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การประชุมปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
(National Research Management System) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2551 ได้มีมติมอบหมำยให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  มีหน้ำที่ประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เสนอขอ
งบประมำณประจ ำปี โดยพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยทำงด้ำนวิชำกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนวิจัย
ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ เพื่อป้องกันกำรซ  ำซ้อน เพื่อกำรประสำนงำนและประสำน
ประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือประหยัดงบประมำณแผ่นดินที่มีอยู่จ ำกัด ตลอดจนกำรติดตำมผลแผนงำนและ
โครงกำรวิจัย โดยได้เริ่มด ำเนินกำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยมำตั งแต่ปีงบประมำณ 2523 อย่ำงต่อเนื่อง  
เป็นต้นมำ นั น 

ในกำรด ำเนินงำนประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้พัฒนำ
ระบบบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (National Research Project Management : NRPM) เพ่ือบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอของบประมำณแผ่นดิน ตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มตั งแต่กำรเสนอขอ
งบประมำณกำรวิจัย กำรติดตำมแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน และรวบรวม
งำนวิจัยที่เสร็จสิ นแล้วมำเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลเดียวกัน เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถบันทึก สืบค้น ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงข้อมูลได้สะดวกมำกยิ่งขึ น ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญท ำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง วช. หน่วยงำนภำครัฐ และ
ส ำนักงบประมำณ นอกจำกนี  วช. ได้ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ได้แก่ ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (สวก.) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
นโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) และสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) 
พัฒนำระบบยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว (Single Window Research Proposal Submission System : 
Single Window) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยหรือผู้ยื่นขอรับทุนจำกหน่วยงำนให้ทุนวิจัยของประเทศ
ในช่องทำงเดียว โดยเริ่มเปิดใช้ส ำหรับกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
และเพ่ือให้ระบบบริหำรงำนวิจัยมีเอกภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกันที่สำมำรถรองรับกำรเสนอของบประมำณ
กำรวิจัยจำกทุกภำคส่วน ดังกล่ำว วช. จึงได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National 
Research Management System : NRMS) โดยขยำยขอบเขตระบบ Single Window ให้สำมำรถรองรับ
กำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมมติคณะรัฐมนตรี ด้วยกระบวนกำรท ำงำนตำมระบบ 
NRPM เดิม และขณะนี  วช. ได้พัฒนำระบบ NRMS ในส่วนกำรยื่นข้อเสนอกำรวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม
น ำระบบ NRMS ให้หน่วยงำนภำครัฐน ำไปใช้ปฏิบัติจริงในกำรเสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
  ดังนั น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำงบประมำณกำรวิจัยของประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงำนภำครัฐเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ วช. โดยกอง
มำตรฐำนกำรวิจัย (กมว.) ร่วมกับทีมพัฒนำระบบ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรเสนอของบประมำณเพ่ือกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี โดยให้มีกำรประชุมปฏิบัติกำรกำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National 
Research Management System : NRMS) ใน 4 ภูมิภำค  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือฝึกอบรมกำรใช้ระบบ NRMS ในกำรน ำข้อมูลเสนอของบประมำณกำรวิจัยได้อย่ำงถูกต้องและมี

ประสิทธิภำพ 
2.2 เพ่ือชี แจงและประชำสัมพันธ์กำรเสนอของบประมำณเพ่ือกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้สนใจได้รับทรำบ 
2.3 เพ่ือให้นักวิจัยและหน่วยงำนภำครัฐสำมำรถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรเสนอขอ

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงถูกต้อง 
2.4 เพ่ือให้นักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐและกลุ่มจังหวัด 

เข้ำใจและสำมำรถใช้ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National Research Management 
System : NRMS) 

2.5 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ กลุ่มจังหวัด และ วช. 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

3.1 หน่วยงำนภำครัฐ และกลุ่มจังหวัด ได้รับทรำบกำรด ำเนินกำรเสนอของบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

3.2 นักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐและกลุ่มจังหวัดสำมำรถ
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำม
มติคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงถูกต้อง 

3.3 นักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐและกลุ่มจังหวัด เข้ำใจและ
สำมำรถใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National Research Management 
System : NRMS) ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพของระบบมำกยิ่งขึ น 

