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ระบบ NRIIS

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ระบบ NRIIS จะท าให้ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ได้รับประโยชน์ คือ นักวิจัยสามารถเสนอขอรับทุนวิจัยจาก

แหล่งต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มเดียว ยื่นข้อเสนอที่เดียวและสามารถน าออกข้อมูลจากฐานข้อมูล

นักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มได้ รวมทั้งติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ ผู้บริหารงานวิจัยสามารถ

ติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน หรือโครงการวิจัยท่ีผ่านการ

พิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศจะมีข้อมูลภาพ

รวมงบประมาณและงานวิจัยของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาการวิจัยของ

ประเทศต่อไป
ข้อมูลทางเทคนิค

ภารกิจระบบข้อมูลและดัชนีการวิจัยและนวัตกรรม 
ส ำนักงำนกำรวจัิยแห่งชำต ิ(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

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System)

1. โครงการวิจัย

2. สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 3. บุคลากร 4. โครงสร้างพื้นฐาน

5. ระบบ/มาตรฐาน

Proposal Submission
รับข้อเสนอ proposal
submission ทั้งแบบ

Bottom-up และ Top-down
On-Going
รายละเอียดโครงการที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบและจัดสรร
งบประมาณให้ด าเนนิการ
Monitoring
การติดตามความก้าวหน้า              
การด าเนินการ/การเบิกจ่าย
งบประมาณ
Evaluation
โครงการที่เสร็จสมบูรณ์
● โครงการวิจัย
● สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
● โครงสร้างพัฒนาคน
● โครงสร้างพื้นฐาน
● โครงการพัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

Output Outcome Impact

ผลงานวิจัย นวัตกรรม คน เครื่องมือ ระบบ/
มาตรฐาน

นักศึกษา
นักวิจัย

ผู้สนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยนักวิจัย

Policy Evaluation
OKRs
- Output
- Outcome
- Impact

ตอบ OKRs

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ฐานข้อมูล IP

ฐานข้อมูลบุคลากร
ด้านวิจัย+ผลงานวิจัยรายบุคคล

ฐานข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์

ระบบ/มาตรฐาน

PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL อื่นๆ F 1 F 2 O

บพท.
บพค.
บพข.

วช.
สนช.

สวก.
สวรส.

สกสว.

Programs ประเด็นส าคัญ

หมายเหตุ: PL 1 หมายถึง Platform การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้, PL 2 หมายถึง Platform การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม, PL 3 หมายถึง Platform การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน, PL 4 หมายถึง Platform การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า, PL อื่นๆ หมายถึง Platform อื่น ๆ, F 1 หมายถึงหน่วยงานมหาวิทยาลัย, F2 = หน่วยงานระดับ
กรม, O หมายถึงอื่นๆ

http://nriis.nrct.go.th 



รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้ตามนโยบาย Thailand 4.0 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตัง้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
มีหน้าท่ีจัดท าฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการ 
(Program Management Unit : PMU) ท้ัง 7 หน่วยงาน ออกแบบระบบส าหรับบริหารจัดการ
ข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะต้องรองรับ
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย และฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS)
โดยปรับปรุงจากโครงสร้างการท างานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Management System : NRMS) และพัฒนาฟังก์ชันการบริหารจัดการแผนงานตาม
ฟังก์ชันของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand Intelligent Research Administration 
system : TIRAs)

ระบบ NRIISความเป็นมา
ระบบงานหลักของระบบ NRIIS 

1. ระบบงานส าหรับหน่วยงานก าหนดนโยบาย

2. ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน

3. ระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับหน่วยบริหารจดัการ 
(PMU)

4. ระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย (ODU)

5. ระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับนักวิจัย/
ผู้รับผิดชอบโครงการ

6. ระบบประเมินส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวตักรรมของ
ประเทศ

8. ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

9. ระบบสนับสนุนการด าเนินงานข้อมูลชุดเดียวกัน

การไหลเข้าข้อมูลอัตโนมัติตาม
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ใช้งานง่าย ส าหรับทุกระดับ
และทุกวัตถุประสงค์

ลดต้นทุน

ติดตาม/ตรวจสอบได้ข้อมูลมีมาตรฐาน

NRIIS

แนวคิดในการพัฒนาระบบ


