

และนวัตกรรม	อีกทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565
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 3.2.1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

 3.2.1.3 แผนงาน 

	 1)	จัดท�าสถาปัตยกรรมองค์กร	(Enterprise	Architecture	:	EA)	ด้านระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	

ของประเทศ	เพื่อเป็นแผนที่ในภาพรวมที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบ 

	 2)	ยกระดับการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและมีข้อตกลงร่วมกัน 

	 3)	พัฒนาแพลตฟอร์มกลางของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศให้ทันสมัย	และเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล 

	 4)	พฒันามาตรฐานกลางของข้อมลูด้าน	ววน.	ท่ีสามารถเทียบเคยีงกบัสากลและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน

ในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.มสีถาปัตยกรรมองค์กร	(Enterprise	Architecture	:	EA)	ด้านระบบข้อมลู

สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

1	ชิ้น

ร้อยละ	75

ร้อยละ	75

1	แพลตฟอร์ม

1	ฉบับ

ร้อยละ	90

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

2564 2565

2.ร้อยละของหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบข้อมลูสารสนเทศด้านวจิยั

และนวัตกรรม	ตามแนวทางการบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมูลด้านววน.

3.ร้อยละของหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีตามแนวทางการบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมลู 

ด้าน	ววน.

4.มแีพลตฟอร์มกลางส�าหรบัการบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมลูท่ีทันสมยัและ

มีประสิทธิภาพ

5.นโยบายจาก	กสว.	ให้หน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้มาตรฐานกลางของข้อมูลด้าน	ววน.	ที่มีการประกาศใช้

6.ร้อยละของหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีใช้

มาตรฐานกลางของข้อมูลด้าน	ววน.
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 3.2.1.4 โครงการ

โครงการ แผน

งาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงานที่

ร่วมด�าเนิน

การ

ปีงบประมาณ

2564 2565

3.2.1.4.1	โครงการสถาปัตยกรรมองค์กร	((Enterprise	

Architecture	:	EA)	ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ

กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ 

ตัวชี้วัด  

-	มสีถาปัตยกรรมองค์กร	(Enterprise	Architecture	

:	EA)	ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	

ของประเทศ

1) วช. หน่วยงานใน

ระบบวจิยัและ

นวัตกรรม

3.2.1.4.2	โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ 

ตัวชี้วัด 

-	ร้อยละของหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบข้อมลู

สารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม	ตามแนวทาง 

การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน	ววน.หน่วย

งานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

2) 	วช. สป.อว.	 

หน่วยงานใน

ระบบวิจัย

และ

นวัตกรรม	

3.2.1.4.3	โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัด 

-	ร้อยละของหน่วยงานท่ีเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ

ข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี	

ตามแนวทางการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน	

ววน.

2) สป.อว. วช.									

หน่วยงานใน

ระบบวิจัย

และ

นวัตกรรม
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โครงการ
แผน

งาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงานที่

ร่วมด�าเนิน

การ

ปีงบประมาณ

2564 2565

3.2.1.4.4	โครงการบรูณาการฐานข้อมลูวทิยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		 

ตัวชี้วัด 

-	มีแพลตฟอร์มกลางส�าหรับการบูรณาการและเชื่อม

โยงข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

-	นโยบายจาก	กสว.	ให้หน่วยงานในระบบ	ววน.	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรฐานกลางของข้อมูลด้าน	

ววน.	ที่มีการประกาศใช ้

-	ร้อยละของหน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องที่ใช้มาตรฐานกลางของข้อมูลด้าน	ววน.

3),	4) วช.		 หน่วยงานใน

ระบบวิจัย

และ

นวัตกรรม

 3.2.2 ยกระดบัการให้บริการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ 

โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 3.2.2.1 เป้าหมาย  

	 ระบบให้บริการข้อมูลด้าน	ววน.	ที่สะดวกในการเข้าถึงและใช้งานง่าย	(User-Friendly)	มีการก�าหนดสิทธิ์

การเข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นต่างๆ	 ท้ังการเป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัย	 ผู้ด�าเนินการวิจัย	 ผู้ใช้ผลการวิจัยรวมทั้ง 

ผู้ให้บริการ	 ด้านพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และการบริการเก่ียวกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ

ของประเทศ	(National	Quality	Infrastructure	:	NQI)	และมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมใช้แบบอัตโนมัติเพื่อให้

บริการข้อมูลตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	 ววน.	 ของประเทศ	

ใน	4	มิติ	(นโยบาย,	วิชาการ,	เศรษฐกิจ	และสังคม)
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ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ

2564 2565

1.	มีระบบการเข้าถึงข้อมูลด้าน	 ววน.	 ที่สะดวกในการเข้าถึงและรองรับทุก

แพลตฟอร์มบนอุปกรณ์	(device)	

1	ระบบ

2.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลด้าน	ววน.	 ร้อยละ	80 ร้อยละ	85

3.	มีระบบสืบค้นข้อมูลด้าน	ววน.	ท่ีสามารถสืบค้นได้รวดเร็ว	ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน		

1	ระบบ

4.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลด้าน	ววน.	 ร้อยละ	80 ร้อยละ	85

5.	มรีะบบวเิคราะห์ข้อมลูด้าน	ววน.	ทีพ่ร้อมใช้งาน	และมเีคร่ืองมอืวเิคราะห์ข้อมลู	

(Analytic	tool)	

1	ระบบ

6.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลด้าน	ววน.	ที่พร้อมใช้งาน	ในมติิ

และด้านต่าง	ๆ	

ร้อยละ	80 ร้อยละ	85

 3.2.2.3  แผนงาน  

	 1)	ยกระดับการให้บริการสืบค้นข้อมูลด้าน	ววน.	ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย	โดยการพัฒนาระบบ

การสบืค้น	ปรับปรงุกระบวนการ	และน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใช้	  

	 2)	 ยกระดบัการเข้าถึงข้อมลูด้าน	ววน.	ให้มคีวามสะดวก	โดยการพฒันาระบบการเข้าถงึ	ปรบัปรงุกระบวนการ

และน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้	  

	 3)	ยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ให้พร้อมใช้งาน	

ใน	 4	 มิติ	 (นโยบาย,	 วิชาการ,	 เศรษฐกิจ	 และสังคม)	 โดยการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล	 ปรับปรุงกระบวนการ	 

และน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

 3.2.2.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
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โครงการ
แผน

งาน

หน่วย

งานรับ

ผิดชอบ

หน่วยงานที่

ร่วมด�าเนิน

การ

ปีงบประมาณ

2564 2565

3.2.2.4.1	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล

ผลผลิตจากการวิจัย	ส�านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

ตัวชี้วัด  

-	มีระบบสืบค้นข้อมูลด้าน	ววน.ที่สามารถสืบค้นได้

รวดเร็ว	ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

-ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการสืบค้น

ข้อมูลด้าน	ววน.