3.4 นักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐและกลุ่มจังหวัดได้รับทรำบ 
และเข้ำใจรูปแบบ รวมทั งกระบวนกำรในกำรใช้ระบบ NRMS พร้อมทั งทรำบถึงปัญหำอุปสรรคใน
กำรน ำระบบ NRMS มำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลและเอกสำรกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัย 

3.5 ได้เครือข่ำยที่สำมำรถประสำนงำนและประสำนประโยชน์ในงำนวิจัยเพิ่มมำกขึ น 
3.6 ปรับปรุงระบบ NRMS ให้มีควำมสมบูรณ์ต่อไป 
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 สรุปภาพรวมการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National 

Research Management System) 
กำรประชุมปฎิบัติกำรเรื่อง ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National Research 

Management System) เป็นกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติกำรใช้งำนระบบ National Research 
Management System (NRMS) จัดประชุมใน 4 ภูมิภำค คือ ภำคกลำง (21-22 สิงหำคม 2557            
จ.นครปฐม) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 กันยำยน 2557 จ.อุบลรำชธำนี) ภำคใต้ (3 กันยำยน 2557       
จ. สงขลำ)  และภำคเหนือ (18 กันยำยน 2557 จ.เชียงใหม่) มีนักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้แทน
หน่วยงำนภำครัฐเข้ำร่วมประชุมทั งสิ น 398 คน จำก 149 หน่วยงำน โดยผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในกำรใช้งำนระบบ NRMS ผ่ำนแบบส ำรวจควำมเห็น จำกกำรรวบรวมมีผู้ตอบแบบ
ส ำรวจควำมเห็นทั งสิ น 179 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่
มีควำมพึงพอใจในภำพรวมของระบบ NRMS โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขระบบ สรุปประเด็น
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี  

1. โครงสร้ำงของระบบไม่ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย หำกมีพื นฐำนของกำรใช้ระบบ NRPM จะสำมำรถ
เข้ำใจโครงสร้ำงของระบบ NRMS ได้ไม่ยำก 

2. รูปแบบของระบบควรจะใช้สีสันให้น่ำสนใจมำกขึ น และเพ่ิมขนำดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ น 
3. ระบบเพ่ิงพัฒนำใหม่ ยังไม่เสถียร ยังมีข้อผิดพลำดในกำรแสดงผล 
4. กำรใช้งำนไม่ซับซ้อนมำก แต่ข้อมูลที่ให้กรอกมีรำยละเอียดมำก ควรเพ่ิมค ำอธิบำยแต่ละหัวข้อ

ในระบบและในแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัยให้ชัดเจน ละเอียดมำกขึ น  และแสดงตัวอย่ำง
รูปแบบข้อมูลที่จะต้องน ำเข้ำ 

5. รูปแบบและแบบฟอร์มกำรน ำเข้ำข้อมูลบำงหัวข้อมีควำมซับซ้อนกว่ำเดิม เช่น แถบเมนูกำร
น ำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัย กำรน ำเข้ำค ำส ำคัญ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผลผลิต ผลลัพธ์  

6. แบบฟอร์มในระบบบำงหัวข้อไมต่รงกับแบบฟอร์มของ วช. ซึ่งในระบบมีรำยละเอียดมำกกว่ำ 
7. ควรมีคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ละเอียด และมีภำพประกอบชัดเจน ควรมีวิดีโอสอนกำรใช้งำนระบบ 
8. ต้องกำรให้มีฟังก์ชั่นเพ่ิมเติมเหมือน NRPM เช่น ระบบลืมรหัสผ่ำน กำรค้นหำข้อมูลโครงกำร 

กำรจัดกำรสถำนะงำนของข้อเสนอกำรวิจัย กำรเลือกเรียงล ำดับของข้อมูล กำรออกรำยงำน
แบบเลือกหัวข้อ หน้ำรำยงำนภำพรวมข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำน 

9. ต้องกำรให้ระบบใช้ได้กับทุกบรำวเซอร์ (ปัจจุบันใช้ได้แต่ google chrome) 
10. ต้องกำรให้ทดสอบระบบก่อนน ำมำใช้กับส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
11. ควรจัดอบรมเพ่ิมเติม 
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4.2 สรุปจ านวนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
ประเทศ (National Research Management System) 
กำรประชุมปฎิบัติกำรเรื่อง ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ  (National Research 

Management System) ใน 4 ภูมิภำค มีผู้เข้ำร่วมประชุมรวมจ ำนวนทั งสิ น 398 คน จำก 149 หน่วยงำน ดัง
ตำรำงที่ 1 และรำยชื่อหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประชุมดังตำรำงที่ 2 

