
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน 
       (Department Research Management System : DRMS) 

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

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของหน่วยงำน 
(Department Research Management System : DRMS) หรื อ  ระบบ NRMS แบบ stand-alone/private                      
เพ่ือเป็นระบบส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงบประมำณวิจัยทุนเงินรำยได้ของ
หน่วยงำน และหน่วยงำนมีฐำนข้อมูลเป็นของตนเอง โดย ระบบ DRMS พัฒนำตำมกระบวนกำรท ำงำนของระบบ
บริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ  (National Research Management System : NRMS) ซึ่ งเป็นระบบส ำหรับ                     
กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงบประมำณวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  นักวิจัย วช. แหล่งทุนวิจัย และส ำนัก
งบประมำณ  ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถใช้ระบบ DRMS เพ่ือบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของหน่วยงำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย      
ในกำรพัฒนำระบบ กำรจัดซื้อเครื่องแม่ข่ำย กำรบ ำรุงรักษำระบบและเครื่องแม่ข่ำย  

แนวทำงกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของหน่วยงำน  (Department Research 
Management System : DRMS) จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรใช้งำนระบบ 
DRMS ตั้งแต่กำรขอใช้งำนระบบ รำยละเอียดคุณสมบัติทั่วไปของระบบ ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน เงื่อนไขกำรใช้
งำนระบบ ข้อควรด ำเนินกำรของหน่วยงำน และรำยละเอียดทำงเทคนิคของระบบ DRMS เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทำงในกำรใช้งำนระบบ DRMS ต่อไป 

๑. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับหน่วยงำนในกำรใช้งำนระบบ DRMS  

๒. วิธีการขอใช้งานระบบ DRMS 
หน่วยงำนที่ต้องกำรใช้งำนระบบ DRMS สำมำรถจัดท ำหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เพ่ือขอ
ใช้งำนระบบ DRMS หลังจำกพิจำรณำแล้ว วช. จะแจ้งผลตอบกลับไปยังหน่วยงำน พร้อมทั้งด ำเนินกำรติดตั้ง
ระบบให้แก่หน่วยงำน 

๓. คุณสมบัติทั่วไปของระบบ DRMS 
๓.๑ ระบบ DRMS ของทุกหน่วยงำนจะติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ำย G-Cloud ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์กำรมหำชน) (สรอ.)  โดย วช. เป็นผู้ด ำเนินกำรติดตั้งให้หน่วยงำน และแต่ละหน่วยงำนจะมี
ฐำนข้อมูลเป็นของตนเอง 

๓.๒ ระบบ DRMS สำมำรถแสดงข่ำวประกำศ และทุนวิจัยที่เปิดรับของระบบ NRMS ได ้
๓.๓ ระบบ DRMS มีฟังก์ชั่นส ำหรับกำรประกำศทุนของหน่วยงำน 
๓.๔ กำรน ำเข้ำข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย หรือโครงกำรวิจัยเข้ำสู่ระบบ DRMS จะเป็นไปตำมรูปแบบ และใช้

แบบฟอร์มเดียวกับระบบ NRMS 

/๓.๕ ฟังก์ชั่นกำรบริหำร.... 
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๓.๕ ฟังก์ชั่นกำรบริหำรจัดกำรข้อเสนอกำรวิจัยที่มีอยู่ในระบบ DRMS ประกอบด้วย กำรตรวจสอบข้อเสนอ
กำรวิจัย ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของข้อเสนอ ตรวจสอบกำรติดค้ำงโครงกำรของนักวิจัย กำรประเมิน
ข้อเสนอกำรวิจัยแบบออนไลน์ และกำรประกำศผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 

๓.๖ ฟังก์ชั่นกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยที่มีอยู่ในระบบ DRMS ประกอบด้วย กำรตรวจสอบข้อมูล
โครงกำรวิจัย กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรโครงกำรวิจัย กำรประเมินรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ หรือรำยงำนฉบับสมบูรณ์แบบออนไลน์ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรปิดโครงกำรวิจัย 

๓.๗ ระบบ DRMS สำมำรถน ำเข้ำข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ของโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วได้ 

๓.๘ ระบบ DRMS มีฟังก์ชันส ำหรับจัดท ำรำยงำนข้อเสนอกำรวิจัยและโครงกำรวิจัย และสำมำรถเลือก
คอลัมน์กำรน ำออกข้อมูลได้ตำมต้องกำร 

๓.๙ ระบบ DRMS มีฟังก์ชันกำรจัดกำรข้อมูลนักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยของ
หน่วยงำน 

๓.๑๐ ระบบ DRMS สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลงำนวิจัยและข้อมูลผู้ใช้งำนของหน่วยงำนกับระบบ NRMS ได้    
ทั้งในส่วนของทุนงบประมำณแผ่นดิน และทุนของหน่วยงำนเอง 

