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NATIONAL RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM

ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ
(National Research Management System)

เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, 
นักวิจัย, วช., แหล่งทุนวิจัย และส านักงบประมาณ โดยขยายขอบเขตจาก
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) และระบบ TNRR Single 
window 

ระบบ NRMS พัฒนาตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดใช้งานครั้งแรกในการรับ
ข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
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ข้อมูลทำงเทคนิคของระบบ NRMS
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ข้อมูลทำงเทคนิคระบบ NRMS
ปีที่เปิดใช้งำนระบบ 2557
ข้อมูลในระบบ Proposal assessment ปี 2551 - ปัจจุบัน

Ongoing & monitoring ปี 2551 - ปัจจุบัน
Research evaluation ปี 2551 - ปัจจุบัน

เทคโนโลยีที่ใช้
Microsoft SQL Server 2012 
Microsoft ASP.NET 4.0

ขนำดไฟล์ฐำนข้อมูลในระบบ ประมำณ 360 GB

Web browser ที่สนับสนุน Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีใช้งำนระบบ 380 หน่วยงำน

จ ำนวนผู้ใช้งำนในระบบ นักวิจัย จ ำนวน 74,678 คน และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน 3,369 คน
จ ำนวนผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์เข้ำระบบ นักวิจัย จ ำนวน 73,395 คน และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน 3,081 คน
URL www.nrms.go.th
IP address 164.115.20.35

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2559



ส ำนักงบประมำณ

นักวิจัย

ผู้ประสำนหน่วยงำน

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบรำยงำนส ำหรับผู้บริหำร (Business intelligence)

Proposal        
assessment

Ongoing &  
monitoring

Research 
evaluation

•ประกำศทุน
•ยื่นข้อเสนอกำรวิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอ
กำรวิจัย
•ประเมินข้อเสนอกำร
วิจัย
•แจ้งผลกำรประเมิน

•น ำเข้ำผลกำรจัดสรร
งบประมำณ
•กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
•รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
•ส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์

•รำยงำนผลผลิต/
ผลลัพธ/์ผลกระทบ
ของกำรด ำเนินกำร
วิจัย
•กำรน ำผลกำรวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

ฐำนข้อมูล 
โครงกำรวิจัย

ฐำนข้อมูล
กำรน ำ      
ผลกำรวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

WEB SERVICE ส ำหรับกำรแลกเปลีย่นข้อมูล

คอบช.

ฐำนข้อมูล 
นักวิจัย

ฐำนข้อมูล
ข้อเสนอ
กำรวิจัย

Researcher

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัว
•น ำออกข้อมูลเป็น 
CV

กำรออกแบบระบบ NRMS
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สรุปกำรพัฒนำระบบ NRMS
1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนทั้ง 4 ระบบงำน คือ ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย 

(Researcher) ระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (Proposal assessment) ระบบ
ด ำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผล
งำนวิจัย (Research evaluation)

2. กำรพัฒนำและปรับปรุงเครื่องมือช่วยเหลือ ระบบจัดกำรข้อมูล ระบบค้นหำและ
ระบบสนับสนุนต่ำงๆ

3. กำรพัฒนำระบบแจ้งเตือนกำรเป็นผู้ร่วมวิจัย
4. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนของเจ้ำหน้ำที่ วช. และกลุ่มผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง
5. กำรพัฒนำระบบ NRMS แบบ stand-alone/private หรือระบบบริหำรจัดกำร

งำนวิจัยของหน่วยงำน (ระบบ DRMS)
6. กำรเชื่อมโยงข้อมูลวิจัยระหว่ำงระบบ NRMS และระบบอื่นๆ
7. กำรจัดประชุม จัดอบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS ในระดับภูมิภำค และอบรมรำย

เดือน 5



1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนทั้ง 4 ระบบงำน 
1.1 ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย (Researcher)

