
 
 

ข่าวประกาศ 
ประกาศ วช. เรื่องแนวทางการใช้งานระบบ DRMS 

 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ

หน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เพ่ือเป็นระบบส าหรับหน่วยงานภาครัฐใช้
ในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน และได้ให้หน่วยงานที่สนใจแจ้งความ
ประสงค์มายัง วช. ในการใช้งานระบบ นั้น ในการนี้ วช. ได้จัดท าประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management 
System : DRMS) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน  
(Department Research Management System : DRMS) 

------------------------------------------------------------- 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน 

(Department Research Management System : DRMS) หรื อ  ระบบ NRMS แบบ stand-alone/private                      
เพ่ือเป็นระบบส าหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยทุนเงินรายได้ของ
หน่วยงาน และหน่วยงานมีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง โดย ระบบ DRMS พัฒนาตามกระบวนการท างานของระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System : NRMS) ซ่ึงเป็นระบบส าหรับ                     
การบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  นักวิจัย วช. แหล่งทุนวิจัย และส านัก
งบประมาณ  ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้ระบบ DRMS เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย      
ในการพัฒนาระบบ การจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย การบ ารุงรักษาระบบและเครื่องแม่ข่าย  

แนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน  (Department Research 
Management System : DRMS) จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ 
DRMS ตั้งแต่การขอใช้งานระบบ รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปของระบบ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เงื่อนไขการใช้
งานระบบ ข้อควรด าเนินการของหน่วยงาน และรายละเอียดทางเทคนิคของระบบ DRMS เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการใช้งานระบบ DRMS ต่อไป 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในการใช้งานระบบ DRMS  

2. วิธีการขอใช้งานระบบ DRMS 
หน่วยงานที่ต้องการใช้งานระบบ DRMS สามารถจัดท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือขอ
ใช้งานระบบ DRMS หลังจากพิจารณาแล้ว วช. จะแจ้งผลตอบกลับไปยังหน่วยงาน พร้อมทั้งด าเนินการติดตั้ง
ระบบให้แก่หน่วยงาน 

3. คุณสมบัติทั่วไปของระบบ DRMS 
3.1 ระบบ DRMS ของทุกหน่วยงานจะติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย G-Cloud ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (สรอ.)  โดย วช. เป็นผู้ด าเนินการติดตั้งให้หน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานจะมี
ฐานข้อมูลเป็นของตนเอง 

3.2 ระบบ DRMS สามารถแสดงข่าวประกาศ และทุนวิจัยที่เปิดรับของระบบ NRMS ได ้
3.3 ระบบ DRMS มีฟังก์ชั่นส าหรับการประกาศทุนของหน่วยงาน 
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3.4 การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย หรือโครงการวิจัยเข้าสู่ระบบ DRMS จะเป็นไปตามรูปแบบ และใช้
แบบฟอร์มเดียวกับระบบ NRMS 

3.5 ฟังก์ชั่นการบริหารจัดการข้อเสนอการวิจัยที่มีอยู่ในระบบ DRMS ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อเสนอ
การวิจัย ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อเสนอ ตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย การประเมิน
ข้อเสนอการวิจัยแบบออนไลน์ และการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 

3.6 ฟังก์ชั่นการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่มีอยู่ในระบบ DRMS ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมูล
โครงการวิจัย การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการโครงการวิจัย การประเมินรายงาน
ความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์แบบออนไลน์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการปิดโครงการวิจัย 

3.7 ระบบ DRMS สามารถน าเข้าข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ของโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้ 

3.8 ระบบ DRMS มีฟังก์ชันส าหรับจัดท ารายงานข้อเสนอการวิจัยและโครงการวิจัย และสามารถเลือก
คอลัมน์การน าออกข้อมูลได้ตามต้องการ 

3.9 ระบบ DRMS มีฟังก์ชันการจัดการข้อมูลนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของ
หน่วยงาน 

3.10 ระบบ DRMS สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงานกับระบบ NRMS ได้    
ทั้งในส่วนของทุนงบประมาณแผ่นดิน และทุนของหน่วยงานเอง 

3.11 ระบบ DRMS มีฟังก์ชัน web service เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DRMS กับระบบของหน่วยงาน 
3.12 ระบบ DRMS มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและ SMS 
3.13 วช. มีการบ ารุงรักษาระบบ DRMS ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ   
3.14 ระบบ DRMS ได้รับการออกแบบให้ส ารองข้อมูล ๑ ครั้งต่อวัน โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 