1) วช.

3.2.2.4.2	โครงการการประเมนิผลการวิจยัของประเทศ 

ตัวชี้วัด  

-	มีระบบการเข้าถึงข้อมูลด้าน	ววน.ที่สะดวกในการ

เข้าถงึและรองรบัทกุแพลตฟอร์มบนอปุกรณ์	(device) 

-ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าถึง

ข้อมูลด้าน	ววน.

2) วช.		 หน่วยงานใน

ระบบวิจัยและ

นวัตกรรม

3.2.2.4.3	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิต

จากการวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ตัวชี้วัด 

-	มีระบบการเข้าถึงข้อมูลด้าน	ววน.ที่สะดวกในการ

เข้าถงึและรองรบัทกุแพลตฟอร์มบนอปุกรณ์	(device) 

-ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการเข้าถึง

ข้อมูลด้าน	ววน. 

-	มีระบบสืบค้นข้อมูลด้าน	ววน.	ที่	สามารถสืบค้นได้

รวดเร็ว	ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการสืบค้น

ข้อมูลด้าน	ววน.

1),	2) วช.

  3.2.2.4 โครงการ
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โครงการ
แผน

งาน

หน่วย

งานรับ

ผิดชอบ

หน่วยงานที่

ร่วมด�าเนิน

การ

ปีงบประมาณ

2564 2565

3.2.2.4.4	โครงการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน ์

ฐานข้อมูล	ววน. 

ตัวชี้วัด  

-	มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้าน	ววน.	ที่พร้อมใช้งาน	

และมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล	(Analytic	tool) 

-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลด้าน	

ววน.	ที่พร้อมใช้งาน	ในมิติและด้านต่าง	ๆ

3) วช.		 หน่วยงานใน

ระบบวิจัยและ

นวัตกรรม

3.2.2.4.5	โครงการจัดท�าดัชนีและสถานภาพการวิจัย

และพัฒนาของประเทศ 

ตัวชี้วัด 

-	มีระบบสืบค้นข้อมูลด้าน	ววน.ที่สามารถสืบค้นได้

รวดเร็ว	ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

-ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการสืบค้น

ข้อมูลด้าน	ววน.

1) วช. หน่วยงานใน

ระบบวิจัยและ

นวัตกรรม

3.2.2.4.6	โครงการพัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์และ

ระบบ	Big	Data	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ตัวชี้วัด  

-	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อมูลจาก

การใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบ	Big	Data

3) วช. หน่วยงานใน

ระบบวิจัยและ

นวัตกรรม

3.2.2.4.7	โครงการพฒันาและบรหิารจดัการระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ	(NQI) 

ตวัชีวั้ด  

-	มรีะบบการเข้าถงึข้อมลูด้าน	ววน.ทีส่ะดวกในการเข้า

ถึงและรองรับทุกแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์	(device) 

-ร้อยละความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารในการเข้าถงึ

ข้อมลูด้าน	ววน.

2) วช. หน่วยงานใน

ระบบวิจัยและ

นวัตกรรม
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 3.2.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร และการบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมลู

ด้าน ววน. รวมทัง้ยกระดบัความม่ันคงปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 3.2.3.1 เป้าหมาย 

	 ระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานทีท่นัสมยั	มเีสถยีรภาพ	มปีระสทิธภิาพ	

และมีความมั่นคงปลอดภัย	มีการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	ด้านข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม	ที่ต้องออกภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	รวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก	(Data 

Analytics)	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 3.2.3.2 ตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

2564 2565

1.	ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล

มาตรฐาน	 

ISO/IEC	27001	:	

2013

2.	ร้อยละของความเสถียรภาพในการให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง

ด้าน	ววน.	ของประเทศ	(Service	Level	Agreement	:	SLA)

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	99 

3.	ระเบยีบสภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	แห่ง

ชาติว่าด้วยวิธีการแจ้ง	น�าส่ง	การเช่ือมโยงข้อมูล	การรายงานผลงานวิจัย	

และนวัตกรรม	 และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศ

กลาง	พ.ศ.	2564	ท่ีมีการประกาศใช้

1	ฉบับ

4.	ร้อยละของบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	

ววน.	ของประเทศ	ผ่านการอบรมด้านบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลใน

เชิงลึก	(Data	Analytics)	โดยใช้หลักสูตรท่ีก�าหนด

ร้อยละ	100

5.	จ�านวนหลกัสตูรการเรยีนรูด้้านบรหิารจดัการและวเิคราะห์ข้อมลูในเชงิลกึ	

(Data	Analytics)	โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	ส�าหรับบุคลากรทีรั่บผิดชอบงาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

1	หลักสูตร
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 3.2.3.3 แผนงาน 

	 1)	ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลด้าน	ววน.	ตามมาตรฐานสากล	เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ 

	 2)	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้เพิม่ประสทิธิภาพ	เสถยีรภาพ	และทนัสมยั	เพือ่รองรบัการให้	บรกิารการบรูณาการ 

และเชื่อมโยงข้อมูลด้าน	ววน. 

	 3)	จัดท�าระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการแจ้ง

การน�าส่ง	การเชื่อมโยงข้อมูล	การรายงานผลงานการวิจัยและนวัตกรรม	และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลาง	พ.ศ.	2564 

	 4)	เร่งรดัการพฒันาบุคลากรทีร่บัผดิชอบงานระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ให้สามารถ

บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก	(Data	Analytics)	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 3.2.3.4 โครงการ

โครงการ
แผน

งาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงานที่

ร่วมด�าเนิน

การ

ปีงบประมาณ

2564 2565

3.2.3.4.1	โครงการยกระดบัด้านความมัน่คงปลอดภยั

ทางไซเบอร์ของระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.

ของประเทศ 

ตัวชี้วัด 

-	ระบบการบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ของระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้าน	ววน.

ของประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล

1) วช.

