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สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
๑๙๖ พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS)”
ประจำปี ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภำคม – กันยำยน ๒๕๖๐) เพิ่มเติม
เรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย โครงกำรและกำหนดกำรอบรมเชิงปฎิบัติกำร “กำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ
(ระบบ NRMS)” ประจำปี ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภำคม – กันยำยน ๒๕๖๐) เพิ่มเติม
ตำมที่ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรวิจั ยแห่ งชำติ (วช.) ร่วมกั บเครือข่ ำยองค์กรบริหำรงำนวิจั ย
แห่งชำติ (คอบช.) ได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหำรจัดกำรงบประมำณ
และงำนวิจั ยของหน่ วยงำนภำครั ฐ หน่ วยงำนแหล่ งทุ น และหน่ วยงำนอื่น ๆ โดยได้ เ ริ่ม เปิด ใช้ง ำนระบบ
ประเมิน ข้อ เสนอกำรวิจัย (Proposal assessment) เมื่อ วัน ที่ ๒๐ สิง หำคม ๒๕๕๗ สำหรับ กำรเสนอ
ขอทุนงบประมำณแผ่นดินประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้ำประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เปิด
ใช้งำนระบบดำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงำนวิจัย (Research
evaluation) เมื่ อวั น ที่ ๑๓ สิ งหำคม ๒๕๕๘ ส ำหรั บหน่ วยงำนภำครั ฐน ำเข้ ำข้ อมู ล โครงกำรที่ ได้ รั บจั ดสรร
งบประมำณ ผลกำรดำเนินกำรโครงกำร ข้อมูลกำรนำผลงำนวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และกำรนำออกรำยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยของหน่วยงำน นั้น
เนื่องจำกผู้เข้ำอบรมมีควำมสนใจและมีจำนวนมำกในกำรอบรมแต่ละครั้ง ตลอดจนหน่วยงำนยัง
นำข้อมูลเข้ำระบบไม่ถูกต้อง ตำมที่ระบบออกแบบไว้ ดังนั้น วช. จึงได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ระบบดังกล่ำว
ให้กับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เพิ่มเติม จานวน ๒ รอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และวั น ศุ กร์ ที่ ๘ กั นยายน ๒๕๖๐ เพื่ อรับทรำบกระบวนกำรท ำงำนของระบบ รวมทั้ งรับฟั งข้ อคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพต่อไป โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ รับจำนวนครั้งละ ๓๖ คน
รำยละเอียดโครงกำรและกำหนดกำรดังสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ำรับกำรอบรมต้องสมัครเข้ำรับกำรอบรมทำง
website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2102 โดยระบบลงทะเบียน
ออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอควำมกรุณำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจใน
หน่วยงำนของท่ำนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
กองมำตรฐำนกำรวิจัย
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐ ๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๑๗ , ๖๐๗
โทรสำร ๐-๒๕๗๙ ๒๒๘๓, ๐-๒๕๗๙-๐๕๙๓
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน : นำงกนกพร เกิดเอนก และนำงสำวนวรัตน์ เยำวรัตน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐) เพิ่มเติม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
**************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ
(คอบช.) พัฒนำระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณำกำร
ข้อมูลงำนวิจัยและระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย เพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมำใน
ปี ๒๕๕๗ คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยไทยที่มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้
ดำเนินกำรร่วมกับคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย แห่งชำติ
(National Research Management System: NRMS) โดยขยำยขอบเขตจำกกระบวนกำรทำงำนของ
ระบบบริหำรงำนวิจัยแห่ งชำติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและงำนวิจัย
ของหน่ วยงำนภำครัฐ หน่ ว ยงำนแหล่ งทุ น และหน่ว ยงำนอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้ว ย ระบบ
ประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลำง (Single form) ระบบ
ดำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงำนวิจัย (Research evaluation)
และระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย
วช. ได้พัฒ นำระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้
เปิดใช้งำนเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอกำร
วิจัยทุนงบประมำณแผ่นดินประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้ำประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
และได้เปิดใช้งำนระบบดำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผล
งำนวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงำนภำครัฐนำเข้ำข้อมูล
โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ผลกำรดำเนินกำรโครงกำร ข้อมูลกำรนำผลงำนวิจัยไปเผยแพร่หรือ
ใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และกำรนำออกรำยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยของ
หน่วยงำน
เนื่อ งจำกระบบ NRMS ได้เริ่ม เปิด ใช้งำนครบทุกระบบงำนและเพื่อให้ผู้บ ริห ำร นักวิจัย
และผู้ประสำนงำนหน่วยงำนภำครัฐเข้ำใจกระบวนกำรทำงำนและสำมำรถนำข้อมูลเข้ำระบบ NRMS
