
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
เรื่อง  

“การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อท า 
Business Intelligence” 

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐  
(Thailand Research Expo 2017)” 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒ 
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์        

ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
 

วิทยากรร่วมบรรยายโดย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกยีรติ วัฒนศิริชัยกุล 

ดร.อนิวรรต หาสุข 
นางสาวสุภาวดี  สุวรรณแทน 

และ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต ผู้ด าเนินรายการ 

  



 
ก าหนดการภาคการประชุมขนาดกลาง 

  ในงาน “มหกรรมงานวจัิยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

เร่ือง “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพ่ือท า Business Intelligence” 
ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒ 

 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
 

------------------------------ 
 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.   - ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   - การอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อท า Business Intelligence” 
 

  Business Intelligence และการใช้งานกับระบบ NRMS 
  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน 
      หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบ NRMS 
 
   Business Intelligence ของงานวิจัย 

 โดย    ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
   ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS วช.  
 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (IRD Information Management System) 

โดย    ดร.อนิวรรต หาสุข   
   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 การใช้งานระบบ DRMS เพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน 
โดย    นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน 

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

            ด าเนินรายการ โดย 
        รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 

           ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS วช. 
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Business Intelligence และการใช้งานกับระบบ NRMS 
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Business Intelligence
และการใช้งานกับระบบ NRMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี 27 สิงหาคม 2560

Business Intelligence
• Business Intelligence (BI) (ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) คือ เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้

สามารถน าไปประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลจ านวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ 
โครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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BI Concept
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BI

Measurement

Reporting

CollaborationAnalytics

Knowledge 
Management

Business value of BI
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Degree of intelligence
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BI Architecture
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BI Tool

7

Tableau

8

วช. ใช้ Tableau ใน
การพัฒนาระบบรายงาน
ข้อมูลจากระบบ NRMS
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The Tableau Platform

ส านักงบประมาณ

นักวิจัย

ผู้ประสานหนว่ยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (Business intelligence)

Proposal        
assessment

Ongoing &  
monitoring

Research 
evaluation

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

•น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ
•การเบิกจ่าย
งบประมาณ
•รายงาน
ความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

•รายงานผลผลิต/
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ของการด าเนินการ
วิจัย
•การน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

ฐานข้อมูล 
โครงการวิจัย

ฐานข้อมูล
การน า      
ผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

WEB SERVICE ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

คอบช.

ฐานข้อมูล 
นักวิจัย

ฐานข้อมูล
ข้อเสนอ
การวิจัย

Researcher

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัว
•น าออกข้อมูลเป็น 
CV

ระบบ NRMS

10

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ
(National Research 
Management System) เป็น
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้บริหาร
จัดการโครงการวิจัยของ
หน่วยงานภาครัฐ ส านัก
งบประมาณ หน่วยงาน คอบช. 
และแหล่งทุนอื่น ๆ

8
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Report System Architecture

Multidimensional Report

12

Dimension
• ด้านการวิจัย
• สาขาวิชาการ
• ประเด็นการวิจัย
• หน่วยงานด าเนินการ
• ปีงบประมาณ
• พื้นที่ด าเนนิการวิจัย
• นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจัย
• ฯลฯ

Measure
• งบประมาณที่เสนอขอ
• งบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร

ระบบรายงานหลายมติิ : หนึ่งรายงาน สามารถเลือกดูข้อมูลได้หลายมุมมอง
• ก าหนดมิติของข้อมูล และค่าที่ใช้ในการค านวณ• ออกแบบมุมมองข้อมูล
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Data Visualization

13

• สร้างกราฟได้ด้วยการลาก - วาง

Data Analysis
• วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ด้วยการลาก – วาง, การสร้างเครื่องมือช่วยเหลือ เช่น drill-down, filter การแสดง

แนวโน้ม และการพยากรณ์ข้อมูล โดยที่ข้อมูลที่แสดง จะเป็นข้อมูลแบบ real-time

14

10



Dash Board

15

• น าเสนอหลายๆ กราฟที่เป็นเร่ืองราวเดียวกัน            
ไว้ในหน้าเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล 
และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกันได้

• ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเลือกแสดงผลข้อมูลได้

16
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Business Intelligence ของงานวิจัย 
 
 
 

 
 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกยีรต ิ วัฒนศิริชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS วช. 
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Business Intelligence
ของงานวิจัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิรชิัยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบ NRMS 

วันท่ี 27 สิงหาคม 2560

2

สามารถน าเสนอข้อมลูในรูปแบบของรายงานในมุมมองต่างๆ

Business Intelligence

มีเคร่ืองมือช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ เช่น การแสดงข้อมูลเจาะลึก 
(drill-down) การเลือกข้อมูลเฉพาะที่สนใจ (filter) การน าข้อมูลอื่นมาเปรียบเทียบ 
(reference) และการแบ่งกลุ่มข้อมูล (classify)

14



ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 
• พัฒนาด้วยโปรแกรม Tableau

• ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ วช. และผู้บริหาร วช.

3

ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 
• ระบบรายงานมุมมองหลายมิติ ออกแบบมุมมองของรายงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร วช. 

โดยมีการก าหนดมิติของข้อมูล และค่าของข้อมลูที่ใช้ในการค านวณ

4

ข้อมูลใน
ระบบ 
NRMS

งานวิจัย

พื้นที่
วิจัย

นักวิจัย

Map
สถานภาพ

นักวิจัย

สถานภาพ
งานวิจัย

คณะ
ผู้วิจัย

ข้อมูลนักวิจัย

15



การก าหนดมิติของข้อมูลและค่าท่ีใช้ในการค านวณ

5

งานวิจัย
Dimension

รหัสโครงการ
ช่ือโครงการ
ค าส าคัญ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ปีงบประมาณ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
สาขาวิชาการ
ด้านการวิจัย
กลุ่มเร่ือง OECD
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ประเด็นการวิจัย
ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
แหล่งทุน
หน่วยงานของโครงการ
สถานะโครงการ

Measure
งบประมาณท่ีเสนอขอ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

นักวิจัย
Dimension

รหัสนักวิจัย
ช่ือ-สกุล
สังกัดนักวิจัย
วันเดือนปีเกิด
อายุ
เพศ
สัญชาติ
สถานภาพบุคคลจากกรมการปกครอง
ต าแหน่งทางวิชาการ
ความเช่ียวชาญ
ผลงานตีพิมพ์
การจดสิทธิบัตร
การได้รับรางวัล

พื้นที่วิจัย
Dimension

รหัสจังหวัด
จังหวัด
ภาค
รหัสโครงการ

คณะผู้วิจัย
Dimension

รหัสโครงการ
รหัสนักวิจัย
ต าแหน่งในโครงการ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม

พัฒนาระบบรายงานด้วยโปรแกรม Tableau

6

• ระบบรายงาน Business 
Intelligence ของ 
NRMS ให้บริการ 2 
รูปแบบคือ ส าหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไป และ
ส าหรับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ วช.

• มีเครื่องมือช่วยเหลือให้
ผู้ใช้งาน ได้เลือกการ
แสดงผลของรายงาน 
และน าออกข้อมูลได้

16



ระบบรายงาน Business Intelligence ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป
• รายงานสารสนเทศ ประจ ารายไตรมาส โดยจะแสดงรายงานภาพรวมโครงการวิจัยในแต่ละ

กลุ่มเรื่องท่ีน่าสนใจ ประจ าไตรมาส

7www.nrms.go.th

เครื่องมือช่วยเหลือในระบบรายงาน Business Intelligence

• สามารถเลือกแสดงผล
ตามที่มีตัวเลือกให้เลือกใน
สารสนเทศนั้นๆ เช่น 
ปีงบประมาณ และระดับ
ผลงาน เป็นต้น

8

17
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การน าออกข้อมูลจากระบบรายงาน Business Intelligence

9

• สามารถน าออกข้อมูลเป็น
ตารางข้อมูลสรุป หรือ
รายละเอียดรายโครงการ 
พร้อมทั้งดาวน์โหลดไปใช้
งานต่อได้

ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 
ส าหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช.

