
17111f166@fr)111 

	

 	Im= 9 WC° drc.MI 9 kt).11-4(t). 191 .). 
cv 

.................. 	0   '31411 	 

1504liVthz1143-17Tlilin1W1M041)thnnUilliItVARPOlIMPIPOWL'IrTsfin71344thlilii CNRIIS)..  

Ciueu ktii4Tinuniwhin 	 n.n. Lati14111I0,111111LYIVI3JVITUM Lat1101S0151/1f115- 

nywrraivrium V-rultin15vo41 twzi-norticiii-nnTaimlidsfioi-liTrydAmi4Lvivarm- uci5 

V1111tilig111f14111f115WEJL1344111F1 (T.) IRifinn5r.tiviTavm5mILvolNuLtar,v7oin1111 

(NRIIS) SiollYilinNuililm-imivalktunato•nniltant-uwmumoluoil41 

1m54n-milevn177N15 or:nultuv NRIIS (t5U1tvi https://nriis.nrct.go.thi)ltir-Mil 

ltAilin-15115tma-in 	Ifiltribl•a-mii-Ivnl'ml1ukrisIf1o1RiollTrYli'ukt4i.u5N (Approved) liDt?fla 

5-ailn15urilvilDvoill tollIffgultiutru NRIIS 

Ltar,U55q01101111EJ `411101JIttlhi11161.1161Vili)U1111111a4&nvonorwrum mimitor-rulealn5 

1.11-1i'un-namivimihTfin-15 n15li4iulrtru NRIIS 

cithzenianikl-nzati-wri.ivii-mmIlVtivm Jt1. 11i i 1tJ. Onta11Uun15t3Yan1Eri1ailn -r)114Teuu 

NRIIS 4iDlt1 	 (nUfnIARJOISilallfitrY114 111.164i11111.11EJ1,01111141ili o 1 u 	munclo-c 

WiD bock) 

YIJld lial-nrioll:16-14uititynarthlo44:411.1LatiDiotatiolAlln-nc.i-ronm NRIIS 

111?ilt0nAlliltiltneii041titioni-xliukid160 tiliOthznoun15k15tui5ulol (Approved) douni5iiu 

6) iui-in-r5I81-lum.:CAuortialtana-nthrnolA"-m 

6). 41/anaimln11 aiiuti (vi503111Un CD) 

mA'rwIlluasiA 	 vniou4- uX4rio) 

(4). 5:,-tylvilvlu 146144U1i5t1M1 Rf7J5~EJ~t1c~1n15t1a it 

Mf1015‘6111 illi-wrOlVrthEJT11101101-3511;1111dIlitill613.164@lfiltd5ZIEJR1110i@f115titiVIStUl 

1311,iffallAgli541Y15111 

NiuTzjuvel rw-171?InnI) 



Yl a7 oos-it) moob 

6)eo 	 GUDGt00 

Vit)14n1E111 InCosn 

L 	toviltijoigiim-15aunwimqgu-nI "111I141-11.15MU'il@lee1952111LYIPIIEJLtatUi41f15511MiniFI 
(5:11JU NRI1S)1_15ti14111J1111J1t11 

1161.1 41131,11511111N-11.1 

If154fnuLar,fiqvuon-i5ainvii4iViini5 un-illifyiulrutrriavoluamegouar, 
(Snti NRos)thriltnnivarnu broce 

41111i'l g111114111fregtillV14111ii ('111.) ilLtnotturicannlurriooli 7JVII~YIE11~F11JYIt~cl 141 

yiwn5rtruialjamIertgroiNtitatulcimnatvilviii 	NRIIS) Llta115:1UU0150UoiriniIN'titLar 