ได้ถูก ต้อ งและครบถ้ว น วช. จึง เห็น สมควรจัด กำรอบรมเชิง ปฏิบัติก ำรกำรใช้ร ะบบดัง กล่ำ วให้กับ
ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้รับทรำบกระบวนกำรทำงำนของ
ระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ผู้บ ริหำร/ผู้ป ระสำนงำนหน่ว ยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ เรียนรู้กำรใช้ระบบ
Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation
๒. เพื่อ รับ ฟังข้อคิดเห็ น ปั ญ หำอุป สรรคและข้อเสนอแนะของผู้ ที่มี ส่ วนเกี่ยวข้อง เพื่ อนำไปใช้
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ ครั้งละประมำณ ๓๖ คน
- ผู้ ประสำนหน่ วยงำน/นั กวิจั ยควรจะน ำข้อมูลโครงกำรวิจัยที่ ได้ รับกำรจั ดสรรงบประมำณหรือ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ ในรูปแบบ digital มำด้วยเพื่อนำเข้ำระบบ
Ongoing & monitoring และ Research evaluation
๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
รอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐

สำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรงำนวิจัย
รอบที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๐
สำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรงำนวิจัย
สถำนที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อำคำร วช. ๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

๕. วิธีดาเนินงาน
๕.๑ รอบผู้ประสานหน่วยงาน
๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Ongoing & monitoring
๑.๑) กำรนำเข้ำข้อมูลโครงกำรจำกระบบ Proposal assessment มำยัง Ongoing &
monitoring
๑.๒) กำรจัดกลุ่มโครงกำรและกำรกรอกผลกำรจัดสรรงบประมำณ (สำหรับโครงกำร
ที่ผ่ำนระบบ Proposal assessment)
๑.๓) กำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณดำเนินกำรวิจัยในระบบ
Ongoing & monitoring
๑.๔) กำรรำยงำนแผนงำน และผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
๑.๕) กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/กำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์ และกำรตรวจสอบ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนฉบับสมบูรณ์
๑.๖) กำรแนบไฟล์รำยงำนเพื่อปิดโครงกำรและกำรปิดโครงกำร
๑.๗) กำรยกเลิกโครงกำร
๑.๘) กำรขยำยระยะเวลำโครงกำร
๑.๙) กำรนำเข้ำข้อมูลโครงกำรเข้ำใหม่ (สำหรับโครงกำรที่ไม่ผ่ำนระบบ Proposal
assessment)
๑.๑๐) ระบบรำยงำน
๑.๑๑) เครื่องมือช่วยเหลือในระบบ NRMS
๒) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Research evaluation
๒.๑) กำรรำยงำนข้อมูล Output Outcome
๒.๒) กำรกำหนดขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำร
๓) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กำรจัดกำรนักวิจัย กำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนของหน่วยงำน
และกำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำน
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๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงกนกพร เกิดเอนก และนำงสำวนวรัตน์ เยำวรัตน์
กองมำตรฐำนกำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑
โทรสำร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย ได้เรียนรู้กระบวนกำรทำงำนของระบบ NRMS และสำมำรถ
กรอกข้อมูล รำยละเอียดกำรติดตำมโครงกำรวิจัยและผลส ำเร็จของกำรดำเนินงำนวิจัย เข้ำสู่ ระบบบริห ำร
จัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง
**************************************************
หมำยเหตุ : - หลังจำกอบรมแล้วผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย สำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนต่อเพื่อนำข้อมูลจริง
เข้ำระบบได้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ วช. ให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงกำรวิจัย
และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิตอลไฟล์มำด้วย
* อำจปรับเปลี่ยนสถำนที่และเวลำกำรจัดอบรมได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐) เพิ่มเติม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
**************************************************
กาหนดการ
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS)
• โครงสร้ำงของระบบ
• ขอบเขตของระบบ
• ฝึกปฏิบัติวิธีกำรนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ Ongoing & monitoring
๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น. ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย กรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย กรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ (ต่อ)
๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. อภิปรำยและตอบข้อซักถำม ปัญหำกำรใช้ระบบ
**************************************************
หมำยเหตุ : - หลังจำกอบรมแล้วผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย สำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนต่อเพื่อนำข้อมูลจริง
เข้ำระบบได้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ วช. ให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงกำรวิจัย
และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิตอลไฟล์มำด้วย

