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ระบบ NRIIS-DRMS กับการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ



มุ่งสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยันวตักรรมสงัคมระดบัแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567

RDI O1 พฒันาสูม่หาวทิยาลยัทีมุ่่งเน้นการวจิยั 
นวตักรรม และงานสรา้งสรรค ์ RDI O2 พฒันาศกัยภาพดา้นการสรา้ง

ผลงานวจิยัและนวตักรรมในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

RDI O3 พฒันาระบบกลไกการจดัการงานวจิยั
ของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและ
มาตรฐานสากล

RDI O4 พฒันาระบบบรหิารจดัการสูก่ารเป็น
หน่วยงานบรกิารงานวจิยัแถวหน้า

OKR TSU O2 พฒันางานวิจยัเพ่ือสร้างนวตักรรมท่ีตอบโจทยก์ารพฒันาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขนัของประเทศ โดย
เน้นการพฒันาด้านสงัคม เศรษฐกิจทรพัยากร ส่ิงแวดล้อม การเกษตร อตุสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

KR 2.1 พฒันาแผนงาน/ชดุโครงการวจิยัไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทนุภายนอก 

KR 2.2 น าผลงานวิจยัและ/หรือนวตักรรมสงัคมไปใช้ประโยชน์เชิงสงัคมหรือ    
เชิงพาณิชยห์รือเชิงวิชาการ 

KR 2.3 พฒันาระบบนิเวศเพื่อ ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 
อย่างน้อยจ านวน 1 ระบบ

TSU

KR 1.1 แผน ววน มทษ (5-10 ปี) 
KR 1.2 พฒันาแผนงาน/ชุดโครงการวิจยัเชิง (TSU-KR 2.1.1)
KR 1.3 พฒันาแผนงาน/ชุดโครงการวิจยัเพ่ิมขีดความสามารถ (TSU-KR 2.1.2)
KR 1.4 จุดเน้นด้านการวิจยัในระดบัมหาวิทยาลยั (flagship)
KR 1.5 พฒันาศกัยภาพนักวิจยัและทกัษะความสามารถนักวิจยัเพื่อนวตักรรมและนวตักรรมสงัคม (R 2.1)
KR 1.6 พฒันากลุ่มวิจยั (Cluster Research) ตามกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละจุดเน้นมหาวิทยาลยั (R 2.2)
KR 1.7 การสร้างแพลทฟอรม์ความร่วมมอืในประเทศและต่างประเทศเพื่อ

สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมสงัคม (R 3.1) 
KR 1.8 ขบัเคล่ือนความเป็นนานาชาติ (ได้แก่ การสร้างเครือข่ายวิจยักบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

ในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นรปูธรรมในลกัษณะ Strategic Partner) (R 3.5)

KR 2.1 citation ใน ระดบันานาชาติ (TSU-KR 2.2.2)
KR 2.2 นวตักรรมเชิงสงัคม (TSU-KR 2.2.3) 
KR 2.3 นวตักรรมเชิงพาณิชย ์(TSU-KR 2.2.3)
KR 2.4 ผลงานวิจยัสู่สาธารณะ การเผยแพร่
KR 2.5 ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ (TSU-KR 2.2.1)

KR 3.1 มาตรฐานการวิจยั 3 มาตรฐาน (TSU-KR 2.3.1)
KR 3.2 รายได้ห้องปฏิบติัการวิจยักลาง (REC) (TSU-KR 2.3.2) 
KR 3.3 พื้นท่ีพดูคยุ (Smart Research Space) (TSU-KR 2.3.3)
KR 3.4 ระบบการบริหารจดัการองคค์วามรู้งานวิจยัท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์

เพื่อการขบัเคล่ือนนวตักรรมสงัคมผูป้ระกอบการฐานราก
และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Economy) (R 2.2)

KR 3.4 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจยั
KR 3.5 เผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติ นานาชาติ

KR 4.1 คะแนนการประเมินเพ่ิมขึ้น
KR 4.2 พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ
KR 4.3 ส่ือประชาสมัพนัธท่ี์เผยแพร่

วิสยัทศัน์ (RDI-TSU)
องคก์รหลกัทีมุ่ง่ม ัน่สนบัสนุน และส่งเสรมิงานวจิยั นวตักรรม และงานสรา้งสรรคเ์พื่อมุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยันวตักรรมสงัคมชัน้แนวหน้าของ

ประเทศ 

Reinventing Thaksin University
แผนพฒันาความเป็นเลิศมหาวิทยาลยัทกัษิณ ด้านการวิจยั

เป้าหมาย 2 การสร้างนวตักรรมสงัคมเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชยห์รือสาธารณประโยชน์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอด   
ห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคสงัคม

เป้าหมาย 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครฐัหรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการ          
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมสงัคม



ระบบ NRIIS-DRMS กับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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Overall Research Performance
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ระบบหลักของระบบ NRIIS

ท่ีมา: ส านักงานการวิจัยแห่งชติ (วช.)



