
 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                  

ความเปน็มา 

    ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายองค์กรบริหาร

งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National 

Research Repository, TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ ซ่ึงต่อมาในปี 2557  คอบช. เห็นชอบให้ปรับ 

TNRR เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูล

งานวิจัยไทย ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  

 วช. จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National 

Research Management System, NRMS)  โดยปรับปรุงจากกระบวนการท างานของ

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management, NRPM) 

ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

แหล่งทุน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 ระบบ NRMS เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้น

เพื่อใช้บริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ วช. ส านักงบประมาณ 

หน่วยงาน คอบช. และแหล่งทุนอ่ืน ๆ  ระบบ NRMS จะประกอบด้วย ระบบประเมินผล

ข้อเสนอการวิจัย (Pre-audit) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form)  ระบบ

ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ (Ongoing)  ระบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการ

วิจัย (Post-audit) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยระบบฐานข้อมูลนักวิจัยนี้ จะเชื่อมโยง

กับฐานข้อมูลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นของ TNRR เพื่อให้สามารถสืบค้นและค้นคืนได้

จากระบบ TNRR เพื่อการใช้ประโยชน ์

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ระบบบรหิารจดัการงานวจิัยของประเทศ 

(ระบบ NRMS) 

(National Research Management System) 

------- www.nrms.go.th ------- 

ระบบ NRMS 
ระบบบรหิารจดัการงานวิจยัของประเทศ 

 

ทนุงบประมาณแผน่ดนิประจ าป ี 

 
แหลง่ทนุวจิยั คอบช.  แหลง่ทนุอืน่  

ลงทะเบียนผูใ้ช้งานระบบ NRMS 

 

Pre-audit (Submission) 

- หน่วยงานภาครัฐ/นักวิจัยน าเข้าข้อเสนอ

การวิจัย และจัดล าดับความส าคัญ 

- วช. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การวิจัย (มาตรฐานการวิจัยในคน, 

มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

เพื่องานทางวิทยาศาสตร,์ มาตรฐาน

การวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และมาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อ

งานวิจัย) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลข้อเสนอการวิจัย

ทางวิชาการ  

- วช. รายงานผลการประเมินให้หน่วยงาน

ภาครัฐ ส านักงบประมาณ รฐัมนตรีท่ี

ก ากับดูแล และคณะรัฐมนตรีทราบ 

 

- นักวิจัยน าเข้าข้อเสนอการวิจัย 

- บริหารจัดการข้อเสนอการวิจัย 

โดยแหล่งทุน 

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

วิจัย (มาตรฐานการวิจัยในคน,

มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

เพื่องานทางวิทยาศาสตร,์ มาตรฐาน

การวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และมาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อ

งานวิจัย) 

- ฯลฯ 

 

Ongoing monitoring 

- ติดตามงบประมาณของโครงการท่ีได้รับ

จัดสรร 

- ติดตามการปฏบิัติตามมาตรฐานการวิจัย 

- ติดตามผลส าเรจ็งานวิจัย 

- รายงานประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจัย

ประจ าปีต่อรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลและ

คณะรัฐมนตรี 

ระบบ Ongoing : ข้อมูลภาพรวมงบประมาณและผลงานวจิยัของประเทศ 

ระบบ Post-audit (Final  report) 

- ประเมินผลการวิจัยรายโครงการ/รายประเด็น 

- ประเมินผลภาพรวมการวิจัยของประเทศ 

คลงัขอ้มลูงานวจิยัไทย (TNRR) 

- ฐานข้อมูลโครงการวิจัยท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแลว้ 

- ฐานข้อมูลสิทธิบัตร 

- ฐานข้อมูล Expert Finder 

บริหารจัดการโครงการ 

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

หมายเหต ุ

-  ระบบ NRMS คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System) เป็นการบูรณาการระหว่างระบบ NRPM และระบบ 

Single Window ใช้บริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงาน  ภาครัฐ คอบช. และแหล่งทุนอืน่ๆ 

-  ระบบ NRPM คือ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management System) ใช้บริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ นักวิจัย วช. และส านักงบประมาณ 

-  ระบบ Single Window คือ ระบบทุนวิจัยแบบที่เดียว ส าหรับนักวิจัยที่ยื่นขอทุนแบบที่เดยีวของเครือขา่ยองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 