ตารางท่ี 1 สรุปจ านวนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมการประชุม 

ภาค วันที่ สถานที ่ จ านวนที่เข้าประชุม 
หน่วยงาน จ านวนคน 

1. กลำง 21-22 สิงหำคม 2557 
(4 รอบ) 

มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  
จ.นครปฐม  

86 147 

2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กันยำยน 2557 
(2 รอบ)  

มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น  
จ.อุบลรำชธำนี  

21 77 

3. ใต ้ 3 กันยำยน 2557 
(1 รอบ)  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลำ  

15 61 

4. เหนือ 18 กันยำยน 2557 
(1 รอบ)  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

27 113 

รวม 8 รอบ  149 398 

 
ตารางท่ี 2 รายช่ือหน่วยงานและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

หน่วยงาน จ านวนคน หน่วยงาน จ านวนคน 

ภาคกลาง วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 จ านวน 86 หน่วยงาน 147 คน 
วันที ่21 สิงหาคม 2557 จ านวน 40 หน่วยงาน 66 คน 
1.กรมกำรแพทย ์ 2 11.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 2 

2.กรมกำรศำสนำ 1 
12.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร ์
2 

3.กรมควบคุมมลพิษ 2 13.มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 2 
4.กรมทรัพยำกรธรณ ี 2 14.มหำวิทยำลัยมหิดล 5 
5.กรมทรัพยำกรน  ำ 2 15.มหำวิทยำลัยศลิปำกร 2 
6.กรมป่ำไม ้ 1 16.สถำบันด ำรงรำชำนภุำพ 1 

7.กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 2 
17.ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
3 

8.กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และพันธ์ุพืช 1 18.องค์กำรสวนสัตว ์ 1 
9.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรุ ี 2 19.กรมกำรขนส่งทำงบก 1 
10.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร

เหนือ 
2 20.กรมควบคุมโรค 1 
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หน่วยงาน จ านวนคน หน่วยงาน จ านวนคน 
21.กรมธุรกิจพลังงำน 1 31.มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบรุี 2 
22.กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ 1 32.มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 1 
23.กรมศิลปำกร 1 33.มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 
24.กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 2 34.สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต ิ 2 
25.กรมสุขภำพจติ 1 35.ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 1 
26.กรมอนำมัย 2 36.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ 1 

27.จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 1 37.ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย ์ 1 

28.มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 2 38.ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 1 
29.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบรุ ี 1 39.ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ 2 
30.มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ 2 40.ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 1 
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 จ านวน 46 หน่วยงาน 81 คน 

41.กรมกำรจัดหำงำน 2 64.ส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 2 

42.กรมธุรกิจพลังงำน 3 65.ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 1 
43.กรมประชำสัมพันธ์ 2 66.ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 1 
44.กรมพัฒนำสังคมและสวสัดิกำร 2 67.ส ำนักพระรำชวัง 1 
45.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 3 68.กรมกำรข้ำว 2 
46.กรมสรรพำกร 2 69.กรมกำรท่องเที่ยว 1 
47.กรมสวัสดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 1 70.กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 1 
48.กำรเคหะแห่งชำต ิ 2 71.กรมชลประทำน 1 
49.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 2 72.กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 2 
50.มหำวิทยำลัยมหิดล 1 73.กรมประมง 3 
51.มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณ ี 1 74.กรมปศุสัตว ์ 2 
52.สถำบันบัณฑติพัฒนบริหำรศำสตร ์ 2 75.กรมพลศึกษำ 2 
53.สภำกำชำดไทย 2 76.กรมพัฒนำท่ีดิน 1 
54.ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 2 77.กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 2 
55.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั นพื นฐำน 2 78.กรมหม่อนไหม 1 
56.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 2 79.มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ 1 
57.ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ 2 80.มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 1 

58.ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ 1 81.สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 2 

59.ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย ์ 2 82.สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชำติ  2 

60.ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี 2 83.สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำต ิ 1 
61.ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 1 84.สถำบันกำรพลศึกษำ 2 
62.ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2 85.ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 2 
63.ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพชีวิตคน

พิกำรแห่งชำติ 2 86.องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำต ิ 4 
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หน่วยงาน จ านวนคน หน่วยงาน จ านวนคน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1 กันยายน 2557 จ านวน 21 หน่วยงาน 77 คน 
87.กรมปศุสัตว ์ 1 98.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี 1 
88.มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 10 99.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 27 
89.มหำวิทยำลัยขอนแก่น 1 100.จังหวัดมุกดำหำร 2 
90.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 2 101.จังหวัดยโสธร 1 
91.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำร ี 3 102.มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ ์ 2 
92.มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 4 103.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 1 
93.มหำวิทยำลัยรำชภัฏบรุีรมัย ์ 2 104.มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี 6 
94.มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 3 105.ส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ด 1 
95.มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 2 106.ส ำนักงำนปศสุัตว์จังหวัดสกลนคร 1 
96.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดสุิต 2 107.ส ำนักงำนสถติิจังหวัดร้อยเอด็ 1 
97.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร ์ 4   
ภาคใต้ วันที่ 3 กันยายน 2557 จ านวน 15 หน่วยงาน 61 คน 
108.จังหวัดปัตตำน ี 2 116.มหำวิทยำลัยรำชภัฏภเูก็ต 1 
109.จังหวัดยะลำ 2 117.มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 1 
110.จังหวัดสตูล 1 118.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 2 
111.มหำวิทยำลัยทักษิณ 2 119.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎรธ์ำนี 1 
112.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 33 120.มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ ์ 1 
113.มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร ์ 2 121.มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 6 
114.มหำวิทยำลัยฟำฏอน ี 2 122.ส ำนักงำนจังหวัดสงขลำ 2 
115.มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 3   
ภาคเหนือ วันที่ 18 กันยายน 2557 จ านวน 27 หน่วยงาน 113 คน 
123.กรมปศสุัตว ์ 2 135.มหำวิทยำลัยแมโ่จ ้ 2 
124.จังหวัดก ำแพงเพชร 2 136.มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 2 
125.จังหวัดเชียงรำย 2 137.มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 2 
126.จังหวัดน่ำน 1 138.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 1 
127.จังหวัดพิจิตร 1 139.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 60 
128.จังหวัดล ำปำง 2 140.มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์ 2 
129.จังหวัดล ำพูน 1 141.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุ ี 2 
130.จังหวัดอุตรดิตถ ์ 1 142.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรูณ ์ 2 
131.มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ 2 143.มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 2 
132.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 5 144.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ์ 2 
133.มหำวิทยำลัยนเรศวร 3 145.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ ์ 4 
134.มหำวิทยำลัยพะเยำ 5 146.วิทยำลัยเชียงรำย 1 
147.สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ  1 149.องค์กำรสวนพฤกษศำสตร ์ 2 
148.สถำบันวิจัยและพัฒนำพื นที่สงู  1   

รวม 149 หน่วยงาน 398 คน 
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4.3 สรุปประเด็นความเห็นของผูใ้ช้งานระบบ NRMS จากแบบส ารวจความเห็น 
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ฝึกปฎิบัติกำรใช้งำนระบบ NRMS และแสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรใช้

งำนระบบ NRMS ผ่ำนแบบส ำรวจควำมเห็น โดยจำกกำรรวบรวมมีผู้ตอบแบบส ำรวจควำมเห็นทั งสิ น 179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด จ ำนวน 398 คน สรุปจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจควำมเห็น ดัง
ตำรำงที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความเห็นของผู้ใช้งานระบบ NRMS 

ภาค 
จ านวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
จ านวนผู้ตอบแบบ

ส ารวจ 
ร้อยละการตอบแบบ

ส ารวจ 
1. กลำง 147 63 43 
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ 77 54 70 
3. ใต ้ 61 22 36 
4. เหนือ 113 40 35 

รวม 398 179 45 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรใช้งำนระบบ NRMS ผ่ำนแบบส ำรวจ
ควำมเห็น สรุปประเด็นควำมเห็นดังตำรำงที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปประเด็นความเห็นของผู้ใช้งานระบบ NRMS 

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ภาพรวมของระบบ NRMS 

1.1. รูปแบบและโครงสร้ำงของระบบ  

1) โครงสร้ำงของระบบ 1. โครงสร้ำงของระบบ ไมซ่ับซ้อน 
2. ระบบมีควำมทันสมยั/ละเอยีด/เขำ้ใจง่ำย  เป็นระเบยีบ ใช้งำน