• ระบบส ำหรับกำรน ำเข้ำข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น สังกัด ที่อยู่ 
กำรท ำงำน ประวัติกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญ ผลงำน รำงวัล งำนวิจัยที่ก ำลังท ำ 
และควำมเป็นส่วนตัว กำรปรับปรุงเพิ่มเติมมีดังนี้

1) ปรับปรุงระบบให้แสดงข้อมูลโครงกำร ผลงำน และสิทธิบัตร จำกระบบ 
Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation

2) เพ่ิมกำรพิมพ์ประวัตินักวิจัยจำกระบบ เพ่ือใช้ในกำรยื่นเสนอขอทุนวิจัย

3) เพ่ิมกำรพิมพ์บัตรประจ ำตัวนักวิจัย

4) เพ่ิมกำรก ำหนดควำมเป็นส่วนตัว เพ่ือใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลนักวิจัยในระบบ
ค้นหำผู้เชี่ยวชำญ (Expert Finder)
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ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย (Researcher)

7เมนูข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัย



ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย (Researcher)
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หน้ำพิมพ์
ประวัตินักวิจัย

หน้ำพิมพ์บัตร
ประจ ำตัวนักวิจัย

เมนูข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัย



ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย (Researcher)

9เมนูข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัย

หน้ำควำมเป็น
ส่วนตัว



ระบบค้นหำผู้เช่ียวชำญ (Expert Finder)

10http://expertfinder.nrms.go.th



1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนทั้ง 4 ระบบงำน 
1.2 ระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (Proposal assessment, Pa)

• ระบบส ำหรับกำรน ำเข้ำและจัดกำรข้อเสนอกำรวิจัย โครงกำร Super Clusters และ
โครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย โดยสำมำรถน ำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัยทุนงบประมำณ
แผ่นดิน และแหล่งทุนอื่นๆ ได้ ประกอบด้วยเมนูดังนี้

1) ข้อเสนอกำรวิจัย โดยหัวข้อในกำรกรอกข้อเสนอกำรวิจัยมีดังนี้ ข้อมูลทั่วไป 
รำยละเอียดโครงกำร คณะผู้วิจัย แผนงำน เอกสำรแนบ และตรวจสอบควำม
ถูกต้อง

2) โครงกำร Super Clusters

3) โครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย

4) จัดกำรข้อเสนอทุนหน่วยงำน

5) ภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำน (แบบ ว-6)

6) ระบบรำยงำน 11



1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนทั้ง 4 ระบบงำน 
1.2 ระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (Proposal assessment, Pa)

• กำรปรับปรุงเพิ่มเติมมีดังนี้

1) พัฒนำกำรน ำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัยรูปแบบใหม่

2) พัฒนำกำรสร้ำงเอกสำรข้อเสนอกำรวิจัยจำกระบบ โดยจะรวมประวัติคณะผู้วิจัยที่นักวิจัยกรอก
ข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย

3) พัฒนำฟังก์ชั่นกำรจัดกำรโครงกำรย่อยของแผนงำนวิจัย โดยสำมำรถปฎิเสธ  โครงกำรย่อย 
และล็อกไม่ให้เพิ่มโครงกำรย่อยได้

4) เพิ่มฟังก์ชั่นกำรเลือกระดับกำรเปิดเผยผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยทุนงบประมำณแผ่นดิน 
ให้นักวิจัยในหน่วยงำนทรำบ

5) พัฒนำกำรน ำเข้ำข้อมูลและจัดกำรข้อมูลโครงกำร Super Clusters

6) พัฒนำกำรน ำเข้ำข้อมูลและจัดกำรข้อมูลโครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย

7) ปรับปรุงหนำ้ภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำน (แบบ ว – 6)

8) พัฒนำระบบรำยงำน

9) พัฒนำหน้ำกำรจัดกำรข้อเสนอกำรวิจัยทุนของหน่วยงำน 12



ระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (Proposal assessment)