-  คอบช. คือ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.),  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.), ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

 

 



 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

   

  

 

 

 

            
                            
        

 

 

 

   
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระบบ NRMS ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก ดังนี้ 

1) ระบบการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (NRMS Pre -audit system) : เป็นระบบส าหรับ

การส่งข้อเสนอการวิจัยที่จุดเดียวทั้งทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุน คอบช. หน่วยงานแหล่งทุน และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยใช้แบบฟอร์มกลาง  ได้พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเพื่อรับข้อเสนอการวิจัย

ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และทุนวิจัยมุ่งเป้า

ประจ าปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 

 ทุนงบประมาณแผ่นดินการวิจัยประจ าปี : หน่วยงานวิจัยน าส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอ

งบประมาณการวิจัยประจ าปีแบบ online มายัง วช. และ วช. พิจารณาน าส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ

สภาวิจัยแห่งชาติ 12 สาขาวิชาการ) เพื่อประเมินความเหมาะสมทางวิชาการก่อนส่งส านักงบประมาณ

เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 ทุนวิจัยมุ่งเป้า (ทุน คอบช.) หรือทุนวิจัยอ่ืน ๆ : นักวิจัยน าส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอ

งบประมาณการวิจัยแบบ online มายังแหล่งทุน และแหล่งทุนจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 2) ระบบการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ (NRMS Ongoing monitoring 

system) : อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ คาดว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้นในปี 2558  การด าเนินการจะ

เป็นการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ NRMS Pre-audit การน าข้อมูลโครงการที่ได้รับงบประมาณวิจัย

เข้าระบบจะด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ (กรณีทุนงบประมาณแผ่นดิน) หรือ แหล่งทุน (กรณี

ทุนวิจัยมุ่งเป้า หรือทุนวิจัยอ่ืน ๆ) ระบบได้ออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลแผน/ข้อมูลผลการด าเนิน

งานวิจัยตามแผนเพื่อรายงานสถานภาพการด าเนินงาน รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน

วิจัย การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานวิจัย (ถ้ามี) และ

พื้นที่ด าเนินการวิจัย นักวิจัยจะต้องแนบรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ NRMS เพื่อปิด

โครงการวิจัย 

 3) ระบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย (NRMS Post-audit system) : คาดว่าจะพัฒนา

เสร็จสิ้นในปี 2558  ใช้เพื่อรองรับการน าเข้าข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ 

ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และข้อมูลดังกล่าวสามารถไปใช้ประกอบการประเมินผล

ภาพรวมการวิจัยของประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร

ประสิทธิผลงานวิจัยของหน่วยงานได้ 

 4) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย : พัฒนาเพื่อเก็บข้อมูลนักวิจัย เกี่ยวกับการเสนอขอ การได้รับ

จัดสรรงบประมาณการวิจัย ความเชี่ยวชาญ ผลงาน และรางวัลที่นักวิจัยได้รับ โดยจะเชื่อมโยงกับ

ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นของ TNRR เพื่อให้สามารถสืบค้นและค้นคืนได้จากระบบ 

TNRR เพื่อการใช้ประโยชน์ 

  

เมื่อ วช. ด าเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จครบทุกระบบย่อย ผู้ใช้กลุ่ม

ต่างๆ จะได้รับประโยชน์ คือ นักวิจัยสามารถเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ 

โดยใช้แบบฟอร์มเดียว ยื่นข้อเสนอที่เดียวและสามารถน าออกข้อมูลจากฐานข้อมูล

นักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มได้ รวมทั้งติดตามสถานะของข้อเสนอการวิจัยได้  ส่วน

ผู้บริหารงานวิจัยสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยที่เสนอ

ขอรับทุน หรือโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว 

โดยจ าแนกวิเคราะห์แหล่งทุนและสาขาวิจัยได้ในระดับประเทศ หน่วยงานกลาง

ด้านการวิจัยของประเทศจะมีข้อมูลภาพรวมงบประมาณและงานวิจัยของประเทศ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาการวิจัยของประเทศได้ 

 

********************* 

 

ติดต่อเรา.......... 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.)  

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

โทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 465, 467 และ 02 579 0593 

Website :  www.nrms.go.th 

E-mail : nrms@nrct.go.th 