3.2.3.4.2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมประยุกต์ใช้งาน

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัด  

-	ร้อยละของความเสถียรภาพในการให้บริการระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	

(Service	Level	Agreement	:	SLA)

2) วช.		

3.2.3.4.3	โครงการบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

2) วช.
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โครงการ
แผน

งาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยงานที่

ร่วมด�าเนิน

การ

ปีงบประมาณ

2564 2565

3.2.3.4.4	โครงการใช้ระบบคลาวด์	กลางภาครัฐ	

เพ่ือรองรับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	

ของประเทศ

2) วช. ส�านักงาน

คณะ

กรรมการ

ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่ง

ชาติ

3.2.3.4.5	 โครงการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	 

ด้านข้อมลูการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด  

-	ระเบยีบสภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	

วจิยัและนวัตกรรม	แห่งชาติว่าด้วยวธิกีารแจ้ง	น�าส่งการ

เชื่อมโยงข้อมูล	การรายงานผลงานวิจัย	และ

นวัตกรรม	และการเปิดเผยข้อมลูการวจิยัในระบบ

ข้อมลูสารสนเทศกลาง	พ.ศ.	2564	ทีม่กีารประกาศใช้

3) วช. สอวช.,	

กสว.,หน่วย

งานในระบบ

วิจัยและ

นวัตกรรม

3.2.3.4.6	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	

(Data	Analytics)	และทักษะด้านเทคโนโลยี	 

Big	Data/AI	ในระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	

ววน.	ของประเทศ 

ตัวชี้วัด  

-ร้อยละของบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	ผ่านการ

อบรมด้านบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเชงิ

ลกึ	(Data	Analytics)	โดยใช้หลกัสตูรทีก่�าหนด 

-จ�านวนหลกัสตูรการเรยีนรูด้้านบรหิารจดัการและ

วเิคราะห์ข้อมลูในเชงิลกึ	(Data	Analytics)	โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	ส�าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน	ววน.	ของประเทศ

4) วช.		 ส�านักงาน

พัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล	

(องค์การ

มหาชน)	

(สพร.)
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 3.3. กรอบงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ (บาท)

1.	ยกระดบัการบรูณาการและเชือ่มโยงข้อมลูด้าน	ววน.	ให้ได้มาตรฐานและ

ครอบคลุมหน่วยงานในระบบ	ววน.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งหน่วยงาน

ภายในและภายนอกกระทรวง	อว.

150,000,000

2.	ยกระดับการให้บริการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศ 

กลางด้าน	ววน.	ของประเทศ	โดยเพิ่มประสิทธิภาพ	ความสะดวกในการเข้า

ถึงและใช้งานง่าย	ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

60,000,000

3.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ	 และการ 

บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน	 ววน.	 รวมทั้งยกระดับความมั่นคง

ปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

50,000,000
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ตารางสรุปแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

เป้าประสงค์ : ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานในระบบ ววน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีระบบให้

บริการข้อมูลที่ใช้งานง่ายตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและบุคลากรสามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน 

ววน. ในเชิงลึก (Data Analytics) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ

1. ยกระดับการบูรณาการและเชื่อม

โยงข้อมูลด้าน ววน. ให้ได้มาตรฐาน

และครอบคลุมหน่วยงานในระบบ 

ววน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

หน ่วยงานภายในและภายนอก

กระทรวง อว.
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ

2. ยกระดบัการให้บรกิารและการใช้

ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก ร ะ บ บ ข ้ อ มู ล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. ของ

ประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งาน

ง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ

3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่เพ่ิม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร  

และการบูรณาการและเชื่อมโยง

ข้อมูลด้าน ววน. รวมทั้งยกระดับ

ความม่ันคงปลอดภัยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล



แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม



4. กลไกการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

   และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

 4.1 กลไกเชิงนโยบาย   

    กลไกเชิงนโยบายส�าหรับการก�ากับและขับเคล่ือนแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 คือ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (กสว.) โดยมีคณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งกลไกคณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานแบบบูรณาการ ซ่ึงแต่งต้ังโดย ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยที่คณะกรรมการชุดนี้และคณะอนุกรรมการฯ มีความร่วมมือ

เชื่อมโยงกันอยู่

บทที่ 4

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565
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 4.2 กลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานและการติดตามประเมินผล  

     4.2.1 จัดตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนินงานและการติดตามประเมินผล ซ่ีงมีองค์ประกอบจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีหน้าที่ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้  

  1) ผลักดันและสนับสนุนให้ด�าเนินงานโครงการตามแผน  

  2) ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ   

  3) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานโครงการ 

        4.2.2 เมื่อคณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วจิยั 

และนวตักรรม (กสว.) เหน็ชอบแผนการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมของ

ประเทศ พ.ศ. 2564-2565 ที่ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดท�าข้ึนแล้ว โดยคณะท�างานขับเคลื่อนฯ จะ

ต้องแปลงแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนฯกับ

หน่วยงานในระบบ ววน. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้จดัท�า/จดัเกบ็ข้อมลูเพือ่ใช้ในการตดิตามประเมินผลการ

ด�าเนินการตามแผนดังกล่าว และจะต้องรายงานผลการด�าเนินการต่อ กสว. เป็นระยะ โดยที่ วช. สามารถปรับแผนฯ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ตามที่ กสว. เห็นสมควร
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ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม



5. ระบบการติดตามและประเมินผล

	 การตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศกลางด้านวทิยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	ถือเป็นความจ�าเป็นในการด�าเนินงาน	เพื่อผลักดันให้แนวทางการ

พัฒนาภายใต้แผนฉบับนี้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 พร้อมทั้งมีการก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

ภายใต้แผนดงักล่าว	ซึง่จะเป็นแนวทางให้การบรหิารจดัการในการตดิตามและการประเมนิผลสามารถด�าเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 	 

	 แนวทางการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565	ดังนี้	 	  

	 5.1	 จัดเวทีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นหรือก�าหนดช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ต่อแผนดังกล่าว	เป็นการประเมินสถานการณ์และส�ารวจข้อเท็จจริง	รวมท้ังวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ตลอดจนผลกระทบท้ังทางบวกและลบ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและทบทวนแผนฯ	 ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	  

	 5.2		ติดตามผลรายปี	เป็นการประเมินผลส�าเร็จของแผนฯ	ระยะ	1	ปี	และน�าผลการประเมินที่ได้ไปเป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงแผนฯ	ในระยะต่อไป	ประกอบด้วย	 	  