11'79111151f1M111@ltiSZLIVI 1711 

SvUU NRIIS 1,N5rtukfianiluivnlonilnivil-nin-n14'suanivin551AAIntuu 
nainalthnviergfryniAlkannqvi '311-1151tgavia-mr,tutkvitruirig 	 37.117411.111111:41.1171 

t;11111Malfra 

avnium5gni:ii 141:ntg-itruivi-M"mni (PMU)110:11/11,6F14-11A11 1 il'il,rtni101 

NRiisloicinksuar,fmalu 
L'of1-1I@I111.1v13411h1.114EllIniItimIniuGT4ni--1 vrigiimil'iunuanunilli11114/1NIZIJU 511J171',1 

TvAliohLihuuatiaLeruowuticiathltItITtnkntuuliiithrivigirmoialtl 
uniIliynnzutiievo-rmavical'gutonliiRnIuLailt15i (Srtru NRIIS) 	 tvCo" 

albPill 71UOL'AVilf151frIllaZfilVIIMMIOTIFi4till 41.11 

Y14 if 011:-,alfiLili'uniI@ullaio 4a fie I 	n 95 u 511 -14 website t@JIL'Utl NRIIS 

httpi/www.nriis.nrct.yo.th/NewsEventDetail.aspx7NID=6326  IMEnruua4YI:Lerieu@attlalivz 

li1111ElfillEtNitatin151S11,11,11M1-3411-)0111.1ka4411@litill1 IOU TU. 

5:,14i11111I0U51.11 

Ji`i'manivialthomou uar.t@Fmlin5fuilriouvithtinAiiibuiNiiifiLsitr-rtIaluvnl-)01-m 
•utNvi-naviallikai 

Taulfrranruiio 

(141101TI11TOYCI ;1d @s1) 

104u7g111-1M11521111111111f1119iinith11-61 

Tf11411-11M-110111.1 (14 -nnuni5A-nin4iuni59i'mtviltniii 

fraiv5r,vuiakijau.ar, oit 
tv15fTvivi o--1!Asle-owneio- 410 bowl, bG)e, boll 

1.711017 o-19Mrid 

: u14nut-w15 trwnoun llatUiVITIL1111-111SIN 1.5lD1504 



'Vl @-1 c:•obtl 

7101.......2 a 
run N.L. 

T1 4titi5 1n1;11 lvroGn'' 

-i151'liM5f15,11,1111111/111.,W15 

11141.7111211t1V1 

=fit   17726 
511111 1 9 

Z7-0 

o)01 i'11-71F:J 

"fmignutiu11411&mwriTNE_Ittvilft 

nivmsrunis r 

1 S 5.R -85i 

"f11IliTetU131/115 .61 

(IttrU NRMS) IJIti11JJthi5ZII1111194.10(31" 

41111i4 	 (rd.) illifivilturImmuirnavii 1JV11~YIEi1~E13JN61c~ 1t1 

kltilIt'utniivnIifin-mitrii'vwviltiF! (Inv NRMS) olovivillimni5lutluintuttar,4-nigErtnal 

ville3E14111.111fli's milE1111,14.1.11119114 tOrMli1E14114tti 	lodlk3u0q11.5411191'11,1>VM lN.Pf. Iv&&cd 

4uUlzu1tun-r5.WEA1nv1111ul1u111n55ei1ru7r,tw NRMS 
Z; 

6101.11B1 1114 

oi0111i;TUletiilVOUlt1311l171.1114111111Jhr_1111111.PA.bliatali'Vlf15511 5:311U NRMS 

rr-miiintdeurkuutlatn5r,trruniwillitimnainn-)76'itiiiamintilinlItlh'zthtaruN'EmantYmn751.1 

unSiolarnifrli'tniciNnumunini-mitiu.ar,a-anInuivionilimphinztu NRMSUcinilmar, 

R1J6-11.11,ttIlli@Ei14111JSZISIIIE11111 '410111011f1151f11SOU511031111iliiifl9If1151414111U11119T411-11 

571JYIJSUl~"JRlac141ltivuu.azilzauzula,Aaili111 

1JTI1JI4veuuliritlIzFranimio111 Imen-navuli141411T4111"f117145:1.11JU314-154'Mn15,91111i'EJ 

