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NATIONAL RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM 

         ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาต ิ
   (National Research Management System) 
     

 เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย และงบประมาณวิจัยระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ, นักวิจัย, วช., แหล่งทุนวิจัย และส านักงบประมาณ 
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ความเป็นมา 

1. “ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Management System : 
NRMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและงานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
นักวิจัย วช. และส านักงบประมาณ (ใช้ในงานตั้งแต่ปี 2549) และ  

2. “ระบบทุนวิจัยแบบที่เดียว”(TNRR Single window) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ
งบประมาณวิจัยของ คอบช. ซึ่งประกอบด้วย สกว., สวทช.  , สวรส.,  สวทน., สวก., สกอ. 
และ วช. (ใช้งานตั้งแต่ปี 2557) 
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       “ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Management 
System : NRMS) โดยบูรณาการระบบบริหารงานวิจัย 2 ระบบเข้าด้วยกัน คือ  



หน่วยงาน 

การบูรณาการ 
การติดตามงบประมาณ 

ด้านงานวิจัยของประเทศไทย 

ทุนมุ่งเป้า 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบด าเนินการ
หน่วยงาน 

งบอื่นๆ 

งบหน่วยงานอื่นๆ 
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DOI DRMS 

Expert  
Finder 

ระบบของ 
หน่วยงาน 

TNRR 

Explore 
DRIC 

RIR 

ทะเบียน 
ราษฎร 

: ปัจจุบัน 
: อนาคต 

การเชื่อมโยงระบบ NRMS กับระบบอื่น 
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แนวคิดในการพัฒนาระบบ 

รวบรวม เชื่อมโยง สะดวก ติดตาม 
ลด

ต้นทุน 
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     TNRR : Thai National Research Repository คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
เป็นคลังข้อมูล (Repository) เพ่ือการสืบค้นข้อมูล เผยแพร่การใช้ประโยชน์สู่
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย 

1. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 
2. ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ (Expert Finder) 
3. ระบบฐานข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน  
    (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 

 
โดยระบบ TNRR จะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับระบบ NRMS 
 

www.tnrr.in.th 

8 

http://www.nrct.go.th/th/LinkClick.aspx?link=http://www.tnrr.in.th/&tabid=217&mid=595


ระบบ TNRR 

สืบค้นข้อมูล 

ประชาชน 
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ระบบ NRMS 

ระบบ
ฐานข้อมูล
นักวิจัย 

ลงทะเบียน/
น าเข้าข้อมูล 

ระบบประเมิน
ข้อเสนอการ

วิจัย 

ระบบ
ด าเนินการ
และติดตาม
งานวิจัย 

ระบบ
ประเมินผล
งานวิจัย นักวิจัย 

แผนภาพการเชื่อมโยงระหว่างระบบ NRMS และระบบ TNRR 

ระบบสิทธิบัตร/การใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่

รัฐสนับสนุน 

ฐานข้อมูลการ
ใช้ประโยชน ์

ระบบฐานข้อมูล
โครงการวิจัยที่

เสร็จแล้ว 

ระบบค้นหา
ผู้เชี่ยวชาญ 

Expert Finder 

เผยแพร่ให้บริการสืบค้นใช้
ประโยชน์ท่ี 

http://www.tnrr.in.th 

น าเข้าข้อมูล/
บริหารจัดการ 

หน่วยงานภาครัฐ/
แหล่งทุน 

ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล 



8 
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จแล้ว www.tnrr.in.th 

http://www.tnrr.in.th/
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คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (ระบบ TNRR) 

ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ (Expert Finder) (อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ) 



TN
RR

 

National Single Window NR
PM

 

National Research Project 
Management system NR

PM
S National Research Project 

Management system 

Et
c. ระบบของแหล่งทุน 6ส 

Proposal 
assessment 

Ongoing & 
monitoring 

Research 
evaluation 

Business Intelligence 
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- ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
- ผลงานวิจัยเสร็จสิ้น 



Proposal 
assessment 

Ongoing & 
monitoring 

Research 
evaluation 

Business Intelligence 

TN
RR

 

National Single Window NR
PM

 