ง่ำย interface มีควำมเรียบร้อยมำกขึ น ชัดเจนและครอบคลมุ 
3. โครงสร้ำงระบบต้องรองรับแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง ถ้ำเห็นด้วย

ขอให้มีกำรพัฒนำและตอบสนองกำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้งำนได้
ง่ำย 

4. ใช้ได้แต่ยังขำดข้อมลูบำงส่วน 
5. รูปแบบดี โครงสรำ้งยังน่ำจะแก้ไขบำงจุด 
6. หำกผู้ใช้ระบบมีพื นฐำนของกำรใช้ระบบ NRPM ก็จะสำมำรถ

เข้ำใจไดไ้ม่ยำก 
2) เมนู/รูปแบบของระบบ 7. ดีคล้ำยๆ NRPM อำจจะยังมีบำงหวัข้อท่ีระบุไม่ชัด เช่น แบบ

สรุปข้อเสนอกำรวิจัย ต้องกำรข้อมูลอะไรบ้ำง 
8. ดูสบำยตำขึ น แต่มีควำมใกล้เคียงกับระบบ NRPM ท ำให้ใช้

งำนได้ง่ำย 
9. ท ำให้งำนรวดเร็วเป็นรูปแบบท่ีเหมำะสมส ำหรับปัจจบุันท่ี

ต้องกำรควำมสะดวก รวดเร็ว 
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ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
3) ตัวอักษร/สสีันของระบบ 10. ควรมีลูกเล่นดึงดูดให้ดูน่ำสนใจเพรำะจะดูเป็นทำงกำรเกินไป 

รูปแบบระบบดีแต่ควรใช้สีสันใหส้งัเกตในแต่ละหัวข้อ 
11. อยำกให้มี tab สีที่แตกตำ่งที่เห็นชัดมำกขึ น ส ำหรบัหัวข้อหรือ

เมนูท่ีเลือก 
12. ตัวอักษรขนำดเล็กเกินไป ควรปรบัปรุง  

4) อื่นๆ 13. ดีมำก แต่ควรปรับขนำดจอแบบ auto รองรับจอแบบ 4:3 
และ 6:9 ได ้

14. พอใจในภำพรวมทั งหมดเพรำะเขำ้ใจได้ว่ำผู้พัฒนำต้องกำรให้
ใช้งำนได้ง่ำยขึ นเรื่อยๆ แต่ขอให้มหีน้ำส ำหรับให้ผู้ใช้ติดต่อ
สอบถำมกับผู้พัฒนำได้ง่ำยด้วย 

15. แยกแยะผู้ใช้งำนได้ชัดเจน 
16. ยังมีบำงส่วนท่ีข้อควำมตกหล่นหรอืเกินจำกขอบท่ีวำงไว้ 
17. ระบบยังขำดควำมชัดเจน เว็บไซตโ์หลดช้ำมำก ระบบยังไม่

เสถียร เป็นระบบใหม่ยังไม่คุ้นเคย 
18. เนื่องจำกเปลี่ยนระบบใหม่ ยังสับสนกับกำรกรอกข้อมลูและ

เมนูใหม ่
19. ควรเพิ่ม link ไปหน่วยงำน 6 ส. ในหน้ำแรกด้วย 

1.2. มีขั นตอนกำรใช้งำนไม่ซับซ้อน
และใช้งำนง่ำย 

20. ใช้งำนได้ง่ำยเมื่อศึกษำตำมคู่มือ 
21. ขั นตอนกำรใช้งำนไม่ซับซ้อน แต่ขอ้มูลที่กรอกมีควำมละเอียด

มำก ในบำง function ควรมีกำรแก้ไข 
22. ขั นตอนกำรใช้และฟังก์ช่ันกำรท ำงำนเยอะไปหน่อย แต่มี

รำยละเอียดกำรใช้งำนเป็นคู่มือใหด้้วยจึงดีอยู่แล้ว 
23. ควรมีคู่มืออยู่ใน Page เพื่อผู้ใช้งำนจะไดศ้ึกษำ 
24. หัวข้อย่อยมีมำก ดสูับสนในกำรใช้ 
25. ควรมีค ำอธิบำยกำรกรอกว่ำเป็นตวัเลข/หนังสือ ควรมีค ำชี แจง

เพิ่มหรือตัวอย่ำงในกำรกรอกหรือใช้ค ำที่สื่อควำมหมำย บำง
ขั นตอนควรมีค ำอธิบำยเพิ่มเติมเชน่ BSL เพรำะบำงคนไม่
เข้ำใจว่ำคืออะไร 