	 	 1)	ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามโครงการ	  

	 	 2)	ประเมินผลตามเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา	  

	 	 3)	ประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ

บทที่ 5

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	พ.ศ.	2564-2565
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สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

ภาคผนวก

ตารางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

เป้าประสงค ์

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน 

ววน. ของประเทศที่มีการบูรณาการ

และเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุม

หน่วยงานในระบบ ววน. และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง และมีระบบให้บริการ

ข้อมูลที่ใช้งานง่ายตรงตามความ

ต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ รวม

ทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ทันสมัยและบุคลากรสามารถ

บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมลู

ด้าน ววน. ในเชงิลกึ (Data Analytics) 

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แนวทางการพัฒนา 

1.ยกระดับการบูรณาการและเชื่อม

โยงข้อมูลด้าน ววน. ให้ได้มาตรฐาน

และครอบคลุมหน่วยงานในระบบ 

ววน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

หน่วยงานภายในและภายนอก

กระทรวง อว

1.จุดอ่อน : การพฒันาระบบ

ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมใน

ปัจจุบันมีลักษณะต่างคนต่าง

ท�า เนื่องจากต้องการความ

คล่องตวัแต่ขาดความเช่ือมโยง 

มีวิธีการและลักษณะการจัด

เก็บที่แตกต่างกัน ส่งผลให้

ข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน ขาด

เอกภาพ มีความซ�้าซ้อน

1.พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษ

วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวตักรรม พ.ศ. 2562 

มาตรา 13 ส�านักงาน

การวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่

และอ�านาจเกี่ยวกับการ

จัดท�า

ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
ยทุธศาสตร์ที ่6ยทุธศาสตร์
ชาตด้ิานการปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐภาค
รัฐทีย่ดึประชาชนเป็น
ศนูย์กลางตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

1.แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (23)
ประเด็น การวิจัยและพัฒนา
นวตักรรม (พ.ศ.2561-2580) 
มีแผนย่อยคือ ข้อ 5) ด้าน
ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้น
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
อาทิโครงสร้างพื้นฐาน

1.คณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมการประชุม  

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  

25 มกราคม 2564 มีข้อคิด

เห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง 

กรอบสถาปัตยกรรมข้อมูล

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

1.หน่วยบริหารจัดการ 
และส่งมอบผลลัพธ์/นักวิจัย 
: 1) ระบบข้อมูลที่ใช้งาน 
ได้ง่าย รองรบัการน�าเข้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมลูได้หลากหลาย 
และสามารถดงึข้อมลูหรอื
อ้างองิข้อมลูจากแหล่งอืน่ได้ 
2) มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล

กสว. : การประชุม กสว. 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมต ิ
ที่ประชุมเรื่อง ผังโครงสร้าง
ข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการด�าเนิน
การแบบบูรณาการ ดังนี้

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

เป้าหมาย  

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน 

ววน. ของประเทศที่มีการบูรณาการ

และเชื่อมโยงข้อมูล ให้ครอบคลุม

หน่วยงานในระบบ ววน. และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแพลตฟอร์ม

กลางส�าหรับการบูรณาการและ 

เชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ มีสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture : EA) 

ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 

ด้าน ววน. ของประเทศที่แสดงถึง

ความเชื่อมโยงของระบบในภาพรวม 

และมีมาตรฐานกลางของข้อมูลด้าน 

ววน. ที่สามารถเทียบเคียงกับสากล 

และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับการวิจัยและนวัตกรรม 

อีกทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs)

ใช้งานร่วมกันได้ยาก 

และไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ส่ิงท่ีต้องปรบัปรงุแก้ไข 
และพฒันา : มาตรฐาน 
ข้อมลู แพลตฟอร์มกลาง
ส�าหรับแลกเปล่ียนและเชือ่ม
โยงข้อมูล ฐานข้อมูลกลาง
ด้าน ววน.  แพลตฟอร์มกลาง
ส�าหรับบรหิารจัดการข้อมูล
ด้าน ววน.

ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
2. พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2562 
1) มาตรา 22 เพื่อ
ประโยชน์ในการบรูณาการ 
บริหารจัดการ และ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยและ
นวัตกรรมในภาพรวม
ของประเทศ ให้หน่วย
งานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม แจ้งหรือ 
เชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย
และนวัตกรรมของ 
หน่วยงานต่อส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาต ิ
2) มาตรา 24 ให้
ส�านักงานการวิจัยแห่ง
ชาติจัดท�าฐานข้อมูล 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของ
ประเทศ

มคีวามเชือ่มโยงในการให้
บริการสาธารณะ ผ่าน
การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้

และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านการวิจัยและพัฒนา

นวตักรรม ระบบบริหาร

จดัการงานวจิยัเพ่ือน�าไปสูก่าร

ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

มแีนวทางการพัฒนา ดงัน้ี 

1) พัฒนาระบบบริหาร

จดัการงานวจิยั เพ่ือบรูณาการ 

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ โดยให้มีหน่วยงาน

เท่าที่จ�าเป็น มีบทบาทหน้าที่

ที่ชัดเจน ไม่ซ�้าซ้อน  

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่จ�าเป็นต่อการ

สร้างความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศที่ส�าคัญ 

รวมทั้งแนวทางการพัฒนา

ฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศกลาง  

2. แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2561–2565 

มีกรอบประเด็นปฏิรูปที่

เกี่ยวข้อง

วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 

คือ การพัฒนาระบบข้อมูล 

อววน. ควรจัดท�าให้เป็น

ระบบอัตโนมัติ และให้ม ี

การไหลของข้อมูลเข้าสู่ระบบ

แบบ Real-time รวมถึงให้มี

การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบใน

รูปแบบ Single-entry Data 

เพื่อลดความผิดพลาดของ

ข้อมูล  

2.คณะกรรมการนโยบาย 

ด้านผังโครงสร้างข้อมูลและ

แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการด�าเนินงานแบบ

บูรณาการ การประชุม ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 

2564 ได้เสนอแนะผัง

โครงสร้างสถาปัตยกรรม

ข้อมูล อววน. ว่า ระบบควรมี

ลักษณะเป็น Big Data  

และด�าเนินการในรูปแบบ

ออนไลน์ (paperless 

assessment) รวมถึง

สามารถติดตามผลการ

ประเมินและผู้ประเมินได้ 

เพื่อสืบค้น หรือมีรายงาน

สรุปข้อมูลนักวิจัยรายคน 

รายหน่วยงานได้แบบ 

Real-time โดยหน่วยงาน 

ไม่ต้องพัฒนาฐานข้อมูลใหม ่

3) ระบบข้อมูลควรมีความ

เสถียรและมีความสมบูรณ์

ครบทุกกระบวนการท�างาน 

และไม่ควรเปลี่ยนแปลงรูป

แบบวิธีการใช้งานบ่อย 

4) สารสนเทศที่ต้องการ 

จากระบบข้อมูล เช่น ภาพ

รวมผลงานการวิจัย ข้อมูล

สถิติของงานวิจัย นักวิจัย 

และผู้ทรงคุณวุฒิ (expert) 

