
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒”  
(เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ , เดอืนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ , เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒)  

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณและงำนวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนแหล่งทุน และหน่วยงำนอ่ืน  ๆ  ระบบ 
NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (Proposal assessment) ระบบด ำเนินกำรและติดตำมงำนวิจัย 
(Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงำนวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย 

ระบบ NRMS ได้เปิดใช ้งำนครบทุกระบบงำนและมีกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลวิจ ัย 
งบประมำณกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนระบบ NRMS มำอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกรัฐบำลได้มีนโยบำย
มุ่งเน้นให้มีกำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนกำร
ท ำงำนตำมกลไกกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหำร นักวิจัย และ
ผู้ประสำนงำนหน่วยงำนภำครัฐเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนและสำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลผ่ำนระบบ NRMS ได้
ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณบูรณำกำรวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควรจัดกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบดังกล่ำว ให้กับผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้
รับทรำบกระบวนกำรท ำงำนของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภำพต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหำร/ผู้ประสำนงำนหน่วยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐเรียนรู้กำรใช้ระบบ Proposal 

assessment ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation   
๒. เพ่ือให้ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ เรียนรู้กำรรำยงำนกำรติดตำมงบประมำณบูรณำกำรวิจัยและ

นวัตกรรม ผ่ำนระบบ NRMS  
๓. เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปใช้ปรับปรุงระบบ

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๓.  ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ ครั้งละประมำณ ๓๖ คน 
- ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัยควรจะน ำข้อมูลโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ หรือโครงกำร

ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๑ ในรูปแบบ digital มำด้วยเพ่ือน ำเข้ำระบบ Ongoing 
& monitoring และ Research evaluation   
 
 
 



๒ 

 

 

 

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม 
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๔   ธันวำคม ๒๕๖๑             ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรงำนวิจัย    
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๘   มกรำคม ๒๕๖๒  ส ำหรับนักวิจัย 
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๕  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒   ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรงำนวิจัย 
    (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) 
ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๕  มีนำคม ๒๕๖๒   ส ำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) 
ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๗  พฤษภำคม ๒๕๖๒   ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรงำนวิจัย 
ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนำยน ๒๕๖๒   ส ำหรับนักวิจัย 
ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๙  กรกฎำคม ๒๕๖๒   ส ำหรับผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรงำนวิจัย 

 สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
๕.๑ รอบนักวิจัย 

๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Researcher (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) 
๑.๑)  กำรตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งำนในระบบ กำรลงทะเบียนนักวิจัย ลืมรหัสผ่ำน 
๑.๒)  กำรปรับปรุงข้อมมูลส่วนบุคคล 

๒) ระบบ Proposal assessment 
๒.๑)  กำรกรอกข้อมูลด้วย Template 
๒.๒)  กำรกรอกข้อมูลผ่ำนระบบ  

๓) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Ongoing & monitoring  
๓.๑) โครงกำรวิจัย/โครงกำร ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑ 
๓.๒) โครงกำรวิจัย/โครงกำร ปี ๒๕๖๒ 

๓.๒.๑) กำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณด ำเนินกำรวิจัย  
๓.๒.๒) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และกำรรำยงำนตัวชี้วัด 

๔) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Research evaluation   
๔.๑) กำรรำยงำนข้อมูล Output Outcome Impact 
๔.๒) กำรก ำหนดขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำร 
๔.๓) กำรเปิดเผยไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ และกำรกรอกบทคัดย่อโครงกำรที่เสร็จสิ้น 

๕.๒ รอบผู้ประสานหน่วยงาน 
๑) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Ongoing & monitoring  

๑.๑) โครงกำรวิจัย/โครงกำร ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑ 
๑.๑.๑) กำรปิดโครงกำร 
๑.๑.๒) กำรขยำยระยะเวลำโครงกำร/กำรยกเลิกโครงกำร 
๑.๑.๓) ระบบรำยงำน  

๑.๒) โครงกำรวิจัย/โครงกำร ปี ๒๕๖๒ 
๑.๒.๑) กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรจำกระบบ Proposal assessment มำยัง Ongoing &  monitoring 

และกำรกรอกผลกำรจัดสรรงบประมำณ  
๑.๒.๒) กำรปรับปรุงรำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณด ำเนินกำรวิจัย 
๑.๒.๓) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรรำยงำนตัวชี้วัด  



๓ 

 

 

 

๒) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ Research evaluation (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)  
๒.๑) กำรรำยงำนข้อมูล Output Outcome Impact 
๒.๒) กำรก ำหนดขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำร 
๒.๓) กำรเปิดเผยไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ และกำรกรอกบทคัดย่อโครงกำรที่เสร็จสิ้น 

๓) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเมนูกำรใช้งำนระบบ (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) 
๓.๑) กำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนของหน่วยงำน  
๓.๒) กำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำน   

        ๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นำงกนกพร  เกิดเอนก , นำงสำวนวรัตน์  เยำวรัตน์  
กองมำตรฐำนกำรวิจัย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑ 
โทรสำร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  ผู้บริหำร/ผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย  ได้เรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนของระบบ NRMS และสำมำรถกรอก

ข้อมูลรำยละเอียดกำรติดตำมโครงกำร/กิจกรรมและผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนวิจัยเข้ำสู่ระบบบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง 

๗.๒  หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันในแผนกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรติดตำม
งบประมำณบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗.๓  หน่วยงำนภำครัฐมีควำมเข้ำใจและสำมำรถรำยงำนกำรติดตำมงบประมำณบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้ 

 

**************************************************    
หมำยเหตุ :  -   หลังจำกอบรมแล้วผู้ประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย สำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนต่อเพ่ือน ำข้อมูลจริง  
  เข้ำระบบได้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ วช. ให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงกำรวิจัยและ 
 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิทัลไฟล์มำด้วย 
 

* อำจปรับเปลี่ยนสถำนที่และเวลำกำรจัดอบรมได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒”  
(เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ , เดอืนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ , เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒)  

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

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

 

ก าหนดการ 

๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ NRMS) (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)/ 

   ฝึกปฏิบัติวิธีกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 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 สำมำรถอยู่ปฏิบัติงำนต่อเพ่ือน ำข้อมูลจริง  
  เข้ำระบบได้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ วช. ให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้จะต้องเตรียมข้อมูลโครงกำรวิจัยและ 
 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ในรูปดิจิทัลไฟล์มำด้วย 

 

 

 

 

 

 
 


