
เกตเวย์ดิจิทัลด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Digital Gateway) 
 

1. ระบบ “คลังข้อมูลงานวิจัยไทย” (Thai National Research Repository – TNRR) 
เป็นระบบเช่ือมโยงและเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ที่

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการปฏิบัติการร่วม (Interoperability) และการ บูรณาการข้อมูล (Data 
Harmonization) ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมเช่ือมโยงข้อมูลแล้ว 73 หน่วยงาน และมี
ข้อมูลให้บริการในระบบมากกว่า 370,000 รายการ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.tnrr.in.th 

 
2. ระบบ IR Data Center  

เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีฐานข้อมูลงานวิจัย หรือมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่
บริหารจัดการด้วยซอฟท์แวร์ทีไ่ม่สามารถเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับ TNRR ได้โดยตรง ขณะนี้มีหน่วยงานสมัคร
เข้าใช้เครื่องมือนี้เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลกับ TNRR แล้ว มากกว่า 50 หน่วยงาน จุดเด่นของระบบนี้ คือ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการจัดการให้ข้อมูลที่ส่งผา่น IR Data Center ไปยัง TNRR สามารถแสดงช่ือของ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้โดยถูกต้อง  ระบบ IR Data Center เปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.irdc.nrct.go.th  
 

3. ระบบ “ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช.” (Digital Research Information Center – DRIC) 
เป็นการพัฒนายกระดับการให้บริการสืบค้นผลงานวิจัยที่ส าเร็จเป็นเอกสารรายงานวิจัย  วิทยานิพนธ์ 

วารสารวิจัย  บทความวิจัยและวิชาการ เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลงานวิจัยไร้กระดาษ ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้เพือ่
การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ที่ให้บริการ 7x 24  (7 วัน 24 ช่ัวโมง) สืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังแสดงข้อมูล
ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่  บริการดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม บริการสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ การให้ข้อมูลสาระน่ารู้ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัลของส านักงานฯ  มี
สมาชิกมากกว่า 52,000 ราย เป็นสมาชิกที่อยู่ในต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ  และการใช้ประโยชน์จากการ
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศจากระบบ DRIC ในปี งบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน  2557)                
รวมจ านวน 453,254 รายการและ ปี งบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557-กรกฎาคม 2558) รวมจ านวน 573,259 
รายการ สรุปได้ว่า ในช่วงระยะเวลา 22 เดือนมีผู้ใช้บริการข้อมูลผลงานวิจยัรวมทั้งสิ้น 1,026,513 รายการโดยผู้ใช้
สามารถเข้าใช้บริการได้โดยผ่านเว็บไซต์  http://dric.nrct.go.th 

 
4. ระบบให้บริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier – DOI) 

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) หรือ Digital Object Identifier (DOI)  คือ มาตรฐานสากลประจ าทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล เป็นมาตรฐานใหม่ของ ISO 26324:2012 (Information and Documentation) ในการระบุ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดเก็บและการอ้างถึง ทั้ง
ข้อมูลที่เป็นไฟล์ดิจิทัลและวัตถุอื่น  เป็นเครื่องมือส่งเสริมความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล ปัจจุบัน วช. ได้ก าหนดตัวระบุวัตถุดิจิทัล(ดีโอไอ) ให้กับไฟล์สารสนเทศดิจิทัลของงานวิชาการที่

http://www.tnrr.in.th/
http://www.irdc.nrct.go.th/
http://dric.nrct.go.th/


เผยแพร่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้เป็น จ านวนมากกว่า 33,000 หมายเลข และให้บริการกับวารสารเป็นจ านวน 136 
วารสาร โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://www.doi.nrct.go.th 

5.  ระบบ Research Information Repository (RIR)  
ระบบประมวลข้อมูลจากการออกแบบส ารวจไปยังหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยทั่วประเทศ ที่ด าเนินการเก็บ

ข้อมูลมาตั้งแต่ พ.ศ.2531 จนถึง พ.ศ.2554 ให้สามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ในแบบ 7 x 24 ที่หน้า
เว็บไซต์ www.rir.nrct.go.th  และเป็นฐานข้อมูล ของ วช.ที่ร่วมเช่ือมโยงส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกับคลังข้อมูล
งานวิจัยไทย TNRR  ปัจจุบันมีจ านวนข้อมูลให้บริการมากกว่า 100,000 รายการ 
 

