
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ NRMS ใน ๔ ภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล  
     ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพ่ือบูรณาการ
ข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี      
๒๕๕๗ คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ด าเนินการ
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National 
Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการท างานของระบบบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย 
(Pre-audit) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing 
monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Post-audit) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 

วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Pre-audit) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และในขณะนี้ได้พัฒนา
ระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Post-audit)  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานส าหรับหน่วยงานภาครัฐน าเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ    
ผลการด าเนินการโครงการ ข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และการน าออกรายงานเพ่ือการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน ทั้งนี้ วช.ก าหนดจะเปิดใช้งานระบบ 
NRMS ให้ครบทั้ง ๓ ระบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ระบบ NRMS ได้ถูกต้องและน าเข้าข้อมูลได้ครบถ้วน 
วช. จึงได้ก าหนดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ NRMS ซึ่งครอบคลุมระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย      
(Pre-audit) ระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย 
(Post-audit)  และในโอกาสเดียวกันนี้  วช. จะชี้แจงกระบวนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในระบบ NRMS ด้วย 
คือ การน าเข้าข้อมูลงบประมาณแบบบูรณาการ โดย วช. ก าหนดการอบรมปฏิบัติการใน ๔ ภูมิภาค เดือน
กรกฎาคม  ๒๕๕๘  รวม ๔ ครั้ง 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การใช้ งานระบบ NRMS 

Pre-audit  ระบบ NRMS Ongoing monitoring  และระบบ NRMS Post-audit 
๒.๒ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงระบบ

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
๒.๓ เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลงบประมาณแบบบูรณาการ 
๒.๔ เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ 



 
๓. วัน เวลา และ สถานที่ 

ครั้งที ่ ภูมิภาค สถานที ่
๑ ภาคเหนือ 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

๓ ภาคใต้ 
๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๔ ภาคกลาง 
วันที่ ๒๓-๒๔ และ  

๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม  : ประกอบด้วย ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS เจ้าหน้าที่ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  ครั้งที่ ๑  ภาคเหนือ    ประมาณ  ๗๕  คน 
  ครั้งที่ ๒  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  ๘๐  คน 
  ครั้งที่ ๓  ภาคใต้    ประมาณ  ๖๕  คน 
          ครั้งที่ ๔  ภาคกลาง     ประมาณ  ๓๙๐ คน (๖ รอบ ๆ ละ ๖๕ คน) 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

๕.๑ การบรรยายชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลงบประมาณแบบบูรณาการ 
๕.๒ การบรรยายและน าเสนอขั้นตอนการใช้งานระบบ NRMS Pre-audit  และ  NRMS  Ongoing 

monitoring และ Post-audit 
๕.๓ ผู้ประสานหน่วยงานฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ NRMS 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบการด าเนินการเสนอของบประมาณแบบบูรณาการ การติดตาม

โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ และการประเมินผลการวิจัยของประเทศ 
๖.๒ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ NRMS  และสามารถใช้งานระบบ 

NRMS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของระบบมากยิ่งข้ึน 
๖.๓ วช. และทีมพัฒนาระบบได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS Pre-audit  ระบบ NRMS 

Ongoing monitoring และระบบ NRMS Post-audit  เพ่ือน าความเห็นไปเร่งปรับปรุงระบบให้มี
ความสะดวกในการใช้งาน   และมีความสมบูรณ์ต่อไป 
 

 

*********************************************** 