National Research Project 
Management system NR

PM
S National Research Project 

Management system 

Et
c. ระบบของแหล่งทุน 6ส 

7 

- ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
- ผลงานวิจัยเสร็จสิ้น 



หลักการออกแบบระบบ NRMS 

ทุนมุ่งเป้า 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน 

Best Practice Experience 
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ส านักงบประมาณ 

นักวิจัย 

ผู้ประสานหน่วยงาน 

หน่วยงานแหล่งทุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (Business intelligence) 

Proposal 
assessment 

Ongoing & 
monitoring 

Research 
evaluation 

•ประกาศทุน 
•ยื่นข้อเสนอการวิจัย 
•ตรวจสอบข้อเสนอ
การวิจัย 
•ประเมินข้อเสนอการ
วิจัย 
•แจ้งผลการประเมิน 

•น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ 
•การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
•รายงานความก้าวหน้า 
•ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 
 

•รายงานผลผลิต/
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ของการด าเนินการ
วิจัย 
•การน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์
 

ฐานข้อมูลข้อเสนอ
การวิจัย 

ฐานข้อมูล
โครงการวิจัย 

ฐานข้อมูลการน า
ผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน ์

WEB SERVICE ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

หน่วยงานภาครัฐ 

ฐานข้อมูลนักวิจัย 

Researcher 

•ลงทะเบียนนักวิจัย 
•ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว 
•น าออกข้อมูลเป็น CV 



ท างานบนระบบ  
CLOUD SERVICE 

• มีความปลอดภัยสูง 

• ระบบมีความเสถียรสูงมาก 

• สามารถใช้งานได้จากทุกที ่

• รองรับการสมัครทุนจ านวนมาก 

• รองรับการท างานตลอด 24 ชั่วโมง 
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Concept: ทุนผ่านทางช่องเดียวได้หลายแหล่งทุน 
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Concept: ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว 

ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงานโครงการวิจัย 
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• ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว 
• การแจ้งข่าวการเปิดรับทุนผ่านทาง e-mail /SMS 
• รองรับการใช้งานจากแหล่งทุนอื่นๆ 
• ขอทุนผ่านทางช่องเดียวได้ทุกแหล่งทุน 
• การประเมินข้อเสนอแบบออนไลน ์
• การแจ้งเตือนสถานะของผู้ขอทุนและผู้ด าเนินงานวิจัย 
• การรายงานภาพรวม 
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การรายงานภาพรวมผ่านระบบ Business Intelligence 

16 



13 

System Integration 



 ลงทะเบียนนักวิจัย 

นักวิจัยใหม่ลงทะเบยีน 

ตรวจสอบอนุมัติ 

สร้าง MailGoThai 

จัดส่ง USER/PWS ให้นักวิจัย 

เข้าระบบ NRMS 

นักวิจัย 



แหล่งทุนประกาศทุนวิจัย 

ยื่นข้อเสนอโครงการ 

ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ 

ประเมินข้อเสนอโครงการ 

สรุปและรายงานผล 

ผู้ดูแลแหล่งทุน 

นักวิจัย 

จนท./นักวิเคราะห์
แหล่งทุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

System Work Flow 



Work Flow ทุนงบประมาณแผ่นดิน 

ประกาศทุนวิจัย 
ส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
ตรวจสอบข้อเสนอ

และจัดล าดับ 

ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ตรวจสอบความถูก
ต้องข้อเสนอฯ 

จัดกลุ่มสาขา/เลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

สรุปผลการประเมิน
และแจ้งหน่วยงาน 

ส านักงบประมาณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เจ้าหน้าที่ วช. 

นักวิจัย 

ผู้ประสานคณะ/ 
ผู้ประสานหน่วยงาน 

ส านักงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบกลุ่มเรื่อง 

หัวหน้าหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ วช. 



