
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)



หวัขอ้การอบรมการใชง้านระบบ NRMS 
ส าหรับผูป้ระสานหน่วยงาน

1. รู้จักระบบ NRIIS และหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน PMU
2. การจัดการแผนงาน
3. การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
4. การจัดการข้อเสนอโครงการ
5. การจัดท า Full Proposal จาก Concept Proposal
6. ระบบรายงานข้อเสนอโครงการ
7. ระบบประเมินข้อเสนอโครงการ
8. เปลี่ยนประเภทโครงการ และเปลี่ยนชุดโครงการ
9. น าเข้าโครงการเข้าระบบ Ongoing
10. การจัดท าสัญญา และก าหนดงวดเงิน
11. ระบบรายงานโครงการ Ongoing
12. การจัดการประเด็นการวิจัย
13. การจัดการเจ้าหน้าท่ี
14. การจัดการข่าว
15. ระบบค้นหา
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หัวข้อการอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน PMU



National Research and Innovation Information System
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

แนวคิดในการพัฒนาระบบ

ติดตาม/
ตรวจสอบได้

ใช้งานง่าย ส าหรับ
ทุกระดับและ

ทุกวัตถุประสงค์

ลดต้นทุน

การไหลเข้าข้อมูล
อัตโนมัติ           

ตามกระบวนการ
อย่างต่อเน่ือง

ข้อมูลชุดเดียวกัน

ข้อมูลมีมาตรฐาน
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โครงสร้างข้อมูลของระบบ NRIIS

กลุ่มผู้ใช้งาน

ฐานขอ้มูลโครงการวิจยั

ฐานขอ้มูล IP ฐานขอ้มูลบุคลากร
ดา้นวิจยั+ผลงานวิจยัรายบุคคล

ฐานขอ้มูลเคร่ืองมือ อุปกรณ์

ระบบ/มาตรฐาน

1. โครงการวิจัย

2. ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 3. บุคลากร 4. โครงสร้างพื้นฐาน

5. ระบบ/มาตรฐาน

บพท.
บพค.
บพข.

วช.
สนช.

สวก.
สวรส.

สกสว.
ตอบ OKRs

Programs ประเด็นส าคัญ

Policy Evaluation
OKRs
- Output
- Outcome
- Impact

Proposal Submission
รับขอ้เสนอ proposal submission ทั้งแบบ
Bottom-up และ Top-down

On-going
รายละเอียดโครงการท่ีไดรั้บความเห็นชอบและ 
จดัสรรงบประมาณให้ด  าเนินการ

Monitoring
การติดตามความกา้วหน้าการด าเนินการ/
การเบิกจ่ายงบประมาณ

Evaluation
โครงการท่ีเสร็จสมบูรณ์
● โครงการวิจยั
● ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม
● โครงการพฒันาคน
● โครงการพฒันาอุปกรณ์
● โครงสร้างพื้นฐาน
● โครงการพฒันาระบบ/มาตรฐาน

กสว.  สอวช. สกสว.

PMU

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ODU

นักวิจัย/
ผู้รับผดิชอบโครงการ



Proposal

เสนอข้อเสนอ
โครงการ

Ongoing
รายงานผล           

การด าเนินงานและ
ส่งงานตามงวด

Evaluation

รายงาน output, 
outcome, impact 

กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน PMU

ผู้เสนอโครงการ
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กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS

การบริหาร
จัดการ

เสนองบประมาณของ เสนองบประมาณของ

แบบที่ 1 แบบที่ 2



การออกแบบระบบข้อมูล

NRCT DATABASE

Government Data Center and 
Cloud service

Thailand Computer Emergency 
Response Team
วิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามสารสนเทศหนว่ยงานของรัฐ

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทีไ่ด้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสูง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
(Tier 4 Design SLA 99.99%)

สพธอ. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)
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การด าเนินงานเก่ียวกับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบ NRIIS กับหน่วยงานในระบบวจัิยและนวตักรรม

สป.อว.
(ระบบ STDB)

ข้อมูลห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน
ภาครัฐ 17 หน่วยงาน

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สวก.
(ระบบ TARR)

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ
ด้านการเกษตร

สวก.

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สวรส.

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ

ข้อมูลนักวิจัยท่ีเช่ียวชาญด้านวัคซีน

สป.อว. 
(สกอ.)

ข้อมูลบุคลากรวิจัยเพ่ือเติมเต็ม 
ประวัติบุคลากรวิจัย

กรมทรัพย์สิน            
ทางปัญญา

ตรวจสอบข้อมูลการยื่นหรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ตรวจสอบยืนยันข้อมูลนิติบุคคล

กรมการปกครอง

ตรวจสอบตัวตนของบุคลากรวิจัย

กรมพลศึกษา

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

เชื่อมโยงแล้ว

NRCT DATABASE

*หน่วยงานภาครัฐ 17 หน่วยงาน
(มศว., ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ม.เชียงใหม่, ม.ทักษิณ, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.สงขลา, มทร.อีสาน, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.นครสวรรค,์ มรภ.ยะลา, มรภ.เชียงราย, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)์ 7



• บริหารจัดการโครงการของหน่วยงาน

• ยืนยันการส่งแผนงานวิจัยให้ สกสว.

3. PMU 4. หัวหน้าหน่วยงาน PMU

บริหารจัดการข้อมูลโครงการใน
โปรแกรมท่ีตนเองรับผิดชอบ

• บริหารจัดการโครงการ

• จัดการแบบประเมิน
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2. PMU Program

บริหารจัดการโครงการของหน่วยงาน 

(เป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน)
• จัดการแผนงาน
• เปิดรับข้อเสนอโครงการ

• บริหารจัดการโครงการ

• จัดการแบบประเมิน

• จัดการข่าวประกาศ

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน PMU

1. ประสานงานโครงการ

บริหารจัดการข้อมูลโครงการ         
ท่ีตนเองรับผิดชอบ



Thank You