• รายงานสารสนเทศ ส าหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. ส าหรับการแสดงภาพรวมงานวิจัยในระบบ NRMS

• ประกอบด้วยระบบรายงานของข้อเสนอโครงการ, โครงการวิจัย และบุคลากรทางการวิจัย โดยแสดงแยกตามหัวข้อเร่ืองท่ี
น่าสนใจ

10www.nrms.go.th/bi

18
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ระบบรายงาน Business Intelligence ของระบบ NRMS 
ส าหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช.

11

เครื่องมือช่วยเหลือส าหรับผู้บรหิารและเจ้าหน้าที ่วช.

• สามารถเลือกให้แสดง
ข้อมูลตามความสนใจ
เช่น ให้แสดงจ านวน
โครงการและ
งบประมาณที่ท าวิจัย
เรื่องข้าว ในแต่ละ
ปีงบประมาณ พร้อม
ทั้งแยกตามสถานภาพ
การด าเนินงานวิจัย

12
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การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพงานวิจัยและนักวิจัย 
ด้วย Business Intelligence

13
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(IRD Information Management System) 
 

 
 
 

ดร.อนิวรรต หาสุข 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล
ของสถาบันวจิัยและพฒันา

(IRD Information Management System)

น าเสนอโดย

ดร.อนิวรรต หาสุข
ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

ที่มาของระบบ

สถาบนัวิจยัและพฒันา เป็นหน่วยงานสนบัสนุน ท่ีพฒันามาจากฝ่ายวิจยัและฝึกอบรม
ของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายหลงัการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปี พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยเป็นหน่วยงานท่ีดูแลและสนบัสนุน เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยการ
วิจยั ส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม รวมถึงให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จากการด าเนินงานตลอด
ระยะเวลา 12 ปี ท่ีผ่านมาท าให้ขอ้มูลในการด าเนินงานของสถาบนัวิจยัและพฒันามีจ านวนมาก 
เพื่อใหส้ะดวกในการบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ สถาบนัวิจยัและพฒันาจึงมีแนวคิดในการพฒันา
ระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอ้มูลของสถาบันวิจัยและพฒันา เพื่อใช้ ในการ
บริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ ของสถาบนัวิจัยและพฒันา ซ่ึงประกอบไปด้วย งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานทรัพยสิ์นทางปัญญา งานประกนัคุณภาพการศึกษา  รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารงาน นอกจากนั้นยงัใชข้อ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากระบบมาประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ไดอี้กดว้ย

2
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ที่มาของระบบ (ต่อ)

เน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีระบบบริหารจัดการ
งานวิจยัของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)  
โดยพฒันาระบบตามกระบวนการท างานของระบบบริหารจดัการงานวิจยัแห่งชาติ
(National Research Management System : NRMS) เพื่อให้หน่วยงานใชร้ะบบ
DRMS ในการบริหารจดัการงบประมาณทุนวจิยัเงินรายไดข้องหน่วยงาน

เน่ืองจากสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มีเวบ็ไซตข์องหน่วยงานแลว้ คือ http://ird.rmuti.ac.th และบริหารจดัการงบประมาณ
วจิยังบประมาณรายจ่าย และงบประมาณภายนอกบางส่วน ผา่นระบบ NRMS และใน
ปีงบประมาณ 2561 บริหารจดัการงบประมาณวจิยัเงินรายไดผ้า่น NRMS ต่อไป

3

ที่มาของระบบ (ต่อ)

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จึงไม่ได้ใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
(Department Research Management System : DRMS) แต่มีการบูรณการขอ้มูลจาก
ระบบ NRMS เขา้กบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการขอ้มูลของสถาบนัวิจยั
และพฒันา (IRD Information Management System) ท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน

4
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างระบบ DRMS กับระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้