งบประมาณที่ได้รับและ 

งบประมาณที่ใช้ไป เป็นต้น 

5) ควรจะมีมาตรฐานข้อมูล

เพื่อบริหารจัดการข้อมูล 

ที่หลากหลาย มีระบบ

สนับสนุนผู้ใช้งานที่ง่าย 

สะดวก รวดเร็ว และระบบ

งบประมาณสนับสนุนที่ต่อ

เนื่องและยั่งยืน

1. ด้านข้อมูลระบบ

โครงสร้างข้อมูลใหม่นี้ จะ

สามารถด�าเนินการทั้งใน

รูปแบบของการเป็น Data 

management system 

และการเป็น Database  

2. ด้าน application 

Single Tool/Single data 

resource Multi-users 

(authorizedaccording 

to type of user) Single 

form, sets of data 

(asrequested) Multiple 

points of entry to  

single pool Single data 

pool
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

ตัวชี้วัด 
1. มีสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) 
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน ววน. ของประเทศ 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
วิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทาง 
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล
ด้าน ววน. 
3. ร้อยละของหน่วยงานที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางการบูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูลด้าน ววน.                
4. มีแพลตฟอร์มกลางส�าหรับ 
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล 
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
5. นโยบายจาก กสว. ให้หน่วยงาน
ในระบบ ววน. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้มาตรฐานกลางของข้อมูล
ด้าน ววน. ที่มีการประกาศใช้ 
6. ร้อยละของหน่วยงานในระบบ 
ววน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้
มาตรฐานกลางของข้อมูลด้าน ววน.

2. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

และพฒันา : มาตรฐานข้อมูล 

แพลตฟอร์มกลางส�าหรับ

แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง

ข้อมูล ฐานข้อมูลกลางด้าน 

ววน. แพลตฟอร์มกลาง

ส�าหรับบริหารจัดการข้อมูล

ด้าน ววน.

เพ่ือประโยชน์ในการ
ด�าเนินการตามวรรคหน่ึง 
ให้ส�านักงานการวจิยัแห่ง
ชาตจิดัให้มรีะบบข้อมลู
สารสนเทศเพ่ือเชือ่มโยง
ข้อมลูการวจิยัและ
นวตักรรมระดบัชาตแิละ
นานาชาตกัิบระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและ
นวตักรรม ให้หน่วยงาน
ของรัฐในระบบวจิยัและ
นวตักรรมทกุหน่วยงาน
เชือ่มโยงข้อมลูการวจิยั
และนวตักรรมตามมาตรา 
22 และมาตรา 23 ทีอ่ยู่
ในความรับผดิชอบของ
ตนกบัระบบสารสนเทศ
กลางทีส่�านักงานการวจิยั
จดัท�าข้ึนตามวรรคหน่ึง  
ให้ส�านักงานการวจิยัแห่ง
ชาตเิชือ่มโยงข้อมลู การ
วจิยัและนวัตกรรมตาม
มาตรา 22 มาตรา 23 
และมาตราน้ี กบัระบบ
ข้อมลูสารสนเทศของ 
สอวช. และ สกสว.

ได้แก่ เรื่องและประเด็น

ปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูล

ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 

และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่

รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 

3 กลยุทธ์ ได้แก ่
(1) บรูณาการและยกระดบั
โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาล
ดจิทิลั (2) น�าระบบดจิทัิลมา
ใช้ในการปฏบิตังิาน และ 
การบริหารราชการ และ (3) 
บูรณาการข้อมลูของหน่วย
งานภาครัฐเพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ 
3. นโยบายและแผนระดบั
ชาตว่ิาด้วยการพัฒนาดจิทิลั
เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม  
(พ.ศ. 2561-2580) 
1) ยทุธศาสตร์ที ่4 ปรับ
เปลีย่นภาครัฐสูก่ารเป็น
รัฐบาลดิจิทลั เป็นการมุง่เน้น
การใช้เทคโนโลยดีจิทิลัใน
กระบวนการท�างานและการ
ให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกดิ
การปฏรูิปกระบวนการท�างาน
และข้ันตอนการให้บริการ ให้
มปีระสทิธิภาพ ถูกต้อง

โดยหน่วยงานต่าง ๆ ควรต้อง
ใช้งานระบบเดียวกัน 
3. คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)  กสว. เห็น
ชอบ ให้พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศวจิยัและนวตักรรม
แห่งชาติ (National Research 
and Innovation Information 
System : NRIIS) เป็นระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางของ
ประเทศในการขอรับงบ
ประมาณ การจัดสรรงบ
ประมาณ และการติดตามผล
ของงบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
ของประเทศ และให้ส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ดูแล
ระบบ (System Admin) 
โดยมคีวามเห็นและข้อเสนอ
แนะ (1) ควรออกแบบระบบ 
บรหิารจดัการข้อมลูกลางทีม่ี
ความสมบรูณ์โดยต่อยอดจาก
หลายระบบทีม่อียูแ่ล้ว และให้
เป็นระบบทีม่คีวามคล่องตัว 
สืบค้นข้อมลูสะดวก ประเมนิได้
ทกุมติ ิทกุระดบั 

6) ควรมีการให้บริการด้าน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานใน อว.  
7. พัฒนามาตรฐานกลางที่
เป็นที่ยอมรับและส่งเสริมให้
เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์
ต่อยอด 
2. หน่วยบริหารจัดการ
โปรแกรม : 
1) ระบบข้อมูลที่สามารถ
จ�าแนก จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
2) ระบบข้อมูลที่รองรับการ
ติดตามความก้าวหน้า  
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
3) ระบบข้อมลูทีส่ามารถ 
น�าส่งผลผลิตในรปูแบบของผล
สัมฤทธ์ิ และสามารถประเมนิ
ผลผลิตรายโครงการได้ 
4) ระบบข้อมูลที่มีการเชื่อม
โยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน  
5) การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบข้อมูลกลาง เพื่อน�า
มาบริหารจัดการภายใน 
และจัดท�ารายงานให้กับ 
ผู้บริหาร
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

