รายละเอียดทางเทคนิคของระบบ DRMS
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมสาหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
โครงสร้างการเขียนโปรแกรม
ภาษาในการเขียนโปรแกรม
ภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร (Style sheet)
ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ

SQL Server 2012
Microsoft Visual Studio
.Net Framework
ASP.NET C#
CSS3
HTML5

รายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งแม่ขา่ ยและฐานข้อมูล
สถานที่ติดตั้ง
จานวนเครื่องแม่ข่าย (Virtual Machine)
ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย/ดูแลความมั่นคง/ปลอดภัย
ผู้ดูแลฐานข้อมูล
ผู้ที่ดาเนินการสารองข้อมูล

G-Cloud
3 VM (Application, Database, File Backup)
เจ้าหน้าที่ สรอ. และเจ้าหน้าที่ วช.
หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ วช.
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจยั ของหน่วยงาน (Department Research Management
System : DRMS) หรื อ ระบบ NRMS แบบ stand-alone/private
เพื่อเป็นระบบสาหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย
และงบประมาณวิ จั ย ทุ น เงิ น รายได้ ข องหน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานมี
ฐานข้อมูลเป็นของตนเอง โดย ระบบ DRMS พัฒนาตามกระบวนการ
ทางานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research
Management System : NRMS) ซึ่งเป็นระบบสาหรับการบริหารจัดการ
งานวิ จั ย และงบประมาณวิ จั ยระหว่ างหน่ ว ยงานภาครั ฐ นั ก วิ จั ย วช.
แหล่งทุนวิจัย และสานักงบประมาณ
หน่วยงานสามารถใช้ร ะบบ DRMS เพื่อบริหารจัดการงานวิ จั ยของ
หน่ ว ยงานโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาระบบ การจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
แม่ข่าย การบารุงรักษาระบบและเครื่องแม่ข่าย

คุณสมบัตหิ รือฟังก์ชนั่ การใช้งาน
ของระบบ DRMS

ระบบติ ด ตั้ ง ที่ เ ครื่ อ งแม่ ข่ า ย G-Cloud
ของส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์ การมหาชน) (สรอ.) โดย วช. เป็ น
ผู้ดาเนินการติดตั้งให้หน่วยงาน และแต่ละ
หน่วยงาน จะมีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง

มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการโครงการวิจัย ดังนี้
การตรวจสอบข้อมูลโครงการ การติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการโครงการ
การประเมิ นรายงานความก้ าวหน้ า หรื อ
รายงานฉบั บสมบู รณ์ แ บบออนไลน์ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการปิดโครงการ

การนาเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย หรือ
โครงการวิ จั ย จะเป็ น ไปตามรู ป แบบ
และแบบฟอร์มเดียวกับระบบ NRMS

สามารถน าเข้ า ข้ อ มู ล ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
ผลกระทบ การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ ข องโครงการที่ ด าเนิ น การ
เสร็จสิ้นแล้วได้

มีฟังก์ชั่นการประกาศทุนของหน่วยงาน

สามารถแสดงข่าวประกาศ และทุนวิจัย
ที่เปิดรับของระบบ NRMS ได้

มีระบบการจัดการข้อมูลนักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ความแตกต่างระหว่าง
ระบบ DRMS และระบบ NRMS
DRMS

NRMS

บริหารจัดการทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน

บริหารจัดการทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุน
วิจัยมุ่งเป้า และแหล่งทุนอื่นๆ

ฐานข้อมูลอยู่ที่ G-Cloud โดยแต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลของตนเอง

ฐานข้อมูลอยู่ที่ G-Cloud โดย วช.
เป็นผู้ดูแล

หน่วยงานมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และ
ตั้งค่าทั่วไปของเว็บไซต์ได้

วช. ดูแลเว็บไซต์ของระบบ

มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการข้อเสนอการวิจัย
ดั งนี้ การตรวจสอบข้ อเสนอการวิ จั ย
ตรวจสอบความซ้ าซ้ อ น ตรวจสอบการ
ติ ดค้ างโครงการของนั กวิ จั ย การประเมิ น
ข้ อเส น อกา ร วิ จั ย แบบออน ไ ล น์ แล ะ
การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและข้อมูล
ผู้ใช้งานของหน่วยงานกับระบบ NRMS ได้
ทั้งในส่วนของทุนงบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนของหน่วยงานเอง

มี ร ะบบรายงานข้ อ เสนอการวิ จั ย และ
โครงการวิจัย และสามารถเลือกคอลัมน์
การนาออกข้อมูลได้ตามต้องการ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจใช้งานระบบ DRMS สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
กองมำตรฐำนกำรวิจัย (กมว.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 607, 611 และ 02 579 0593
Website : www.drms.in.th
E-mail : nrms@nrct.go.th