ระบบ DRMS ระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้

1.มีฟังกช์นัการจดัการหนา้เวบ็ไซตร์ะบบ พร้อมทั้งสามารถ
ประกาศข่าวทางหนา้เวบ็ไซต ์และระบบสามารถแสดงข่าว
ประกาศ จาก NRMS และทุนวจิยัท่ีเปิดรับของระบบ NRMS ได ้
นอกจากนั้นหน่วยงานยงัสามารถเปล่ียนสี และรูปแบบของระบบ
DRMS ของหน่วยงานตนเองได้

1.มีเวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
URL : http://ird.rmuti.ac.th
และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการขอ้มูลของ
สถาบนัวจิยัและพฒันา (IRD Information Management System)
URL: http://www.ims.rmuti.ac.th

5

ตารางเปรียบเทียบระหว่างระบบ DRMS กับระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้ (ต่อ)

ระบบ DRMS ระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้

2.มีฟังกช์นัการบริหารจดัการ ดงัน้ี
2.1 มีฟังกช์ัน่การประกาศทุนของหน่วยงาน เพื่อให้

นกัวจิยัในหน่วยงานยืน่ขอ้เสนอการวิจยัเขา้ระบบ   การน าเขา้
ขอ้มูลขอ้เสนอการวจิยั หรือโครงการวจิยัจะเป็นไปตามรูปแบบ 
และแบบฟอร์มเดียวกบัระบบ NRMS

2.2 มีฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้เสนอการวจิยั 
ดงัน้ี การตรวจสอบขอ้เสนอการวจิยั ตรวจสอบความซ ้ าซ้อน 
ตรวจสอบการติดคา้งโครงการของนกัวิจยั การประเมินขอ้เสนอ
การวจิยัแบบออนไลน์ และการประกาศผลการพิจารณาขอ้เสนอ
การวจิยั

2.ใชร้ะบบบริหารจดัการงานวิจยัแห่งชาติ (National Research
Management System : NRMS)

6
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างระบบ DRMS กับระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้ (ต่อ)

ระบบ DRMS ระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้

2.2 มีฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้เสนอการวจิยั 
ดงัน้ี การตรวจสอบขอ้เสนอการวจิยั ตรวจสอบความซ ้ าซ้อน 
ตรวจสอบการติดคา้งโครงการของนกัวิจยั การประเมินขอ้เสนอ
การวจิยัแบบออนไลน์ และการประกาศผลการพิจารณาขอ้เสนอ
การวจิยั

2.3 มีฟังกช์ัน่การบริหารจดัการโครงการวิจยั ดงัน้ี 
การตรวจสอบขอ้มูลโครงการ การติดตามความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินโครงการ การประเมินรายงานความกา้วหนา้ หรือรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์แบบออนไลน์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการปิด
โครงการ

2.4 สามารถน าเขา้ขอ้มูลผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ 
การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ของโครงการท่ีด าเนินการเสร็จ
ส้ินแลว้ได้

ใชร้ะบบบริหารจดัการงานวิจยัแห่งชาติ (National Research 
Management System : NRMS)

7

ตารางเปรียบเทียบระหว่างระบบ DRMS กับระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้ (ต่อ)

ระบบ DRMS ระบบที่หน่วยงานพฒันาขึน้

2.5มีระบบการจดัการขอ้มูลนกัวจิยัและเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน ใชร้ะบบบริหารจดัการงานวิจยัแห่งชาติ (National Research 
Management System : NRMS)

3. มีระบบรายงานขอ้เสนอการวจิยัและโครงการวจิยั และสามารถ
เลือกคอลมัน์การน าออกขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ

3.ดึงขอ้มูลมาแสดงรายงานจากระบบบริหารจดัการงานวิจยั
แห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ใน
ส่วนของงานวจิยั 3 ส่วน ไดแ้ก่

1. Proposal assessment
2. Ongoing & monitoring
3. Research evaluation

4.มีการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ งานวจิยั งานบริการ
วชิาการ งานทรัพยสิ์นทางปัญญา และงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

8
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URL ของเวบ็ไซต์ : http://ird.rmuti.ac.th