13

เมนูระบบ Pa ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน



กำรน ำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัยรูปแบบใหม่

14 14

Proposal  
assessment

จัดท ำเอกสำรข้อเสนอ
กำรวิจัยตำมรูปแบบ 
template

Ongoing & 
monitoring

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
ข้อเสนอกำรวิจัยนักวิจัย/

หน่วยงำน
นักวิจัย/

หน่วยงำน

แก้ไข/
ปรับปรุง
ข้อมูล

การใช้งานข้อมูล/หน้ารายงาน

แนบไฟล์ลงระบบ ระบบสร้ำงเอกสำร
ข้อเสนอกำรวิจัย 

ประกอบด้วยข้อมูลใน
ไฟล์ template 

ประวัตินักวิจัย และ
เอกสำรแนบเพิ่มเติม

ถ่ำยโอน
ข้อมูล

ผลกำรพิจำรณำส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจำรณำ

คัดลอกข้อมูลลง
ฐำนข้อมูล
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หน้ำแนบไฟล์ 
template

กำรน ำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัยรูปแบบใหม่
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หน้ำตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

ครบถ้วนของไฟล์ 
template

กำรน ำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัยรูปแบบใหม่
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กำรสร้ำงเอกสำรข้อเสนอกำรวิจัยจำกระบบ
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กำรจัดกำรโครงกำรย่อยของแผนงำนวิจัย

ล็อกกำรเพิ่ม
โครงกำรย่อย

ปฏิเสธโครงกำรย่อย
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กำรเลือกระดับกำรเปิดเผยผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย
ทุนงบประมำณแผ่นดิน

เลือกเปิดเผยผลกำรประเมินให้นักวิจัยทรำบ 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ไม่เปิดเผย, เปิดเผย
เฉพำะผลสนับสนุน/ไม่สนับสนุน, เปิดเผยผล

กำรประเมินฉบับสมบูรณ์



กำรจัดกำรโครงกำร Super Clusters
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กำรจัดกำรโครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย

21



หน้ำภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำน (แบบ ว – 6)

22

แสดงงบประมำณท่ีหน่วยงำนได้รับ
จัดสรรในระบบ Ongoing

แสดงสรุปแผนงำน/โครงกำรที่
เสนอของบประมำณ



ระบบรำยงำน
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ระบบรำยงำน

24



กำรจัดกำรข้อเสนอกำรวิจัยทุนของหน่วยงำน

25



1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนทั้ง 4 ระบบงำน 
1.3 ระบบด ำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring, On)
• ระบบส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำรที่ได้รับจัดสรร

งบประมำณ เพื่อใช้ในกำรติดตำมงำนวิจัย ประกอบด้วยเมนูดังนี้
1) โครงกำรวิจัย
2) โครงกำร Super Clusters
3) โครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย
4) เครื่องมือช่วยเหลือ
5) รำยงำน Ongoing
6) ตรวจสอบกำรติดค้ำงโครงกำร

26



1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนทั้ง 4 ระบบงำน 
1.3 ระบบด ำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring, On)
• กำรปรับปรุงเพ่ิมเติมมีดังนี้

1) ปรับปรุงรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำร ให้สำมำรถระบุวันที่เบิกจ่ำยจริง เพื่อใช้
ในกำรติดตำมกำรรำยงำนแผนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำสของหน่วยงำน

2) พัฒนำแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของโครงกำร
3) พัฒนำกำรระบุรำยละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
4) พัฒนำหน้ำน ำเข้ำโครงกำร Super Clusters จำกระบบ Pa มำ On และหน้ำจัดกำรโครงกำร

Super Clusters 
5) พัฒนำหน้ำน ำเข้ำโครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย จำกระบบ Pa มำ On และหน้ำจัดกำร

โครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย 
6) พัฒนำระบบประเมินรำยงำนใน On
7) กำรปรับปรุงเงื่อนไขกำรปิดโครงกำร โดยจะต้องแนบไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ หรือระบุลิงค์รำยงำน 