๓.๑๑ ระบบ DRMS มีฟังก์ชัน web service เชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบ DRMS กับระบบของหน่วยงำน 
๓.๑๒ ระบบ DRMS มีฟังก์ชันกำรแจ้งเตือนเรื่องต่ำงๆ ทำงอีเมลและ SMS 
๓.๑๓ วช. มีกำรบ ำรุงรักษำระบบ DRMS ให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ   
๓.๑๔ ระบบ DRMS ได้รับกำรออกแบบให้ส ำรองข้อมูล ๑ ครั้งต่อวัน โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลย้อนหลัง ๑ 

สัปดำห์ โดยหน่วยงำนสำมำรถคัดลอกข้อมูลที่ส ำรองไว้ออกมำใช้ได้ 

๔. ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ใช้งานระบบ DRMS 
๔.๑ หน่วยงำนมีควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงและเก็บรักษำบัญชีเข้ำใช้งำนระบบ DRMS ตลอดจนบัญชีใน

กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลของหน่วยงำน 
๔.๒ หน่วยงำนจะต้องส่งรำยงำนผลกำรใช้งำนระบบ DRMS ให้ วช. จ ำนวน ๑ ครั้งต่อปี ภำยในวันที่ ๑๕ 

กันยำยนของแต่ละปี เพ่ือ วช. จะได้น ำรำยงำนมำสรุปผลกำรใช้งำนระบบ DRMS  และพิจำรณำ
ปรับปรุงระบบต่อไป  

๕. เงื่อนไขการใช้งานระบบ DRMS 
๕.๑ วช. จะปรับปรุงและพัฒนำระบบ DRMS เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบ 
๕.๒ กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเพ่ิมเติมตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้งำนที่ร้องขอมำยัง วช. นั้น                       

วช. จะพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม หำกมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเพ่ิมเติม วช. 
จะแจ้งให้หน่วยงำนทรำบ 

๕.๓ วช. ไม่อนุญำตให้หน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ระบบ DRMS ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ หรือ
เปลี่ยนแปลงระบบ DRMS และหน่วยงำนต้องไม่น ำรำยละเอียดของระบบ DRMS ไปเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อ่ืน ๆ ทรำบ เพรำะอำจถูกผู้ไม่หวังดีน ำข้อมูลไปโจมตีฐำนข้อมูลและระบบ DRMS ซึ่งจะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยได้  

๕.๔ วช. จะไม่น ำข้อมูลของหน่วยงำนที่อยู่ในระบบ DRMS ไปใช้งำนหรือเผยแพร่หรือให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนอ่ืนทรำบ วช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรอนุญำตใช้งำนระบบ DRMS หำกพบว่ำหน่วยงำน
ไม่ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรใช้งำนระบบ DRMS ที่ก ำหนดไว้ หรือใช้อย่ำงไม่ระมัดระวังจนท ำให้เกิด      
ควำมเสียหำยแก่ระบบ NRMS หรือระบบของผู้อื่น ไม่ว่ำโดยจงใจหรือประมำท 

/๖. ข้อควรด ำเนินกำร.... 
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๖. ข้อควรด าเนินการของหน่วยงาน 
หน่วยงำนต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ทำงเทคนิคที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ DRMS จำก วช. และมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนของระบบ DRMS ให้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ ในกำรเข้ำใช้งำนระบบ 
DRMS ในเบื้องต้น รวมทั้งบริหำรจัดกำรบัญชีเข้ำใช้งำนระบบ DRMS และบัญชีในกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลของ
หน่วยงำน 

๗. รายละเอียดทางเทคนิคของระบบ DRMS 

หัวข้อ ระบบ NRMS ระบบ DRMS 
รายละเอียดทางเทคนิคของระบบ     
๑. ระบบปฏิบัติกำร Windows Server 2012 Windows Server 2012 
๒. โปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล SQL Server 2012 SQL Server 2012 
๓. โปรแกรมส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio 
๔. โครงสร้ำงกำรเขียนโปรแกรม .Net Framework .Net Framework 
๕. ภำษำในกำรเขียนโปรแกรม ASP.NET C# ASP.NET C# 
๖. ภำษำท่ีใช้ในกำรจัดรูปแบบเอกสำร (Style sheet) CSS3 CSS3 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรเขียนเว็บเพจ HTML5 HTML5 
รายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล     
๑. สถำนที่ติดตั้ง G-Cloud G-Cloud 
๒. จ ำนวนเครื่องแม่ข่ำย (Virtual Machine) 3 VM (Application, 

Database, File Backup) 
3 VM (Application, 
Database, File Backup) 

๓. ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ำย/ดูแลควำมม่ันคง/ปลอดภัย เจ้ำหน้ำที่ สรอ. และ
เจ้ำหน้ำที่ วช. 

เจ้ำหน้ำที่ สรอ. และ
เจ้ำหน้ำที่ วช. 

๔. ผู้ดูแลฐำนข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ วช. หน่วยงำนเจ้ำของ
ฐำนข้อมูล 

๕. ผู้ที่ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ วช. เจ้ำหน้ำที่ วช. 
 

๘. การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลในระบบ DRMS ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ประกำศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

(ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) 
                                                         เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 