9

URL ของเวบ็ไซต์ : http://www.ims.rmuti.ac.th

10
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วตัถุประสงค์ของระบบ

1.เพื่อพฒันาฐานข้อมูล และระบบงานท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลของ
สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงประกอบ                
ไปด้วยขอ้มูลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ งานวิจัย  งานบริการวิชาการ งานทรัพย์สินทาง
ปัญญา งานประกันคุณภาพการศึกษา  รวมถึงงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานของสถาบนัวจิยัและพฒันา  

2.เพื่อสร้างระบบการออกรายงานเพื่อประกอบการด าเนินงานในส่วน
ต่างๆ ของสถาบนัวจิยัและพฒันา

11

ขอบเขตของระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการขอ้มูลของสถาบนัวิจยั
และพฒันา (IRD Information Management System) ประกอบดว้ยขอ้มูล                   
4 ส่วนงาน ไดแ้ก่

ส่วนท่ี 1 : งานวจิยั
ส่วนท่ี 2 : งานบริการวชิาการ 
ส่วนท่ี 3 : งานทรัพยสิ์นทางปัญญา
ส่วนท่ี 4 : งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

12
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการขอ้มูลของสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
(IRD Information Management System)   http://www.ims.rmuti.ac.th 
ได้ดึงข้อมูลมาจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research 
Management System : NRMS) ในส่วนของงานวจิยั 3 ส่วน ไดแ้ก่

1. Proposal assessment
2. Ongoing & monitoring
3. Research evaluation

ขอบเขตของระบบ (ต่อ)

ส่วนที่ 1 : งานวจิยั

13

ขอบเขตของงานบริการวิชาการจะรวบรวมข้อมูลงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ ง รายงานผลการด าเนินโครงการ , รายงาน
ความกา้วหน้าการด าเนินโครงการท่ีไดรั้บงบประมาณ, หลกัสูตรในการให้บริการ, ประวติั
วิทยากร งบประมาณด าเนินโครงการ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการและผูใ้ห้บริการ สามารถ
รายงานผลในรูป สถิติ ตาราง แผนภูมิ   

ขอบเขตของระบบ (ต่อ)

ส่วนที่ 2 : งานบริการวชิาการ 

14
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ขอ้มูลในส่วนงานทรัพยสิ์นทางปัญญาจะถูกดึงมาจาก 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ดึงมาจากระบบ NRMS และส่วนท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัและ
พฒันาตอ้งเป็นผูก้รอกขอ้มูลเขา้สู่ระบบเองตามท่ีนกัวิจยัแจง้ความจ านงมา 
และสามารถออกรายงานไดท้ั้งรูปแบบตาราง กราฟ และพิมพร์ายงานใน
รูปแบบ Excel และ PDF ได้

ขอบเขตของระบบ (ต่อ)

ส่วนที่ 3 : งานทรัพย์สินทางปัญญา

15

ขอบเขตของงานประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดึงข้อมูล               
ในส่วนของเงินสนบัสนนุการวจิยัทุกประเภทงบประมาณจากขอ้มูลงานวิจยั
ได ้รวมถึงการดึงขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจยั รวมถึงสามารถ
ดึงขอ้มูลมาสรุปจ านวนอาจารยป์ระจ า (นกัวิจยั) โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และกลุ่มมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์

ขอบเขตของระบบ (ต่อ)

ส่วนที่ 4 : งานประกนัคุณภาพการศึกษา

16
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ขอบเขตของระบบ (ต่อ)

นอกจากขอ้มูลท่ีดึงมาจากระบบบริหารจดัการงานวิจยัแห่งชาติ (National Research 
Management System : NRMS) แลว้ ในส่วนของานอ่ืนๆ จะจดัการขอ้มูลผ่านเวบ็ไซตห์ลงับา้นเพ่ือ
น าขอ้มูลมาแสดงผา่นหนา้จอของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการขอ้มูลของสถาบนัวิจยัและ
พฒันา (IRD Information Management System) 
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ระบบแจง้เตอืนการเกดิดนิถลม่โดยการสง่ขอ้ความ
(SMS) ผา่นทางเครอืขา่ยโทรศพัท์