(1:11.11) NRMS) 1.1511411utilr,vitu IDCogin 	 cnb H11 

@U5111114 website vam,tru NRMS http://mqw.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NiD=2263   
LIVIZUUMIZIAJ4V1.1@01.1tati@ziloIru6mItillblaiDliqa4vmailtruigui-rinuiiil 

vriniufi-11414itituniwilLAtimilv-InvItilv4-rigita4fim 

01118F1111JnIt-u-imwriithrtrihriunilliffik`iitintthE1.111.1/IN 

viTuviaitl47u @VO@Uqi1161 

TatzmlfryDnitiria 

s• 

1:301402DR 
Cluu 

(int' lulvia 1:ha155) 

urin ile.1±15-run-,:nporor v111.291 

r; 

1,fia 

E 

Onla-rfiniTon1 

alciii-nnut-n5A-nit-wrunillibuvi4ftrA 

1.1h11115runi5uvril 

1115;1MS 	eo bcrom, 0-1Ea-b5) tv& pia boel , bowl , bo)c 

1111015 o-bcfrie Vodcn, o-b&cilc-oecn 



b 	15140i hu 	ar I lift 1 riFu 
fro:. (am. ) 

iirtrart 

644001--- 

.5:71v..vv, 
tannimilan ten 

(1•11101177a1 e15$014g) 

Ow d'au 
WW1r...":SeMM:ai fil3U14uttazurnlynOCIntii 

60 	
{.

1017rwaL:.— 1-,;-..:tuin•-.11n,urraivrau 017nniutvms 

,;(15-1 v 



ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)



หวัขอ้การอบรมการใชง้านระบบ NRMS 
ส าหรับผูป้ระสานหน่วยงาน

1. รู้จักระบบ NRIIS และหน้าที่ของผู้ประสานหน่วยงาน
2. การจัดการข้อมูลหน่วยงาน

2.1 ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
2.2 ข้อมูลนักวิจัย
2.3 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2.4 ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

3. การจัดการข้อเสนอโครงการงบกองทุน ววน.
4. การรับรองข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนอื่น

2

5. การรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ
5.1 น าเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรเข้าระบบ Ongoing
5.2 การส่งโครงการกลับให้นักวิจัยแก้ไขข้อมูล และรายงานผล
5.3 ก าหนดงวดงานของโครงการ
5.4 การปิดโครงการ

6. การรายงานและตรวจสอบผลของโครงการที่เสร็จสิ้น
6.1 รายงานผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
6.2 ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะ

7. การประกาศทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน และการบริหารจัดการ
โครงการทุนเงินรายได้

หัวข้อการอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน



National Research and Innovation Information System
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

แนวคิดในการพัฒนาระบบ

ติดตาม/
ตรวจสอบได้

ใช้งานง่าย ส าหรับ
ทุกระดับและ

ทุกวัตถุประสงค์

ลดต้นทุน

การไหลเข้าข้อมูล
อัตโนมัติ           

ตามกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลชุดเดียวกัน

ข้อมูลมีมาตรฐาน
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ส านักงบประมาณ

หน่วยงานภาครัฐ

นักวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คอบช.

ผู้ประสานหน่วยงาน

ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (Business intelligence)

WEB SERVICE/API ส าหรับการแลกเปลีย่นข้อมูล

ฐานข้อมูล
นักวิจัย

ฐานข้อมูล
ข้อเสนอการวิจัย

ฐานข้อมูล
โครงการวิจัย

ฐานข้อมูลการน า
ผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

Researcher

• ลงทะเบียนนักวิจัย
• ปรับปรุงข้อมูล

ส่วนตัว
• น าออกข้อมูลเป็น 

CV

Proposal        
submission and

assessment

• ประกาศทุน
• ยื่นข้อเสนอการวิจัย
• ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย
• ประเมินข้อเสนอการวิจัย
• แจ้งผลการประเมิน

Research 
evaluation 
/resolution

• รายงานผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบของการ
ด าเนินการวิจัย

• การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

Ongoing &  
monitoring

• น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ

• การเบิกจ่ายงบประมาณ
• รายงานความก้าวหน้า
• ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

การเปลี่ยนผ่านจากระบบ NRMS สู่ระบบ NRIIS
ระบบ NRMS

ระบบ NRIIS
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การออกแบบระบบข้อมูล

NRCT DATABASE

Government Data Center and 
Cloud service

Thailand Computer Emergency 
Response Team
วิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามสารสนเทศหนว่ยงานของรัฐ

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

สพธอ. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ผู้ใช้งานระบบข้อมูล

Policy Policy Deployment Operation
• PMU
• มหาวิทยาลัย
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

NRCT DATABASE

• สศช. 
• สอวช.

• สกสว.
• สป.อว. (อุดมศึกษา)

ETC.

• หน่วยงานอื่นๆ
• เอกชน
• ประชาชน

Master and
Reference data

Summary data

ข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
และสรุปมาแล้ว
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PA

เสนอขอรายโครงการ

ON

รายงานรายโครงการ 
+ ปิดรายโครงการ

RE

รายงาน output 
outcome impact 

กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS

หน่วยงานภาครัฐ PMU

ผู้เสนอโครงการ
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การด าเนินงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ NRIIS กับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

สป.อว.
(ระบบ STDB)

ข้อมูลห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน
ภาครัฐ 17 หน่วยงาน
ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สวก.
(ระบบ TARR)

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ
ด้านการเกษตร

สวก.

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สวรส.

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ

ข้อมูลนักวิจัยท่ีเชีย่วชาญด้านวัคซีน

สป.อว. 
(สกอ.)

ข้อมูลบุคลากรวิจัยเพ่ือเติมเต็ม 
ประวัติบุคลากรวิจัย

กรมทรัพย์สิน            
ทางปัญญา

ตรวจสอบข้อมูลการยื่นหรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ตรวจสอบยืนยันขอ้มูลนติิบุคคล

กรมการปกครอง

ตรวจสอบตัวตนของบุคลากรวิจัย

กรมพลศึกษา

ข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

เชื่อมโยงแล้ว

NRCT DATABASE

*หน่วยงานภาครัฐ 17 หน่วยงาน
(มศว., ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.เชียงใหม่, ม.ทักษิณ, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.สงขลา, มทร.อีสาน, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.นครสวรรค์, มรภ.ยะลา, มรภ.เชียงราย, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 8



• ยืนยันการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและจัดล าดับ
จากผู้ประสานหน่วยงาน

2. ผู้ประสานหน่วยงาน 3. หัวหน้าหน่วยงาน

บริหารจัดการข้อมูลของคณะ/กอง/สถาบัน/
ส านักของตนเอง
• จัดการข้อมูลนักวิจัย

• ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย และ
ส่งให้ผู้ประสานหน่วยงาน

• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ก าหนดงวดการส่งงานให้นักวิจัย

• ส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข/รายงาน
ข้อมูล

• ตรวจสอบข้อมูล และปิดโครงการ 

• ตรวจสอบข้อมูลผลผลิต/ผลลัพธ/์
ผลกระทบที่นักวิจัยรายงาน

• ออกรายงานเสนอผู้บริหาร

9

1. ผู้ประสานหน่วยงานระดับ
คณะ/กอง/สถาบัน/ส านัก

4. ผู้บริหาร

บริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน (เป็น
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน)
• จัดการข้อมูลนักวิจัย

• ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย และ
ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน

• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ก าหนดงวดการส่งงานให้นักวิจัย

• ส่งโครงการให้นักวิจัยแก้ไข/รายงาน
ข้อมูล

• ตรวจสอบข้อมูล และปิดโครงการ 

• ตรวจสอบข้อมูลผลผลิต/ผลลัพธ/์
ผลกระทบที่นักวิจัยรายงาน

• ออกรายงานเสนอผู้บริหาร

• ดูรายงานภาพรวม
งานวิจัยของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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Thank You
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