ในกำรปิดโครงกำร
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ระบบด ำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring)

28

เมนูระบบ On ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน



กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของโครงกำร

29

เพ่ิมกำรระบุวันที่เบิกจ่ำยจริง



แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของโครงกำร

30

พิมพ์แบบรำยงำน



กำรระบุรำยละเอียดทีไ่ด้แก้ไขปรับปรุงตำมขอ้เสนอแนะของผู้ประเมิน

31



กำรจัดกำรโครงกำร Super Clusters

32

ก ำหนดสถำนะงำน



กำรจัดกำรโครงกำร Super Clusters

33

รำยงำนแผน-ผลกำรเบิกจ่ำย 
และกำรแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง



กำรจัดกำรโครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย

34

ก ำหนดสถำนะงำน



กำรจัดกำรโครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย

35

รำยงำนแผน-ผล
กำรเบิกจ่ำย และ
กำรแนบเอกสำร

ที่เกี่ยวข้อง



ระบบประเมินรำยงำนใน On

36

ระบบประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
โดยสำมำรถเพิ่มชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำกนักวิจัยในระบบ NRMS



1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนทั้ง 4 ระบบงำน 

1.4 ระบบประเมินผลงำนวิจัย (Research evaluation, Re)

• ระบบส ำหรับกำรรำยงำนข้อมูล Output/Outcome/Impact และกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ของกำรวิจัย ประกอบด้วยเมนูดังนี้

1) โครงกำรวิจัยที่เสรจ็สิ้น

2) รำยงำน

• มีกำรปรับปรุงแบบฟอร์มกำรรำยงำนข้อมูลเขำ้ระบบ โดยกำรรำยงำนข้อมูล
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ผลผลิตที่ได้จำกกำรวิจัย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้น/คำดว่ำจะเกิดขึ้น

37



ระบบประเมินผลงำนวิจัย (Research evaluation)
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ระบบประเมินผลงำนวิจัย (Research evaluation)

39



รำยงำนระบบประเมินผลงำนวิจัย

40



2. กำรพัฒนำและปรับปรุงเครื่องมือช่วยเหลือ ระบบจัดกำร
ข้อมูล ระบบค้นหำและระบบสนับสนุนต่ำงๆ 
2.1 เครื่องมือช่วยเหลือ ประกอบด้วย กำรเปลี่ยนโครงกำรชุด-ย่อย เปลี่ยน

หน่วยงำนย่อยเจ้ำของโครงกำร เปลี่ยนทุนวิจัย เปลี่ยนประเภทโครงกำร และ
เรียงโครงกำร

2.2 ระบบกำรจัดกำรข้อมูล ประกอบด้วย กำรจัดกำรข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน ข้อมูลหน่วยงำน และก ำหนดวันปิดรับทุนแผ่นดิน

2.3 ระบบค้นหำ ประกอบด้วย ระบบค้นหำข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS ค้นหำ
ข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำน และค้นหำข้อมูลโครงกำรในระบบ NRMS

2.4 ระบบสนับสนุนต่ำงๆ ประกอบด้วย กำรจัดกำรทุนวิจัยของหน่วยงำน ท ำเนียบ
ผู้ประสำนหน่วยงำน และเว็บบอร์ด

41



เครื่องมือช่วยเหลือ

42

กำรเปลี่ยนหน่วยงำนย่อย

กำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร



ระบบจัดกำรข้อมูล

จัดกำรนักวิจัย

43

จัดกำรเจ้ำหน้ำที่



ระบบค้นหำ

ค้นหำนักวิจัย

44

ค้นหำโครงกำรวิจัย



กำรจัดกำรทุนวิจัยของหน่วยงำน
จัดกำรทุนวิจัยของ

หน่วยงำน

45



ท ำเนียบผู้ประสำนหน่วยงำน
ท ำเนียบผู้ประสำน

หน่วยงำน
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เว็บบอร์ด

47



3. กำรพัฒนำระบบแจ้งเตือนกำรเป็นผู้ร่วมวิจัย

อีเมลแจ้งเตือน

48

หน้ำยอมรับหรือ
ปฏิเสธกำรเป็น

คณะผู้วิจัย



4. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนของเจ้ำหน้ำที่ วช. 
และกลุ่มผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง 
4.1 ผู้บริหำรหน่วยงำน