สัปดาห์ โดยหน่วยงานสามารถคัดลอกข้อมูลที่ส ารองไว้ออกมาใช้ได้ 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ใช้งานระบบ DRMS 
4.1 หน่วยงานมีความรับผิดชอบในการสร้างและเก็บรักษาบัญชีเข้าใช้งานระบบ DRMS ตลอดจนบัญชีใน

การเข้าถึงฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
4.2 หน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลการใช้งานระบบ DRMS ให้ วช. จ านวน 1 ครั้งต่อปี ภายในวันที่ 15 

กันยายนของแต่ละปี เพ่ือ วช. จะได้น ารายงานมาสรุปผลการใช้งานระบบ DRMS  และพิจารณา
ปรับปรุงระบบต่อไป  

5. เงื่อนไขการใช้งานระบบ DRMS 
5.1 วช. จะปรับปรุงและพัฒนาระบบ DRMS เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
5.2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบเพ่ิมเติมตามความต้องการของผู้ ใช้งานที่ร้องขอมายัง วช. นั้น                       

วช. จะพิจารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม หากมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพ่ิมเติม วช. 
จะแจ้งให้หน่วยงานทราบ 

5.3 วช. ไม่อนุญาตให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบ DRMS ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา หรือ
เปลี่ยนแปลงระบบ DRMS และหน่วยงานต้องไม่น ารายละเอียดของระบบ DRMS ไปเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทราบ เพราะอาจถูกผู้ไม่หวังดีน าข้อมูลไปโจมตีฐานข้อมูลและระบบ DRMS ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เสียหายได้  

5.4 วช. จะไม่น าข้อมูลของหน่วยงานที่อยู่ในระบบ DRMS ไปใช้งานหรือเผยแพร่หรือให้บุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนทราบ วช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตใช้งานระบบ DRMS หากพบว่าหน่วยงาน

/๖. ข้อควรด าเนินการ.... 
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ไม่ด าเนินการตามแนวทางการใช้งานระบบ DRMS ที่ก าหนดไว้ หรือใช้อย่างไม่ระมัดระวังจนท าให้เกิด      
ความเสียหายแก่ระบบ NRMS หรือระบบของผู้อื่น ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาท 

6. ข้อควรด าเนินการของหน่วยงาน 
หน่วยงานต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ DRMS จาก วช. และมีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการท างานของระบบ DRMS ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ในการเข้าใช้งานระบบ 
DRMS ในเบื้องต้น รวมทั้งบริหารจัดการบัญชีเข้าใช้งานระบบ DRMS และบัญชีในการเข้าถึงฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน 

7. รายละเอียดทางเทคนิคของระบบ DRMS 

หัวข้อ ระบบ NRMS ระบบ DRMS 
รายละเอียดทางเทคนิคของระบบ     
1. ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 Windows Server 2012 
2. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL Server 2012 SQL Server 2012 
3. โปรแกรมส าหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio 
4. โครงสร้างการเขียนโปรแกรม .Net Framework .Net Framework 
5. ภาษาในการเขียนโปรแกรม ASP.NET C# ASP.NET C# 
6. ภาษาท่ีใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร (Style sheet) CSS3 CSS3 
7. ภาษาท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ HTML5 HTML5 
รายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล     
1. สถานที่ติดตั้ง G-Cloud G-Cloud 
2. จ านวนเครื่องแม่ข่าย (Virtual Machine) 3 VM (Application, 

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

3. ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย/ดูแลความม่ันคง/ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ สรอ. และ
เจ้าหน้าที่ วช. 

เจ้าหน้าที่ สรอ. และ
เจ้าหน้าที่ วช. 

4. ผู้ดูแลฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ วช. หน่วยงานเจ้าของ
ฐานข้อมูล 

5. ผู้ที่ด าเนินการส ารองข้อมูล เจ้าหน้าที่ วช. เจ้าหน้าที่ วช. 
 

8. การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลในระบบ DRMS ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

 

ประกาศ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

----------------------------------------------------------------------- 
กองมาตรฐานการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทรศัพท ์02 561 2445 ต่อ 611, 607 
ผู้ประสานงาน : นางสาวรัตนา สุวรรณวิชนีย์, นางสาวนวรัตน์ เยาวรัตน์ 


