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2



ระบบบริหารจดัการงานวจิยัแห่งชาติ
(NATIONAL RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM : NRMS)

 เป็นโปรแกรมประยุกตท์ี่ใชง้านผา่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่อเช่ือมโยง

ขอ้มูลการบรหิารจดัการงานวิจยัและงบประมาณวิจยัระหว่างหน่วยงาน

ภาครฐั, นกัวิจยั, วช., แหล่งทุนวิจยั และส านกังบประมาณ

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

Best Practice

ทุนมุ่งเป้า

Experience
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รวบรวม

เช่ือมโยง

แนวคิดในการพฒันาระบบ

สะดวก
ติดตาม

ลดต้นทุน
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ท างานบนระบบ CLOUD SERVICE

 ระบบ NRMS ไดร้บัความอนุเคราะหใ์หท้  างานบนระบบ Cloud ของส านกังาน

พฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

 ระบบมีความเสถียรสูงมาก

 สามารถใช้งานได้จากทุกที่

 รองรับการสมัครทุนจ านวนมาก

 รองรับการท างานตลอด 24 ชั่วโมง

 มีความปลอดภัยสูง

ขอ้ดีของระบบ CLOUD SERVICE
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การออกแบบระบบ NRMS

ส านักงบประมาณ

หน่วยงานภาครัฐ

นักวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คอบช.

ผู้ประสานหน่วยงาน

ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (Business intelligence)

WEB SERVICE/API ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ฐานข้อมูล
นักวิจัย

ฐานข้อมูล
ข้อเสนอการวิจัย

ฐานข้อมูล
โครงการวิจัย

ฐานข้อมูลการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

Researcher

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
•น าออกข้อมูลเป็น CV

Proposal        
assessment

•ประกาศทุน
• ย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย
•ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
•แจ้งผลการประเมิน

Research 
evaluation

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

Ongoing &  
monitoring

•น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ
•การเบิกจ่ายงบประมาณ
•รายงานความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
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: เช่ือมโยงดว้ยระบบ

: ส่งตอ่ขอ้มูล

การเชื่อมโยงระบบ NRMS กบัระบบอ่ืน

STDB

DRIC

ทะเบียน

ราษฎร์

ESPReL

TARR

ระบบของ

หน่วยงาน

DOI

Expert 

Finder

DRMS

TNRR สถาบนั

วคัซีน

ข้อมูลงานวิจัย,นักวิจัย

ข้อมูลงานวิจัย,
ผู้ใช้งาน,หน่วยงาน

ข้อมูลงานวิจัยท่ีเสร็จสิ้นและ
รายงานฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ,
ผลงาน,การจดสิทธิบัตร

ข้อมูลนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ด้านวัคซีน

คลังข้อมูลด้านการเกษตร

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย
ดิจิทัล วช.

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ระบบห้องปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศไทย

ฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ฯ

ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของหน่วยงาน

ระบบระบุวัตถุดิจิทัล วช.

ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลงานวิจัยท่ีเสร็จสิ้น

ข้อมูลงานวิจัยท่ีเสร็จสิ้น
และรายงานฉบับสมบูรณ์

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ข้อมูลงานวิจัยท่ีเสร็จสิ้นและ
ลิงกท์ี่อยู่รายงานฉบับสมบูรณ์

ตรวจสอบตัวตนนักวิจัย
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โครงสรา้งบทบาทหน้าท่ีของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัระบบ NRMS

แหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน/

งบบูรณาการ

แหล่งทุนอื่น ๆ

2.จนท.หน่วยงาน

4.ผูท้รงคณุวุฒิ

1.นักวิจยั

5. จนท. ส  านักงบประมาณ

ทุนวิจยัมุ่งเป้า

2.ผูด้แูลแหลง่ทุน

3.นักวิเคราะห์

แหลง่ทุน
4. ผูท้รงคณุวุฒิ

1.นักวิจยั

ทุนบณัฑิตศึกษา

2.นักวิเคราะหแ์หลง่ทุน

3.ผูท้รงคณุวุฒิ

1.นักวิจยั
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จนท. หน่วยงาน ผูท้รงคุณวุฒินักวิจยั จนท. วช. จนท. ส านักงบประมาณ

ประกาศทุนวิจยัรายละเอียดทุนวิจยัรายละเอียดทุนวิจยั
แจง้

สง่ขอ้เสนอโครงการวิจยั ตรวจสอบ/จดัล าดบั

ขอ้เสนอโครงการวิจยั

สง่ขอ้เสนอพิจารณา
ตรวจสอบความ

ซ ้าซอ้น

สง่ผูท้รงคุณวุฒิ

พิจารณา

ครบถว้น

ประเมินขอ้เสนอ

การวิจยั

ผลการประเมินสรุปผลการประเมิน

ประกาศผลผลการพิจารณา พิจารณากรอบวงเงิน

รายงานผล

การด าเนินงาน

รายงาน

ความกา้วหนา้

ตรวจสอบโครงการ

ประเมินรายงานความกา้วหนา้/

รายงานฉบบัสมบูรณ ์โดย

ผูท้รงคุณวุฒิภายในหน่วยงาน

จดัสรรงบประมาณ

ผลการพิจารณา

โครงสรา้งการท างานของแต่ละกลุ่ม (แหล่งทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน)
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ขั้นตอนการยืน่ขอ้เสนอการวจิยัของนักวจิยั (Proposal assessment)

Login เข้าสู่ระบบ NRMS

ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัย
ให้ จนท. หน่วยงาน

ไม่ได้

ได้

ดาว์นโหลดไฟล์ template เพื่อกรอกรายละเอียด
ข้อเสนอการวิจัย จากนั้น upload template

และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี

กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย

เริ่มต้น

ระบบส่ง User ID และ Password
ให้กับนักวิจัยผ่าน e-mail 
ที่ลงทะเบียนไว้

ตรวจสอบผ่านระบบช่วยเหลือ

มีข้อมูลในระบบ ไม่มีข้อมูลในระบบ

1

1

เลือกประเภททุนงบประมาณแผ่นดิน ตรวจสอบข้อมูล
ว่ามีข้อมูลการลงทะเบียนนักวิจัยใน

ระบบ NRMS แล้วหรือไม่

ลงทะเบียนนักวิจัย

เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนระบบด าเนินการและติดตามงานวจิยั (Ongoing & monitoring)

เสร็จสิ้น

หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุน

ผู้ประสานน าเข้าโครงการท่ีได้รับจัดสรรและกรอก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (รายโครงการ)

ไม่ต้องน าเข้า Ongoing

นักวิจัย Update รายละเอียด
โครงการ  

นักวิจัยรายงานการด าเนินการตามแผน/
รายงานความก้าวหน้า

ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (ถ้ามี)

รายงานฉบับสมบูรณ์ และแนบไฟล์

ผู้ประสานหน่วยงานปิดโครงการ

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ

สนับสนุน

ไม่สนับสนุน มี

ไม่มี
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ขั้นตอนการด าเนินการโครงการวจิยัท่ีเสร็จส้ิน (Research evaluation)

รายงานผลการวิจัยตามแบบฟอร์ม
การประเมินเบื้องต้น 

(Output/Outcome/Impact)
และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ก าหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล
โครงการสู่สาธารณะ 

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(โครงการอยู่ในสถานะงาน 5

โครงการอยูร่ะหว่างด าเนินการ ขึ้นไป) 

เสร็จสิ้น
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