4.2 เจ้ำหน้ำที่ วช. ที่มีหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย โครงกำร Super Clusters 
โครงกำร/งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย โครงกำรวิจัย และข้อมูล 
Output/Outcome/impact

4.3 เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนมำตรฐำนกำรวิจัยในแต่ละมำตรฐำน

4.4 เจ้ำหน้ำที่ท่ีดูแลงบบูรณำกำรและกำรติดตำมงบประมำณ

4.5 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงบประมำณ

4.6 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินข้อเสนอกำรวิจัย และรำยงำน On

4.7 เจ้ำหน้ำที่ สกอ. ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร herp

4.8 ผู้ดูแลแหล่งทุน

4.9 ผู้ดูแลระบบ 49



 ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของหน่วยงำน (Department Research Management 
System : DRMS) หรือ ระบบ NRMS แบบ stand-alone/private เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ
งบประมำณวิจัยทุนเงินรำยได้ของหน่วยงำน โดยพัฒนำระบบตำมกระบวนกำรท ำงำนของ
ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (National Research Management System : 
NRMS)

URL ของระบบ คือ http://ชื่อภำษำอังกฤษของหน่วยงำน.drms.go.th

50

5. กำรพัฒนำระบบ NRMS แบบ stand-alone/private 
หรือระบบ DRMS
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แผนกำรพัฒนำระบบ DRMS
1. รับสมัครหน่วยงำนน ำร่อง ปัจจุบันมีจ ำนวน 41 หน่วยงำน
2. เก็บควำมต้องกำร ออกแบบและพัฒนำระบบ
3. จัดอบรมทดสอบกำรใช้งำนระบบ DRMS
4. อยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงขอ้ตกลงกำรใช้งำนระบบ DRMS

ล ำดับ

ที่
รำยละเอียด

2559 2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1 เก็บควำมต้องกำรในกำร

พัฒนำระบบ DRMS

2 วิเครำะห์ ออกแบบ และ

พัฒนำระบบ

3 ติดตั้งระบบ

4 จัดอบรมกำรใช้งำนระบบ

5 ประเมินผลกำรใช้งำนระบบ
52



หน่วยงำนน ำร่องที่สนใจใช้ระบบ DRMS

53

1 กรมกำรแพทย์ 11 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 21 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 31 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์

2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 22 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 32 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

3 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช

13 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย

23 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม

33 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์

4 กำรประปำนครหลวง 14 มหำวิทยำลัยมหิดล 24 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 34 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 15 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 25 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์

35 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

6 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 16 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 26 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 36 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

7 มหำวิทยำลัยทักษิณ 17 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 27 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม

37 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

8 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี

18 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 28 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 38 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง

9 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย

19 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 29 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำช
นครินทร์

39 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

10 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน

20 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 30 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 40 องค์กำรสวนสัตว์

41 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
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6. กำรเชื่อมโยงข้อมูลวิจัยระหว่ำงระบบ NRMS และระบบ
อื่นๆ



7. กำรจัดประชุม จัดอบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS ใน
ระดับภูมิภำค และอบรมรำยเดือน

56

ล ำดับ
ที่

กำรประชุม/อบรม วันที่จัด
จ ำนวน

หน่วยงำนท่ี
เข้ำร่วม

จ ำนวนคน
ที่เข้ำร่วม

ควำมเห็นโดยสรุป

1 ประชุมประเมินเบื้องต้นระบบ 
NRMS Proposal assessment

วันที่ 27-28 กันยำยน 2557 ณ 
จ.นครนำยก

55 29 ส่วนใหญ่มีควำมพอใจในกระบวนกำร
ท ำงำนระบบ Proposal 
assessment โดยมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแก้ไขระบบ

