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NATIONAL RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM

ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ
(National Research Management System)

เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, นักวิจัย, วช.,แหล่งทุนวิจัยและส านัก
งบประมาณ
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ประเด็นจาก: ติดตามนโยบายประเทศ: งบประมาณด้านงานวิจัย

งานวิจัย

งบทุนมุ่งเป้า
งบประมาณแผ่นดิน
งบหน่วยงาน
งบอื่นๆ

ไม่สามารถรวบรวมตามความจริงทั้งหมดได้
แบบทันที 3



แหล่งทุนของประเทศ              ไม่สามารถตอบโจทย์ของประเทศได้

บูรณาการ
100 %

หน่วยงาน
งบหน่วยงานอื่นๆ
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หน่วยงาน

การบูรณาการ
การติดตามงบประมาณ

ด้านงานวิจัยของประเทศไทย

ทุนมุ่งเป้า

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบด าเนินการ
หน่วยงาน

งบอื่นๆ

งบหน่วยงานอื่นๆ
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แนวคิดในการพัฒนาระบบ

รวบรวม เชื่อมโยง สะดวก ติดตาม ลด
ต้นทุน
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Proposal 
assessment

Ongoing & 
monitoring

Research 
evaluation

Business Intelligence

TN
RR TNRR Single Window

NR
PM National Research Project 

Management system NR
PM

S National Research Project 
Management system

Et
c. ระบบของแหล่งทุน 6ส
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ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คือ 
1. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 
2. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและระบบรายงานแบบ Expert Finder 
3. ระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน 
4. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5. ระบบฐานข้อมูลเพื่อ Single Window & Data Entry 

www.tnrr.in.th
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Single window

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


งบประมาณแผ่นดิน
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Pre-audit

Post-auditOngoing monitoring



หลักการออกแบบระบบ NRMS

ทุนมุ่งเป้า

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

Best PracticeExperience
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ส านักงบประมาณ

นักวิจัย

ผู้ประสานหน่วยงาน

หน่วยงานรัฐบาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (Business intelligence)

Proposal        
assessment

Ongoing & 
monitoring

Research 
evaluation

•ประกาศทุน
•ยื่นข้อเสนอการวิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอการ
วิจัย
•ประเมินข้อเสนอการวิจัย
•แจ้งผลการประเมิน

•น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ
•การเบิกจ่ายงบประมาณ
•รายงานความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

•รายงานผลผลิต/ผลลัพธ/์
ผลกระทบของการ
ด าเนินการวิจัย
•การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

ฐานข้อมูลนักวิจัย
ฐานข้อมูล 
โครงการวิจัย

ฐานข้อมูลการน า      
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

WEB SERVICE ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

PRE-AUDIT ON-GOING POST-AUDIT

  ประกา ทุน
  ยื่นข้อเสนอ
  ตรวจสอบข้อเสนอ
  ประเมินข้อเสนอ
  แจ้งผลการประเมิน

  น าเข้าเสนอใหม่
  รายงานความคืบหน้า
  ติดตามความคืบหน้า
  ประเมินผล
  การแจ้งเตือน

  รายงานผลการวิจัย
  ประเมินผลงานวิจัย
  การติดตามการใช้งาน

        ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (Business intelligence)

ฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีเสร็จ
สิ นแล้ว

ฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีก าลัง
เดินการ

WEB SERVICE ส าหรับการแลกเปล่ียนข้อมูล

ฐานข้อมูลนักวิจัย

หน่วยงานรัฐบาล

นักวิจัย

ผู้ประสานงาน

ส านักงบประมาณ

คอบช.

ผู้ทรงคุณวุ ิ

คอบช.

ฐานข้อมูลข้อเสนอ
การวิจัย
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การออกแบบระบบ NRMS
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Proposal 
assessment

Ongoing & 
monitoring

Research 
evaluation
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Proposal 
assessment

Proposal 
assessment

Ongoing & 
monitoring

Ongoing & 
monitoring

Research 
evaluation

Research 
evaluation



ท างานบนระบบ 
CLOUD SERVICE

• มีความปลอดภัยสูง

• ระบบมีความเสถียรสูงมาก

• สามารถใช้งานได้จากทุกที่

• รองรับการสมัครทุนจ านวนมาก

• รองรับการท างานตลอด 24 ชั่วโมง
12



Concept: ทุนผ่านทางช่องเดียวได้หลายแหล่งทุน
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Concept: ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว

ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงานโครงการวิจัย

ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

ระบบ Single window
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ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ NRMS

• ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว
• การแจ้งข่าวการเปิดรับทุนผ่านทาง e-mail /SMS
• รองรับการใช้งานจากแหล่งทุนอื่นๆ
• ขอทุนผ่านทางช่องเดียวได้ทุกแหล่งทุน
• การประเมินข้อเสนอแบบออนไลน์
• การแจ้งเตือนสถานะของผู้ขอทุนและผู้ด าเนินงานวิจัย
• การรายงานภาพรวม
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การรายงานภาพรวมผ่านระบบ Business Intelligence
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13

System Integration



ลงทะเบียนนักวิจัย

นักวิจัยใหม่ลงทะเบียน

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

ประกา ทุนวิจัย ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ตรวจสอบข้อเสนอ
และจัดล าดับ

ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ตรวจสอบความถูก
ต้องข้อเสนอฯ

จัดกลุ่มสาขา/เลือก
ผู้ทรงคุณวุ ิ

ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย

สรุปผลการประเมิน
และแจ้งหน่วยงาน ส านักงบประมาณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้าหน้าที่ วช.