รวดเร็ว อ�านวยความความ
สะดวกผู้ใช้บริการ สร้าง
บริการของภาครัฐที่ม ี
ธรรมาภิบาล และสามารถ 
ให้บริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียวผ่าน
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
อัตโนมัติ ผ่านการจัดเก็บ 
รวบรวม และแลกเปลี่ยน
อย่างมีมาตรฐาน ให้ความ
ส�าคัญกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
ข้อมูล รวมไปถึงการสร้าง
แพลตฟอร์มการให้บริการ 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
สร้างความมั่นคงปลอดภัย 
และความเชื่อมั่นในการท�า
ธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ  
ผู้ท�างาน และผู้ใช้บริการ 
โดยภารกิจส�าคัญยิ่งยวดของ
ยุทธศาสตร์นี้ จะครอบคลุม
เรื่องมาตรฐาน (Standard) 

(2) ควรให้หน่วยรับ 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด 
บริหารจัดการโครงการ ผ่าน
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
กลางหรือระบบสารสนเทศ
อื่นที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบข้อมูลกลางได้  
(3) การจัดท�าฐานข้อมูลควร
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานให้ทุน 
และหน่วยงานรับงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.)  
4. คณะอนุกรรมการด้าน
ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูล และฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมการประชุม  
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
11 มิถุนายน 2563 มีมต ิ
เห็นชอบในหลักการของการ
ออกแบบระบบข้อมูลด้าน
ผลผลิต ดังนี ้
(1) ต้องเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่อง
มาจากระบบข้อมูลการวิจัย 
นวัตกรรม และโครงการ  
แผนงานด้าน ววน.

6) ระบบข้อมูลที่มีข้อมูลให้
สามารถน�าไปสู่การจัดท�า
ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดัชนี
ด้านต่าง ๆ  
3. หน่วยจัดสรรงบประมาณ 
: 1) ระบบข้อมูลที่สามารถ
ประเมินสัดส่วนของโครงการ
วิจัยที่นักวิจัย/หน่วยรับงบ
ประมาณ เสนอขอรับการ
สนับสนุน  
2) ระบบข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ในทุก
ด�าเนินการวิจัย  
3) ระบบข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบการจัดสรรงบ
ประมาณว่าเป็นไปตาม
นโยบายกรอบวงเงิน  
4. หน่วยนโยบาย :  
1) ระบบข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 
output outcome และ 
impact ได้หลากหลายมิติ
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 
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จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

การคุ้มครองความเป็น 

ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล 

(Privacy) การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัย ผลักดันให้

เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาค

รัฐในทุกกระบวนการท�างาน

ของรัฐ พัฒนากลไกการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วม

ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

4. แผนการด�าเนินการจัดท�า

ฐานข้อมูลการอุดมศึกษา 

ฐานข้อมูลมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และฐานข้อมูล

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

มุ่งเน้นให้ กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

มีฐานข้อมูลและดัชนีด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมกลางของประเทศ 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม 

การอ้างอิงและเชื่อมโยง

ข้อมูลการวิจัยระดับชาต ิ

และนานาชาติ

(2) การใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน 

โดยไม่สนับสนุนให้จัดท�าฐาน

ข้อมูลใหม่  

(3) หากหัวข้อหรือประเด็น

ของผลผลิต สามารถจัด

หมวดหมู่ให้กลายเป็นฐาน

ข้อมูลเพื่อการสืบค้นใน

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้  

ก็พัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ข้อมูล

จากในระบบที่เชื่อมโยง 

ถึงกันโดยอัตโนมัติ  

(4) หากฐานข้อมูลประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อม

โยงกับฐานข้อมูลอื่น ซึ่งเป็น

ฐานข้อมูลระดับสากลหรือ

ระดับประเทศ ก็พัฒนาให้

ระบบข้อมูลผลผลิต สามารถ

เชื่อมต่อหรือดึงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลนั้น ๆ เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลผลผลิตได้

2) ระบบข้อมูลที่มีข้อมูล 

ด้านวิชาการที่เป็นผลงาน 

ตีพิมพ์ข้อมูลผลงานที่พร้อม

ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ  

3) หน่วยบริหารจัดการ

สามารถใช้ระบบของตนเอง 

และน�าเข้าข้อมูลในส่วนของ

ข้อมูลกลาง 

4) การจดัท�าระบบข้อมูล 

จะเป็นการผนวกความต้องการ

ใหม่ รวมกบัส่ิงทีม่อียูเ่ดมิ  

5) ระบบต้องสามารถแสดง

ข้อมูลที่เป็นภาพรวม ดัชนี 

สถานภาพ  

6) ระบบข้อมูลจะต้อง

สนับสนุน อววน. ทั้งนี้ 

ระบบจะต้องมีความฉลาด 

สร้างบน platform ที่ดี  

และมีการเชื่อมต่อกับภาค

อุตสาหกรรม และวิสาหกิจ

ชุมชน 

7) ระบบต้องมีการน�าเสนอ

ในรูปของ dashboard  

8) ระบบสามารถค�านวณ

สรุปข้อมูลได้ โดยจะต้องมี

ผลงานตีพิมพ์ 
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

แนวทางการพัฒนา 

2. ยกระดับการให้บริการและการใช้

ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศ

กลางด้าน ววน. ของประเทศ โดย

เพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกใน

การเข้าถึงและใช้งานง่าย ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมาย 

ระบบให้บริการข้อมูลด้าน ววน. ที่

สะดวกในการเข้าถึงและใช้งานง่าย 

(User-Friendly) มีการก�าหนดสิทธิ์

การเข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นต่าง ๆ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้

ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ

ใช้ประโยชน์ในมิติที่ต่างกัน 

2. ขาดข้อมูลเพื่อการตัดสิน

ใจเชิงนโยบาย ขาดการ

วิเคราะห์แบบองค์รวมของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผล

ต่ออันดับ ความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 

1.พระราชบญัญตักิารส่ง

เสริมวทิยาศาสตร์ การ

วจิยัและนวัตกรรม  

พ.ศ. 2562 การอ้างอิง

ข้อมลูด้านวิทยาศาสตร์ 

วจิยัและนวัตกรรมของ

ประเทศ ให้ส�านักงานการ

วจิยัแห่งชาตริวบรวม 

วเิคราะห์ สงัเคราะห์

ข้อมลูการด�าเนินการและ

ผลงานวจิยัและนวตักรรม

จากหน่วยงานในระบบ

วจิยัและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐการให้บริการ

สาธารณะของภาครัฐได้

มาตรฐานและเป็นระดับ

แนวหน้าของภูมิภาค

รวมถึงเกิดการบูรณาการ

และเช่ือมโยงข้อมูลบนพ้ืน

ฐานการใช้ทรัพยากรข้อมูล

ให้ร่วมกัน  

5. แผนพฒันารัฐบาลดจิทิลั

ของประเทศไทย   

พ.ศ. 2563–2565 ผลักดัน

ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐในทุกกระบวนการ

ท�างานของรัฐพัฒนากลไก

การมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาล

ดิจิทัล

citation และ impact 

factor  

9) ระบบใหม่ จะต้องเชื่อม

โยงผลงานตีพิมพ์มาไว้ใน

ประวัตินักวิจัยได้ โดย

อัตโนมัติ 

1. แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (20) 

ประเด็น การบริการ

ประชาชนและประสิทธภิาพ

ภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2580)  

มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการ

ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 

ผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลภาครัฐและ

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์

1. คณะกรรมการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

1) การใช้ประโยชน์ระบบ

ข้อมูลกลางด้าน อววน.  

เพื่อวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

การจัดสรร งบประมาณ การ

บริหารและจัดการทุน และ

การติดตามและประเมินผล

การด�าเนนิงานในระบบ อววน.

1. สามารถใช้ข้อมูลจากฐาน

ข้อมูล เพื่อสืบค้น หรือ

รายงานสรุปข้อมูลนักวิจัย

รายคน รายหน่วยงานได้

แบบ Real-time โดยไม่ต้อง

พัฒนาฐานข้อมูลเอง 

2. สามารถใช้ระบบนี้เพื่อ

การติดตามความก้าวหน้า 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  

3. สามารถใช้ระบบเพื่อการ

ประเมินผลผลิตรายโครงการ 

1.กสว. : การประชุม กสว. 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  

3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่

ประชุมเรื่อง ผังโครงสร้าง

ข้อมูลด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อการด�าเนิน

การแบบบูรณาการ ด้าน 

application ใช้งานง่าย

ส�าหรับทุกระดับและทุก

วัตถุประสงค์  
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

3. สามารถใช้ข้อมูลจาก 

ฐานข้อมูล เพื่อสืบค้น หรือ

รายงานสรุปข้อมูลนักวิจัย

รายคน รายหน่วยงานได้

แบบ Real-time โดยไม่ต้อง

พัฒนาฐานข้อมูลเอง

ในการบริหารการตัดสินใจ

และการบริการที่เป็นเลิศ  

2. นโยบายและแผนระดับ

ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561-2580) มุ่งเน้น

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

กระบวนการท�างานและการ

ให้บริการภาครัฐ ให้มี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

รวดเร็ว อ�านวยความความ

สะดวกผู้ใช้บริการ สร้าง

บริการของภาครัฐที่ม ี

ธรรมาภิบาล และสามารถ 

ให้บริการประชาชนแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
3. แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ 
แผ่นดินเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ 
สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) 
เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการตอบสนองต่อ
ประชาชนในสถานการณ์ 
หรือภาวะฉุกเฉิน

2) การพัฒนาระบบข้อมูล  

อววน. ควรค�านึงถึงความ

ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

(User) เป็นส�าคัญ และต้อง

ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย 

(User-Friendly) และ

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ให้ตอบสนองต่อการใช้

ประโยชน์ได้อย่างทันการณ ์

2. คณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) ให้หน่วย

งานบริหารจัดการทั้งระดับ

นโยบาย (สอวช., สกสว.) 
และระดับหน่วยงานบริหาร
จัดการทุน (PMU) ใช้ข้อมูล
จากระบบบริหารจัดการกลาง 
เพื่อน�าไปสังเคราะห์และ
รายงานผลตามภารกิจของ
หน่วยงานโดยไม่ควร
สนับสนุนให้พัฒนาระบบเอง 

4. มีข้อมูลด้านวิชาการที่เป็น

ผลงานตีพิมพ์ข้อมูลผลงานที่

พร้อมไปสู่การใช้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ 

2. ผังโครงสร้างข้อมูลด้าน

วิจัยและนวัตกรรม 

ผังโครงสร้างข้อมูลจะใช้ใน

การบริหารจัดการข้อมูลที่

สามารถวางกรอบนโยบาย 

และกรอบของเงินงบ

ประมาณ และใช้เป็น 

resource เพื่อการจัดท�า

ฐานข้อมูลที่ทันสมัยตลอด

เวลา อีกทั้งสามารถใช้เป็น 

resource ส�าหรับใช้ในการ

ประเมินได้ทุกรูปแบบ

ทั้งการเป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัย 

ผู้ด�าเนินการวิจัย ผู้ใช้ผลการวิจัย 

รวมทั้งผู้ให้บริการ ด้านพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และการบริการเกี่ยวกับระบบ

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

ของประเทศ (National Quality 

Infrastructure : NQI) และมีระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมใช้แบบอัตโนมัติ

เพื่อให้บริการข้อมูลตรงตามความ

ต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จาก

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน 

ววน. ของประเทศ ใน 4 มิติ (นโยบาย, 

วิชาการ , เศรษฐกิจ และสังคม) 
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

 (2) ยกระดับการให้ข้อมูล
และให้ค�าปรึกษาจาก 
หน่วยงานของรัฐ และ (3) 
ยกระดับการให้บริการ 
ประชาชนสู่การบริการ 
ที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 
4. แผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563–2565 เน้นการให้
บริการข้อมูล การรักษา
ความเป็นส่วนตัว สนับสนุน
การเปิดข้อมูลหน่วยงาน 
ภาครัฐ จดัท�า Government  
Big Data 