2 อบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS ใน 
4 ภูมิภำค ปี 2557

สิงหำคม - กันยำยน 2557 
จ ำนวน 8 รอบ

149 398 ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในภำพรวม
ของระบบ NRMS โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบ 

3 อบรมทดสอบกำรใช้งำนระบบ 
NRMS Ongoing & monitoring 
ใน 3 ภูมิภำค 

มกรำคม 2558 จ ำนวน 6 รอบ 139 291 ส่วนใหญ่มีควำมพอใจในกำรท ำงำน
ของระบบ Ongoing & monitoring 
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลำดของระบบ และเพ่ิมเติม
ควำมอ ำนวยควำมสะดวกของระบบ



7. กำรจัดประชุม จัดอบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS ในระดับ
ภูมิภำค และอบรมรำยเดือน (ต่อ)
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ล ำดับ
ที่

กำรประชุม/อบรม วันที่จัด
จ ำนวน

หน่วยงำนท่ี
เข้ำร่วม

จ ำนวนคน
ที่เข้ำร่วม

ควำมเห็นโดยสรุป

4 อบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS ใน 
4 ภูมิภำค ปี 2558

กรกฏำคม 2558 จ ำนวน 9 รอบ 145 417 ส่วนใหญ่ มีควำมพอใจในระบบ 
NRMS และกระบวนกำรท ำงำนระบบ 
NRMS โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แก้ไขข้อผิดพลำดของระบบ เพ่ิมเติม
ควำมอ ำนวยควำมสะดวกของระบบ 
และเสนอแนะให้บริหำรจัดกำรเวลำ
ในกำรอบรมให้ดีขึ้น

5 อบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS ใน 
4 ภูมิภำค และระบบ DRMS ใน 3
ภูมิภำค ปี 2559

พฤษภำคม - มิถุนำยน 2559 
NRMS : 7 รอบ, DRMS : 3 รอบ

176 394 ส่วนใหญ่มีควำมพอใจในภำพรวม
ของระบบ โดยมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแก้ไขระบบ และเสนอแนะให้
บริหำรจัดกำรเวลำในกำรอบรมให้ดี
ขึ้น

6 อบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS
รำยเดือน ประจ ำปี 2559 ช่วงที่ 1

ธันวำคม 2558 - มีนำคม 2559
จ ำนวน 4 รอบ

58 143 ส่วนใหญ่มีควำมพอใจในภำพรวม
ของระบบ โดยมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแก้ไขระบบ

7 อบรมกำรใช้งำนระบบ NRMS 
รำยเดือน ประจ ำปี 2559 ช่วงที่ 2

พฤษภำคม - กันยำยน 2559
จ ำนวน 6 รอบ

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร



แผนกำรพัฒนำระบบ NRMS ในระยะต่อไป (ปี 2559 – 2560)

1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนเดิมให้มีประสิทธิภำพ รองรับควำม
ต้องกำรที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งำน เช่น พัฒนำระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย
ของหน่วยงำน พัฒนำระบบแจ้งเตือนกำรส่งรำยงำน พัฒนำหน้ำรำยงำน
เพิ่มเติม เป็นต้น

2. ปรับปรุงหน้ำเว็บไซต์ระบบ NRMS ให้ทันสมัย ใช้งำนง่ำย และสำมำรถ
แสดงสำรสนเทศจำกระบบได้

3. ปรับปรุงระบบค้นหำ ให้สำมำรถแสดงไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของ
โครงกำรที่เสร็จสิ้น

4. จัดอบรมกำรจัดท ำไฟล์ template เพื่อใช้ในกำรสร้ำงแบบฟอร์มข้อเสนอ
กำรวิจัย

58