Work Flow ทุนมุ่งเป้า และทุนงบหน่วยงาน 

ประกาศทุนวิจัย 
ส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
ตรวจสอบความถูก

ต้องข้อเสนอ 

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

สรุปผลการประเมิน
และท าสัญญา 

ผู้ดูแลแหล่งทุน 

นักวิจัย 

นักวิเคราะห์แหล่งทุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 



• ประกาศทุน เพื่อเปิดรับข้อเสนอ 
• ระบบประเมิน Online จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน่วยงาน 6ส. + วช 

• ส่งและปรับแก้ข้อเสนอ และเพิ่มลดข้อเสนอทุน 
• ระบบออกเอกสารรายงานต่างๆ 
• ตรวจสอบสถานะโครงการ/ทุน 

นักวิจัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ตรวจสอบภาพรวมการจัดสรรงบประมาณงานวิจัยของ
ประเทศ 

• บริหารจัดการงบภาพรวมการวิจัย 

ส านักงบประมาณ/ 

ผู้ดูแลงบประมาณ 
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  Function 



ระบบการแจ้งข่าวและแจ้งเตือนต่างๆ 

• การแจ้งข่าวการเปิดรับทุนผ่านทาง e-mail / SMS 
• การแจ้งสถานะขอทุนผ่านทาง e-mail / SMS 
• การติดตามความคืบหน้าของการขอทุนผ่านระบบ 
• การแจ้งเตือนการส่งรายงานความก้าวหน้า ในระยะต่างๆ 
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  Function 



การประกาศทุน 
• ประกาศทุนผ่านระบบ NRMS 
• มีการแจ้งไปยังสมาชิกนักวิจัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล
ผ่านช่องทาง e-mail, SMS 

 

Support: IT Good Governance 
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  Function 



Proposal assessment: การยื่นข้อเสนอ 
•ยื่นข้อเสนอที่เดียว (Single Portal) 
•ยื่นข้อเสนอผ่านระบบในรูปแบบฟอร์ม
เดียว (Single Form) 
•ระบบจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอสมบูรณ ์
•ระบบการยืนยันการเพิ่มผู้ร่วมวิจัยและ
ที่ปรึกษาโครงการ 
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  Function 



การประเมินข้อเสนอแบบออนไลน์ 

•สามารถประเมินข้อเสนอแบบ Online ได้ 
•มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ 
•ระบบจะสามารถสรุปผลและแจ้งกลับให้ผู้
ส่งข้อเสนอได้รับทราบผลการประเมิน 

Support: IT Good Governance 
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  Function 



การแจ้งผลผ่านระบบออนไลน ์

• ระบบจะท าการแจ้งผลพร้อม 
ข้อความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ขึ้นกับ
วิธีปฎิบัติของแต่ละหน่วยงาน) 

• สร้างรายงานผลลัพธ์ผ่านระบบ 
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  Function 



Ongoing: ติดตามความคืบหน้า 
• สามารถติดตามความคืบหน้า

ของโครงการตาม Criteria 
• มีการแจ้งเตือนกิจกรรมที่

จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ตั้งไว้ 

• สนับสนุนการส่งเอกสาร    
(e-document) ตาม
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
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  Function 



Research evaluation: การติดตามการใช้งาน 
• กระบวนการติดตามการใช้งาน

ผลงานวิจัย  
• การน าการประดิษฐ์คิดค้นหรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 
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  Function 



Research evaluation : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

• เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นผลลัพธ์ที่มี
ประโยชน์ผ่านระบบ NRMS 

• เก็บข้อมูลงานที่ถูกอ้างอิงและแสดง
ผลงานวิจัยดีเด่น 
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  Function 



Advantage: 
Stakeholder 

- ออกรายงาน 
- ติดตามสถานะ

โครงการ 
- ช่องทางสื่อสาร 

ฯลฯ 

- ออกรายงานสรุป 
- ติดตามสถานะได ้
- ลดค่าใช้จ่าย 

- รายงานงบประมาณของประเทศ 
- ติดตามสถานะการใช้งบประมาณ 

- ออกรายงานต่างๆ 
- ติดตามสถานะ 

Online/ลดต้นทุน/Data Center 
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หน่วยงาน
ระดับนโยบาย 
(สงป., สศช., 

วช.) 

