โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑)
**************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.)
พัฒนำระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณำกำรข้อมูลงำนวิจัยและ
ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย เพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมำในปี ๒๕๕๗ คอบช. เห็นชอบ
ให้ ปรับ ระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริห ำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ และ
ระบบคลังข้อมูลงำนวิจัยไทยที่มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินกำรร่วมกับคณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย แห่งชำติ (National Research Management System:
NRMS) โดยขยำยขอบเขตให้ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและงำนวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
แหล่ ง ทุ น และหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้ ว ย ระบบประเมิ น ข้ อ เสนอกำรวิจ ัย (Proposal
assessment) ระบบดำเนิ นกำรและติดตำมงำนวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงำนวิจัย (Research
evaluation) และระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย
ระบบ NRMS ได้เ ปิด ใช้ง ำนครบทุก ระบบงำนและมีก ำรด ำเนิน กำรบริห ำรจัด กำรข้อ มูล วิจ ัย
งบประมำณกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนระบบ NRMS มำอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกรัฐบำลได้มีนโยบำย
มุ่งเน้นให้มีกำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนกำร
ทำงำนตำมกลไกกำรดำเนินงำนภำยใต้กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริห ำร นักวิจัย และผู้
ประสำนงำนหน่วยงำนภำครัฐเข้ำใจกระบวนกำรทำงำนและสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลผ่ำนระบบ NRMS ได้
ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณบูรณำกำรกำรวิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็น ไปอย่ำงมีป ระสิทธิภ ำพ จึง เห็นสมควรจัดกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบดังกล่ำว ให้กับผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้
รับทรำบกระบวนกำรทำงำนของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุ งระบบให้มี
ประสิทธิภำพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหำร/ผู้ประสำนงำนหน่วยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ เรียนรู้กำรใช้ระบบ Ongoing &
monitoring และระบบ Research evaluation
๒. เพื่อให้ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ เรียนรู้กำรรำยงำนกำรติดตำมงบประมำณบูรณำกำรกำรวิจัยและ
นวัตกรรมผ่ำนระบบ NRMS
๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๔. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ ครั้งละประมำณ ๓๖ คน
- ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณหรือดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ ในรูปแบบ digital มำด้วยเพื่อนำเข้ำระบบ Ongoing & monitoring และ
Research evaluation

๒
๕. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑

สำหรับนักวิจัย
สำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรงำนวิจัย
ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑
สำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรงำนวิจัย
ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑
สำหรับนักวิจัย
ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑
สำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรงำนวิจัย
ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๑
สำหรับนักวิจัย
ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑
สำหรับนักวิจัย
ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๑
สำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และ
ผู้บริหำรงำนวิจัย
สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑
ณ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ ห้องบำนบุรี ชั้น ๒
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี
ครั้งที่ ๘ เดือนสิงหำคม ๒๕๖๑
สถานที่ : ณ หน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาค

สำหรับนักวิจัย

สำหรับนักวิจัย

๖. วิธีดาเนินงาน
๕.๑ รอบนักวิจัย
๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Ongoing & monitoring
๑.๑) กำรนำข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณดำเนินกำรวิจัย
เข้ำระบบ Ongoing & monitoring
๑.๒) กำรรำยงำนแผนงำน ผลกำรดำเนินงำนตำมแผน และกำรรำยงำนตัวชี้วัด
๑.๓) กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และกำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์
๑.๔) กำรยกเลิกโครงกำร
๒) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Research evaluation
๒.๑) กำรรำยงำนข้อมูล Output Outcome
๒.๒) กำรกำหนดขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำร
๕.๒ รอบผู้ประสานหน่วยงาน
๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Ongoing & monitoring
๑.๑) กำรนำเข้ำข้อมูลโครงกำรจำกระบบ Proposal assessment มำยัง Ongoing &
monitoring

๓
๑.๒) กำรจัดกลุ่มโครงกำรและกำรกรอกผลกำรจัดสรรงบประมำณ (สำหรับโครงกำร
ที่ผ่ำนระบบ Proposal assessment)
๑.๓) กำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณดำเนินกำรวิจัยในระบบ
Ongoing & monitoring
๑.๔) กำรรำยงำนแผนงำน ผลกำรดำเนินงำนตำมแผน และกำรรำยงำนตัวชี้วัด
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 และกำร
จัดกำรข้อมูลหน่วยงำน
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงกนกพร เกิดเอนก , นำงสำวนวรัตน์ เยำวรัตน์ และนำงสำวอังคณำ โชติช่วง
กองมำตรฐำนกำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๖๑๙, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑
โทรสำร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย ได้เรียนรู้กระบวนกำรทำงำนของระบบ NRMS และ
สำมำรถกรอกข้อมูลรำยละเอียดกำรติดตำมโครงกำร/กิจกรรมและผลสำเร็จของกำรดำเนินงำน
วิจัยเข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง
๗.๒ หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันในแผนกำรดำเนินงำนและแนวทำงกำร
ติดตำมงบประมำณบูรณำกำรกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๓ หน่วยงำนภำครัฐมีควำมเข้ำใจและสำมำรถรำยงำนกำรติดตำมงบประมำณบูรณำกำรกำรวิจัย
และนวัตกรรมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
**************************************************
หมำยเหตุ : - หลังจำกอบรมแล้วผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย สำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนต่อเพื่อนำข้อมูลจริง
เข้ำระบบได้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ วช. ให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงกำรวิจัยและ
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิทัลไฟล์มำด้วย
* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม*

๔
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑)
**************************************************
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 ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงกำรวิจัยและ
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิทัลไฟล์มำด้วย