2551 2560

ระบบ NRIIS-DRMS กับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้

ทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณกองทุน ววน.( ทุน FF, SF)



ระบบ NRIIS-DRMS กับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ

นักวิจัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานในระบบ

ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานคณะ/ส่วนงาน

นักวิจัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการประเมิน
ข้อเสนอการวิจัย
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ระบบ DRMS กับการบริหารโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้



ระบบ DRMS กับการบริหารโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้



ระบบ DRMS กับการบริหารโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้



ระบบ DRMS กับการบริหารโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้



การใช้ประโยชน์ข้อมูลในระบบ NRIIS-DRMS กับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

ฐานข้อมูลนักวิจัย

ระบบค้นหา

ระบบรายงาน

การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ

อื่น

- ค้นหาข้อเสนอการวิจัย
- ค้นหาโครงการวิจัยจากค าส าคัญ/ชื่อเรื่อง
- ค้นหาจากชื่อนักวิจัย

TSU-DB
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อน ามาจัดท าระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

- รายงานข้อเสนอการวิจัย
- รายงานโครงการวิจัย
- รายงานผลการวิจัย

API

Refresh



ระบบ NRIIS-DRMS กับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงวดวิจัย



การเข้าถึงข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรในระบบ Ongoing เช่น การรายงานความก้าวหน้า การ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลผลิตโครงการวิจัยที่ได้รับจาก PMU เพ่ือการบริหารจัดการ    
และช่วยในการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับจาก PMU

การรายงานข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรผ่านระบบ NRIIS จากแหล่งทุนอื่น (PMU) ที่สามารถ
เลือกหัวข้อให้สอดคล้องกับการรายงานประกันคุณภาพ (SAR) ของหน่วยงาน

การสืบค้นรายการข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นสืบค้นยาก ควรแยกตามประเภททุน/PMU

ความคาดหวัง และความต้องการใช้ระบบ NRIIS



การเชื่อมโยงข้อมูล API จากระบบ NRIIS/DRMS ครอบคลุมทุกแหล่งทุนในระบบ   ทั้งทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน/รายได้/กองทุนส่งเสริม ววน. (ทุน FF/PMU

การวางแผนจัดการข้อมูลในภาพรวม เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง,  metadata, และ
การให้บริการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้มีรูปแบบมาตรฐานในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยซึ่งอาจส่งผลกระทบกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เข้าถึงใช้งานข้อมูลการวิจัย

ความคาดหวัง และความต้องการใช้ระบบ NRIIS



ความคาดหวัง และความต้องการใช้ระบบ NRIIS

ระบบ NRIIS ควรรองรับการสืบคน้ข้อมูลด้วยค าค้นเพื่อแสดงสถิติข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
โครงการวิจัยและกราฟสถิติในหลากหลายมิติ

สารสนเทศจากระบบ/การแสดงข้อมูล Dashboard เฉพาะของมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน



รายงานสรุปผลงานจ านวนงานวิจัยเป็นภาพรวมตามยุทธศาสตรข์องแต่ละหน่วยงาน

สรุปรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการวิจัยออกจากระบบ

การด าเนินการเชือ่มโยงข้อมูลจากระบบ DRMS ไปสู่ระบบ NRIIS (IMPORT ข้อมูลใน
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ เช่น กรณีหน่วยงานต้องการเปิดระบบ DRMS ให้นักวิจัยยื่น
ทุน FF ก่อนส่งจริงในระบบ NRIIS)

ความคาดหวัง และความต้องการใช้ระบบ NRIIS



ข้อเสนอแนะ/ความต้องการในการปรับปรุงระบบ DRMS
ต้องการให้ วช.พัฒนาระบบ DRMS  ต่อเนื่องให้มีความเสถียร และทันสมัยเหมือน NRIIS

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ DRMS กับระบบ NRIIS เป็นภาพรวมงบประมาณการวิจัยของหน่วยงาน/
ประเทศ

ต้องการให้ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย สามารถก าหนด หัวข้อในเทมแพลตที่ให้นักวิจัยกรอกได้ เพ่ือจะได้ตรงกับ
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้นักวิจัยเขียนยื่นเข้ามา เนื่องจากปัจจุบันแบบฟอร์มกับหัวข้อที่กรอกในระบบจะต่างกัน

รูปแบบ (Template) การกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยควรเหมือนกับระบบ NRIIS

การกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยอยากให้สามารถ copy เนื้อหามาวางในระบบ แล้วการจัดรูปแบบเนื้อหา/
ตัวอักษรไม่เปลี่ยนไป

ปรับเรื่องการรองรับไฟล์รูปภาพ

การรายงาน ควรปรับให้สามารถ export ข้อมูลได้ไฟล์ excel  ออกจากระบบได้ตามหัวข้อที่ผู้ใช้งานเลือก