ทุนมุ่งเป้า
(คอบช) 6ส, 

1ว 

ทุนวิจัยภายใต้
หน่วยงานอื่นๆ 

นักวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ, 

ผู้ประสานงาน 



 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research 
Management System : DRMS) หรือ ระบบ NRMS แบบ stand-alone/private เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต ส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยทุน
เงินรายได้ของหน่วยงาน โดยพัฒนาระบบตามกระบวนการท างานของระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) 

 

URL ของระบบ คือ http://ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน.drms.go.th 
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ระบบประเมิน
ข้อเสนอการ

วิจัย 

ระบบ
ด าเนินการ
และติดตาม
งานวิจัย 

ระบบ
ประเมินผล
งานวิจัย 

เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ web service 

นักวิจัย 

- น าเข้าข้อเสนอการวิจัย 
- รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์

ระบบ
ฐานข้อมูล
นักวิจัย 

ระบบประเมิน
ข้อเสนอการ

วิจัย 

ระบบ
ด าเนินการ
และติดตาม
งานวิจัย 

ระบบ
ประเมินผล
งานวิจัย 

ลงทะเบียนนักวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประเมินข้อเสนอการวิจัย 
- ประเมินรายงานความก้าวหน้า/รายงาน

ฉบับสมบูรณ์ 

ผู้ประสานหน่วยงาน 
ระดับคณะ/กอง/
สถาบัน/ส านัก  

- น าเข้าข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย 
- ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย 
- บันทึกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ก าหนดงวดงาน 
- บริหารจัดการข้อมูลนักวิจัยและโครงการ 

ผู้ประสานหน่วยงาน 

- น าเข้าข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย 
- ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย 
- บันทึกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ก าหนดงวดงาน 
- บริหารจัดการข้อมูลนักวิจัยและโครงการ 

หัวหน้าหน่วยงาน 

- ดูรายงานภาพรวมของหน่วยงาน 
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Business Intelligence 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 
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   สามารถในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานในมุมมองต่างๆ  

Business Intelligence 

มีเครื่องมือช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ เช่น การแสดงข้อมูล
เจาะลึก (Drill-down) การเลือกข้อมูลเฉพาะที่สนใจ (Filter) การน าข้อมูลอื่น
มาเปรียบเทียบ (Reference) และการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Classify) 



ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS  

• สร้างด้วยโปรแกรม Tableau 

• ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ วช. และผู้บริหาร วช. 
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ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 
• รายงานสารสนเทศ หน้าเว็บไซต์ระบบ NRMS ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

• รายงานสารสนเทศ ประจ ารายไตรมาส โดยจะแสดงรายงานภาพรวมโครงการวิจัยในแต่ละ
กลุ่มเรื่องที่น่าสนใจ ประจ าไตรมาส 
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ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 

• สามารถเลือกแสดงผล
ตามที่มีตัวเลือกให้เลือกใน
สารสนเทศนั้นๆ เช่น 
ปีงบประมาณ และระดับ
ผลงาน เป็นต้น 
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ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 
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• สามารถน าออกข้อมูลเป็น
ตารางข้อมูลสรุป หรือ
รายละเอียดรายโครงการได้ 
พร้อมทั้งดาวน์โหลดไปใช้
งานต่อ 

 



ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 
• รายงานสารสนเทศ ส าหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. ส าหรับการแสดงภาพรวมงานวิจัยในระบบ NRMS 

• ประกอบด้วยระบบรายงานของขอ้เสนอโครงการ, โครงการวิจัย และบุคลากรทางการวิจัย โดยแสดงแยก
ตามหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ 
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ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 

• สามารถเลือกให้แสดง
ข้อมูลตามความสนใจ
เช่น ให้แสดงจ านวน
โครงการและ
งบประมาณที่ท าวิจัย
เรื่องข้าว ในแต่ละ
ปีงบประมาณ พร้อม
ทั้งแยกตามสถานภาพ
การด าเนินงานวิจัย 
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ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 

• หน้ารายงานในลักษณะ 
infographic 

• สามารถเลือกกรองขอ้มูล 
ตามหัวข้อต่างๆได้ เช่น 
ปีงบประมาณ และด้าน
การวิจัย 
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