6. ระบบห้องสมุดงานวิจัยส าหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library of Research 
Result : EXPLORE) 

ระบบห้องสมุดงานวิจัยส าหรบัสาธารณะ (EXPLORE ) version 2  มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม และเผยแพร่
ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมงานวิจัย ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ  เป็นการพัฒนาระบบการน าเสนอผลงานวิจยั
ทางเว็บไซต์ในรูปแบบที่ทันสมัย และเข้าถึงผู้ใช้งานได้สะดวกในทุก Platform สามารถรองรับทุกอุปกรณ์เทคโนโลยี  
ด้วยระบบ Smart Device (Smartphone และ Tablet) ได้ ถือเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้งานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ที่ท าให้งานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนอีกต่อไป และเป็นช่อง
ทางการสื่อสารรูปแบบ Social Media  ที่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อส ารวจและ
สืบค้นความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย  โดยมุ่งเน้นให้น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจให้ประชาชน
สามารถเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ ประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอ ผ่านเว็บไซต์  www.thai-explore.net   
 

7. Facebook วิจัยก้าวใหม่ วช. และ วิจัยกา้วใหม่ วช. Blogspot 
ระบบ Social media ที่ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกบัผูร้บับรกิารที่รวดเรว็ ประหยดั 

และกว้างขวาง  รวมทั้งเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่ด าเนินการโดย วช. และหน่วยงานที่อยู่ใน
ระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้รับความสนใจ และความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งแม้จะเริ่มเปิดตัวไม่นานก็มีผู้เข้าเยี่ยมชมถึง 
80,000 กว่า ครั้ง 
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ระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการภาครัฐในรูปแบบ Thailand Gateway โดยการ
พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการวิจัยในรูปแบบ Research Gateway หรือ ระบบ One Search เป็นการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศการวิจัยที่เปิดเผยอยู่แล้วอย่างกระจัดกระจายในอินเตอร์เน็ตมาอยู่ในแหล่งเดียวกัน และ
อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเปิดที่สามารถน าไปประมวลผลต่อได้ง่าย โดยการน าระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
การวิจัยไว้บนระบบ Cloud Computing ภายใต้การดูแลของส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส ์และมีความส าคัญใน
การ เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ข้อมูลและการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบ Open Government Data โดยใช้
มาตรฐาน RDF เป็นการยกระดับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย เป็น ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
หรือ Common Services ในอนาคต  สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ URL: researchgateway.in.th  และเนื่องจาก

http://www.doi.nrct.go.th/
http://www.rir.nrct.go.th/


ระบบนี้เป็นระบบที่ต้องการโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ จึงน าไปสู่ความร่วมมือในการใช้
บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) ที่ให้บริการโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2558  ณ 
Centara Grand and Convention Center, Central World. 
 
การน าระบบสารสนเทศการวิจัยขึ้นไว้ใน  Global Open Access Portal  ของ Unesco 

 
 
ระบบต้นแบบคลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน (ASEAN Research Repository Prototype) 
 สืบเนื่องจากการที่ สภาวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ของประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ 
อินโดนีเซีย ได้รับทราบถึงประสบการณ์ของสภาวิจัยแห่งชาตื ประเทศไทย ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา 
“คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR” ซึ่งเป็นการพัฒนาคลังข้อมูลด้านการวิจัยระดับประเทศด้วยความร่วมมือในการ
เช่ือมโยงข้อมูลผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วจากฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศมากกว่า 70 แห่ง 
และเมื่อสภาวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ของประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย  ได้ศึกษา 
“คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR” ในฐานะระบบต้นแบบในการเช่ือมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามประเทศรวมทั้งได้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างระบบต้นแบบที่ใช้ช่ือในตอนเริ่มแรกว่า Southeast Asian Research 
Repository หรือ SRR  ได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะร่วมมือกันในการจัดตั้ง “คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน” 
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(ASEAN Research Repository-ARR) ข้ึน โดยมีสภาวิจัยแห่งชาติประเทศไทยเป็นศูนย์ประสานงานหลักใน
การบริหารจัดการ“คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน” อันน ามาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง จัดต้ัง“คลังข้อมูลงานวิจัย
อาเซียน” ระหว่าง สภาวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ของประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย 
เมื่อมิถุนายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 