ตวัแปรทีเ่หมาะสมส าหรบัการสาวไหมของวสิาหกจิ
ชุมชนผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

สาเหตุของการสญูเสยีก าลงัของดนิซเีมนตท์ ีม่ ี
ซลัเฟตและความเป็นไปไดใ้นการปรบัปรุงดนิ
ซเีมนตซ์ลัเฟตโดยเถา้ลอยส าหรบัวสัดุช ัน้ทาง

อภชิติ ค าภาหลา้

29

ระบบแจง้เตอืนการเกดิดนิถลม่โดยการสง่ขอ้ความ
(SMS) ผา่นทางเครอืขา่ยโทรศพัท์

ตวัแปรทีเ่หมาะสมส าหรบัการสาวไหมของวสิาหกจิ
ชุมชนผา้ไหมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

สาเหตุของการสญูเสยีก าลงัของดนิซเีมนตท์ ีม่ ี
ซลัเฟตและความเป็นไปไดใ้นการปรบัปรุงดนิ
ซเีมนตซ์ลัเฟตโดยเถา้ลอยส าหรบัวสัดุช ัน้ทาง

อภชิติ ค าภาหลา้

การใชไ้ขน่ า้เป็นสว่นผสมในอาหารตา่งกนัตอ่อตัราการ
เจรญิเตบิโตผลผลติ
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สรุป

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการขอ้มูลของสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
สามารถสนับสนุนการท างานให้เกิดความคล่องตวัและสะดวกมากข้ึน นอกจากนั้ น              
ยงัสามารถน าขอ้มูลมาใช้เพ่ือประกอบการการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้เป็นอย่างดี               
ในอนาคตจะพฒันาระบบให้เป็นแบบเรียลไทม ์และเพ่ิมเติมฟังก์ชั่นเก่ียวกบัการแจง้
เตือนต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป
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เพื่อบริหารงานวิจัยของหน่วยงานDRM

S
สุภาวดี สุวรรณเทน

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การใช้งานระบบ DRMS

ท าไมต้องใช้ DRMS ?
•

•

•
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RDI-SNRU < 2558

2559

• ทดลองใช้ระบบ DRMS
• สถาบันวิจัยด าเนนิการเพ่ิมขอ้มูลขอ้เสนอ

โครงการวิจัยให้นกัวิจัยเอง

2560

• นักวิจัยสมัครและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ผ่านระบบ DRMS

• นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ผ่านระบบ DRMS

• นักวิจัยปิดโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS

• บริหารจัดการในรูปแบบเอกสาร
• จัดเก็บไฟล์เอกสารแบบ MS Office

กับการบริหารจัดการทุน
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ใช้ระบบ DRMS 
อย่างไร ? 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

ประกาศทุน

- สร้างข้อเสนองานวิจัย
- รายงานความก้าวหน้า
- ปิดโครงการ

การท าสัญญา

การติดตามการเผยแพร่งานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั (RIS)

วารสารทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงาน Research Management
บริหารจัดการงานวิจัย
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ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร

ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R to R)

ทุนบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย

1

2

3

ทุนของหน่วยงานที่ใช้กับ

ระบบ DRMS

การประยุกต์ใช้ DRMS
ประยุกต์ระบบเพื่อให้เข้ากับประเภท

การให้ทุนของหน่วยงาน 
โดยเพิ่มเมนู ระดับงานวิจัยและ

กลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย
เพื่อให้ง่ายต่อการแยกกลุ่ม

พิจารณาทุนสนับสนุน
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ขั้นตอนการส่ง
ข้อเสนองานวิจัย

ขั้นตอนการ
รายงานความก้าวหน้า

47



ขั้นตอนการ
ปิดโครงการ

ใช้ระบบ DRMS 
แล้วได้อะไร ?
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เพื่อบริหารงานวิจัยของหน่วยงานDRM

S
สุภาวดี สุวรรณเทน

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การใช้งานระบบ DRMS
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