5. แผนการด�าเนินการจัดท�า

ฐานข้อมูลการอุดมศึกษา 

ฐานข้อมูลมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และฐานข้อมูล

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ ระยะ 

3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ได้

ก�าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์

และผลสัมฤทธิ์ในการขับ

เคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูล

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

แนวทางการพัฒนา 

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ และการ 

บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน 

ววน. รวมทั้งยกระดับความมั่นคง

ปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล

เป้าหมาย 

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน 

ววน. ของประเทศที่มีโครงสร้างพื้น

ฐานที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ มี

ประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง

ปลอดภัย มีการจัดท�ากฎหมายล�าดับ

รอง ด้านข้อมลูการวจิยัและนวัตกรรม 

1. สร้างกลไกความเชื่อมั่นใน

การใช้บริการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริม

สร้างทักษะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล

โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 

ภาครัฐ เอกชน นักวิจัย 

ประชาชน สามารถเข้าถึง

และสืบค้นข้อมูลจากฐาน

ข้อมูลที่เป็นระบบเดียว 

6. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย  

พ.ศ.2563–2565 ยกระดัับ

คุุณภาพการให้ บริิการแก่

ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดีจิิทิัลั 

1 .พ.ร.บ.การบริหารงาน

และการให้บริการภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล  

พ.ศ. 2562 มาตรา 4 

พัฒนามาตรฐาน หลัก

เกณฑ์ และวิธีการเกี่ยว

กับระบบดิจิทัล และ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านดิจิทัลที่จ�าเป็น ให้

เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล พัฒนาระบบความ

มั่งคงปลอดภัยในการ 

ใช้ระบบดิจิทัลและ

มาตรการปกป้อง

คุ้มครองข้อมูล

นโยบายและยทุธศาสตร์

การอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ 

วจิยัและนวัตกรรม  

พ.ศ. 2563–2565 

ประเทศไทยมศีกัยภาพ 

ในการพึง่ตนเองด้านความรู้ 

ก�าลงัคนและโครงสร้างพ้ืน

ฐานด้าน ววน.

1. แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) 

ประเด็น การวิจัยและพัฒนา

นวตักรรม (พ.ศ. 2561-2580) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัย

ใหม่ ประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ 

เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการ

รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

และละเอียดมากขึ้น 

เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บ

ข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่

น้อย  

ส�านักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.)  

พัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์การลงทุนด้าน

เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้น

ฐานด้านการวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ

1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย 

ครอบคลุม สามารถรองรับ

การใช้งาน ทั้งมิติด้านความ

ต่อเนื่องของการให้บริการ

และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง

ข้อมูลได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

รวมทั้งมีการรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลตาม

มาตรฐานสากล 

2. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อ

มั่นในการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ด้าน ววน. ได้อย่างปลอดภัย

-
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

ที่ต้องออกภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

รวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน 

ววน. ของประเทศ สามารถบริหาร

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก 

(Data Analytics) โดยใช้เทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยั

ตัวชี้วัด 

1. ระบบการบริหารจัดการด้านความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานสากล 

2. ร้อยละของความเสถียรภาพใน

การให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ

กลางด้าน ววน. ของประเทศ 

(Service Level Agreement : SLA)  

3. ระเบียบสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม แห่งชาติว่าด้วยวิธีการ 

แจ้ง น�าส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การ

รายงานผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยใน

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง  

พ.ศ. 2564 ที่มีการประกาศใช้ 

2. พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 ส่วน

ที่ 2 การเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 

26 ห้ามมิให้เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่

ได้รับความยินยอมโดย

ชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล จัดให้มี

มาตรการรักษาความ

ปลอดภัยที่เหมาะสม 

เพื่อป้องกันการสูญหาย 

เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง

แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยปราศจาก

อ�านาจโดยมิชอบ 

3. พระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์  

พ.ศ. 2562 มาตรา 41 

การพัฒนาบุคลากรและ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

รักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาค

รัฐและเอกชน 

2. แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน บูรณาการและยก

ระดับโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐบาลดิจิทัล  

3. นโยบายและแผนระดับ

ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561-2580) 

การลงทุนในโครงสร้างพื้น

ฐานด้านดิจิทัล ยุทธศาสตร ์

ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่ง

เน้นการสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความเชื่อมั่น

ในการท�าธุรกรรมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ 

ผู้ประกอบการ ผู้ท�างาน  

และผูใ้ช้บริการ มชีดุกฎหมาย  

กฎระเบียบที่ทันสมัย โดย

ผลักดัน Data Protection 

Law และปรับแก้ไข 

Computer Crime Law  

ให้บังคับใช้  

-
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แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 

ของประเทศ พ.ศ. 2564–2565

จุดอ่อน สิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนา

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับชาติ นโยบายและมติ
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวคิดในการจัดทำาผัง

โครงสร้างข้อมูลด้าน 

ววน.

4. ร้อยละของบุคลากรที่รับผิดชอบ

งานระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน 

ววน. ของประเทศ ผ่านการอบรม

ด้านบริหารจัดการและวิเคราะห์

ข้อมูลในเชิงลึก (Data Analytics) 

โดยใช้หลักสูตรที่ก�าหนด 

5. จ�านวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้าน

บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ในเชิงลึก (Data Analytics) โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส�าหรับบุคลากร

ที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. ของ

ประเทศ     

มาตรา 42 การสร้าง

มาตรการและกลไกเพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการ

ป้องกนั รับมอืและลด 

ความเสี่ยงจากภัย

คุกคามทางไซเบอร์ 

มาตรา 45 หน่วยงาน

ของรัฐ หน่วยงาน

ควบคุมหรือก�ากับดูแล 

และหน่วยงานโครงสร้าง

พื้นฐานส�าคัญทาง

สารสนเทศ มีหน้าที่

ป้องกัน รับมือ และลด

ความเสี่ยงจากภัย

คุกคามทางไซเบอร์

4. แผนด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2563–2565 การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่

ส�าคัญตั้งแต่โครงข่าย 5G 

ระบบโครงข่าย ToT ระบบ

ประมวลผลและบริการคลาวด์ 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่ ระบบแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและความปลอดภัย

ข้อมูลขั้นสูง การให้บริการ

ข้อมูลการรักษาความเป็น

ส่วนตัว รวมถึงกฎระเบียบ 

กฎหมาย มาตรฐานการ

คุ้มครองต่าง ๆ  

5. นโยบายและแผนระดับ

ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561-2580)

มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความเชื่อมั่น

ในการท�าธุรกรรมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ 

ผู้ประกอบการ ผู้ท�างาน  

และผู้ใช้บริการ

-
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