นักวิจัย

ผู้ประสานคณะ/
ผู้ประสานหน่วยงาน

ส านักงบประมาณ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกลุ่มเรื่อง

หัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ วช.



Work Flow ทุนมุ่งเป้า และทุนงบหน่วยงาน

ประกา ทุนวิจัย ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ตรวจสอบความถูก
ต้องข้อเสนอ

เลือกผู้ทรงคุณวุ ิประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย

สรุปผลการประเมิน
และท าสัญญา

ผู้ดูแลแหล่งทุน

นักวิจัย

นักวิเคราะห์แหล่งทุน

ผู้ทรงคุณวุฒิ



Function ของระบบ

• ประกา ทุน เพ่ือเปิดรับข้อเสนอ
• ระบบประเมิน Online จากผู้ทรงคุณวุ ิหน่วยงาน 6ส 1ว

• ส่งและปรับแก้ข้อเสนอ และเพิ่มลดข้อเสนอทุน
• ระบบออกเอกสารรายงานต่างๆ
• ตรวจสอบสถานะโครงการ/ทุน

นักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุ ิ

• ตรวจสอบภาพรวมการจัดสรรงบประมาณงานวิจัยของประเท 
• บริหารจัดการงบภาพรวมการวิจัย

ส านักงบประมาณ/ผู้ดูแล
งบประมาณ
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ระบบการแจ้งข่าวและแจ้งเตือนต่างๆ

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

•ประกา ทุนผ่านระบบ NRMS
•มีการแจ้งไปยังสมาชิกนักวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุ ิที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล
ผ่านช่องทาง e-mail, SMS

Support: IT Good Governance
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หมายเหตุ : การแก้ไขชื่อ
 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System)
 Pre-audit เปลี่ยนเป็น Proposal assessment
 Ongoing monitoring เปลี่ยนเป็น Ongoing & monitoring
 Post-audit เปลี่ยนเป็น Research evaluation



Proposal assessment: การยื่นข้อเสนอ
•ยื่นข้อเสนอที่เดียว (Single Portal)
•ยื่นข้อเสนอผ่านระบบในรูปแบบฟอร์ม
เดียว (Single Form) 
•ระบบจะตรวจสอบข้อมูลเบื องต้น 
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอสมบูรณ์
•ระบบการยืนยันการเพิม่ผู้ร่วมวิจัยและที่
ปรึกษาโครงการ
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การประเมินข้อเสนอแบบออนไลน์

•สามารถประเมินข้อเสนอแบบ Online ได้
•มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูล

พื นฐานให้ผู้ทรงคุณวุ ิใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ
•ระบบจะสามารถสรุปผลและแจ้งกลับให้ผู้

ส่งข้อเสนอได้รับทราบผลการประเมิน

Support: IT Good Governance
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การแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์

•ระบบจะท าการแจ้งผลพร้อม 
ข้อความจากผู้ทรงคุณวุ  ิ(ขึ นกับ
วิธีปฎิบัติของแต่ละหน่วยงาน)
•สร้างรายงานผลลัพธ์ผ่านระบบ
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Ongoing & monitoring : ติดตามความคืบหน้า

•สามารถติดตามความคืบหน้า
ของโครงการตาม Criteria
•มีการแจ้งเตือนกิจกรรมที่

จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ตั งไว้
•สนับสนุนการส่งเอกสาร (e-

document) ตามกิจกรรมที่ตั ง
ไว้
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Research evaluation: การติดตามการใช้งาน
•กระบวนการติดตามการใช้งาน

ผลงานวิจัย 
•การน าการประดิษฐ์คิดค้นหรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์
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Research evaluation : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

•เผยแพร่ผลงานวิจยัที่เป็นผลลัพธ์ที่มี
ประโยชน์ผ่านระบบ NRMS
•เก็บข้อมูลงานที่ถูกอ้างอิงและแสดง
ผลงานวิจัยดีเด่น

34



Advantage:
Stakeholder

- ออกรายงาน
- ติดตามสถานะ

โครงการ
- ช่องทางสื่อสาร ฯลฯ

- ออกรายงานสรุป
- ติดตามสถานะได้
- ลดค่าใช้จ่าย

- รายงานงบประมาณของประเท 
- ติดตามสถานะการใช้งบประมาณ

- ออกรายงานต่างๆ
- ติดตามสถานะ

Online/ลดต้นทุน/Data Center
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หน่วยงานระดับ
นโยบาย (สงป., 

สศช., วช.)

ทุนมุ่งเป้า
(คอบช)        
6ส, 1ว

ทุนวิจัยภายใต้
หน่วยงานอื่นๆ

นักวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ,

ผู้ประสานงาน
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WWW.NRMS.GO.TH
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ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
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รองรับ
การประกาศ

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
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รองรับ
การประกาศ

ทุนมุ่งเป้า
และ

ทุนงบหน่วยงาน



รองรับการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน
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รองรับการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนมุ่งเป้า และทุนงบหน่วยงาน
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ค้นหาและแสดงผล ข้อมูลนักวิจัย
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