ระบบ NRIIS
ประโยชน์ที่จะได้รับ
ระบบ NRIIS จะทาให้ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ได้รับประโยชน์ คือ นักวิจัยสามารถเสนอขอรับทุนวิจัย จาก
แหล่งต่าง ๆ โดยใช้แ บบฟอร์มเดีย ว ยื่ นข้อ เสนอที่เดียวและสามารถนาออกข้อมูลจากฐานข้อมูล
นักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มได้ รวมทั้งติดตามสถานะของโครงการวิจัย ได้ ผู้บริหารงานวิจัยสามารถ
ติด ตามและรวบรวมข้อ มู ลนั ก วิจั ย โครงการวิ จัย ที่ เสนอขอรับ ทุ น หรือ โครงการวิจั ย ที่ผ่ า นการ
พิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศจะมีข้อมูลภาพ
รวมงบประมาณและงานวิจัยของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาการวิจัยของ
ประเทศต่อไป

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System)

ข้อมูลทางเทคนิค

2. สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

3. บุคลากร

4. โครงสร้างพื้นฐาน
5. ระบบ/มาตรฐาน

1. โครงการวิจัย

PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL อื่นๆ F 1

ตอบ OKRs

Policy Evaluation
OKRs
- Output
- Outcome
- Impact

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ภารกิจระบบข้อมูลและดัชนีการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงำนกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช.) 196 ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02 579 1370-9 ต่อ 607, 611 และ 02 579 0593 E-mail : nriis@nrct.go.th

ประเด็นสาคัญ
Programs
บพท.
สวก.
วช.
บพค.
สวรส.
สนช.
บพข.

F2

O

สกสว.

Output Outcome Impact
ผลงานวิจัย

นวัตกรรม คน

เครื่องมือ ระบบ/
มาตรฐาน

นักศึกษา
นักวิจัย
ผู้สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยนักวิจัย

ฐานข้อมูล IP

ฐานข้อมูลบุคลากร
ด้านวิจัย+ผลงานวิจัยรายบุคคล

Proposal Submission
รับข้อเสนอ proposal
submission ทั้งแบบ
Bottom-up และ Top-down
On-Going
รายละเอียดโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบและจัดสรร
งบประมาณให้ดาเนินการ
Monitoring
การติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินการ/การเบิกจ่าย
งบประมาณ
Evaluation
โครงการที่เสร็จสมบูรณ์
● โครงการวิจัย
● สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
● โครงสร้างพัฒนาคน
● โครงสร้างพื้นฐาน
● โครงการพัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

ระบบ/มาตรฐาน
ฐานข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์

หมายเหตุ: PL 1 หมายถึง Platform การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้, PL 2 หมายถึง Platform การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม, PL 3 หมายถึง Platform การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน, PL 4 หมายถึง Platform การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า, PL อื่นๆ หมายถึง Platform อื่น ๆ, F 1 หมายถึงหน่วยงานมหาวิทยาลัย, F2 = หน่วยงานระดับ
กรม, O หมายถึงอื่นๆ

http://nriis.nrct.go.th

ความเป็นมา

ระบบ NRIIS

รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ตามนโยบาย Thailand 4.0 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตัง้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มีหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิ ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สานักงานสภานโยบายการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สอวช.) และหน่ ว ยบริ ห ารจั ด การ
(Program Management Unit : PMU) ทั้ง 7 หน่วยงาน ออกแบบระบบสาหรับบริหารจัดการ
ข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะต้องรองรับ
การทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย และฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS)
โดยปรั บ ปรุง จากโครงสร้ างการท างานของระบบบริห ารจัด การงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (National
Research Management System : NRMS) และพัฒนาฟังก์ชันการบริหารจัดการแผนงานตาม
ฟังก์ชันของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand Intelligent Research Administration
system : TIRAs)

แนวคิดในการพัฒนาระบบ

ข้อมูลมีมาตรฐาน

การไหลเข้าข้อมูลอัตโนมัติตาม
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลชุดเดียวกัน

ติดตาม/ตรวจสอบได้

ระบบงานหลักของระบบ NRIIS

NRIIS

1. ระบบงานสาหรับหน่วยงานกาหนดนโยบาย
2. ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน
3. ระบบบริหารจัดการโครงการสาหรับหน่วยบริหารจัดการ
(PMU)
4. ระบบบริหารจัดการโครงการสาหรับหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย (ODU)
5. ระบบบริหารจัดการโครงการสาหรับนักวิจัย/
ผู้รับผิดชอบโครงการ
6. ระบบประเมินสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

ใช้งานง่าย สาหรับทุกระดับ
และทุกวัตถุประสงค์

ลดต้นทุน

8. ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

9. ระบบสนับสนุนการดาเนินงาน