26. ยังมีควำมซับซ้อนในขั นตอน ยุ่งยำกมำกขึ นกว่ำระบบเดิม 
โดยเฉพำะในส่วนครภุัณฑ์ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยไม่มี
ระเบียบรองรับกำรจัดซื อ 

27. ควรปรับกำรใช้สีให้ดูชัดเจนมำกกว่ำเดิม 
1.3. ข้อควำมและค ำอธิบำยหัวข้อ

ต่ำงๆ มีควำมชัดเจนและสื่อ
ควำมหมำย 

28. ข้อควำมและค ำอธิบำยหัวข้อต่ำงๆ มีควำมชัดเจนและสื่อ
ควำมหมำย เข้ำใจง่ำย เข้ำใจค ำอธิบำยต่ำงๆ 

29. ข้อควำมต่ำงๆ เข้ำใจง่ำยส ำหรับนกัวิจัยเก่ำท่ีเคยใช้ระบบ 
NRPM 

30. ข้อควำมชัดเจน แต่บำงส่วนควรมกีำรอธิบำยควำมหมำยขยำย
ควำมเพิ่มเติม แตล่ะข้อควำมควรจะมีค ำอธิบำยเมื่อใช้เมำส์
คลิก  

31. ยังไม่ชัดเจนในบำงหัวข้อ เช่น ค่ำจ้ำง ระยะเวลำ ควรมี
ค ำอธิบำยหรือนิยำมศัพท์อธิบำยของแต่ละข้อ ควรยกตัวอยำ่ง
กำรกรอก ควรระบุว่ำให้ใส่เฉพำะตัวเลขหรือเฉพำะตัวอักษร 
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ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ในกรณีที่กรอกเฉพำะตัวเลข เช่น เดือน  หน่วยต่ำงๆ ควร
สังเกตได้ชัดเจน เช่น หน่วยของเงนิ, เวลำ, วันเดือนป ี

32. บำงข้อควำมสั นเกินไป อำจไมส่ำมำรถสื่อควำมหมำยได้
ทั งหมด และข้อควำมทีต่้องกรอกบำงครั งใช้เฉพำะบำงทุนแต่
ไม่ได้ระบุไว้ เช่น จ ำนวนเดือนต่องวด (นักวิจัยที่ของบแผ่นดิน
จะถำมว่ำคืออะไร) 

33. บทสรุป = ควำมส ำคัญของกำรวิจยัควรใช้ค ำนี ไปเลย งบ
แผ่นดินไม่มีบทสรุปควรเอำ * สีแดงออก 

34. บำงข้อยังสื่อไม่ตรงกับแบบฟอร์ม 
35. บำงหัวข้อไม่ควรต้องใส่ เช่น "จ ำนวนเดือนต่องวด"  
36. บำงหัวข้อยังไม่ชัดเจน เช่น ผลผลติ ผลลัพธ์ ต่ำงกันอย่ำงไร 

(คงต้องศึกษำจำกคู่มือ) 
37. หัวข้อต่ำงๆ ยังขำดรำยละเอียดเช่น ทุนแต่ละทุน ควรมี

รำยละเอียดเพิ่มเติม 
38. ส่วนใดไมจ่ ำเป็นควรตัดออก (ขอหน้ำต่ำงท่ีไม่แน่น) 
39. ควรเพิ่มสีสัน ควำมเข้มของตัวหนงัสือให้ชัดเจน 
40. ควรต้องท ำแบบจริงก่อนแต่ก็ถือว่ำเป็นขั นตอนของกำรพัฒนำ

ต้องใช้จริงถึงจะทรำบปัญหำ 
1.4. ควำมพึงพอใจในภำพรวมของ

ระบบ NRMS 
41. ผู้ใช้งำนส่วนมำกมีควำมพึงพอใจ ภำพรวมโดยทั่วไป ใช้งำนง่ำย 

เข้ำใจง่ำย 
42. หำกผู้ใช้ระบบมีพื นฐำนของกำรใช้ระบบ NRPM ก็จะสำมำรถ

เข้ำใจไดไ้ม่ยำก 
43. ระบบ NRMS มีประโยชน์ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรวิจัยอย่ำง

ชัดเจน 
44. ควรมีคู่มือเป็นเลม่ให้ศึกษำด้วยส ำหรับใช้ประกอบตอนอบรม 
45. พอใช้ แต่ถ้ำแก้ไขหรือพัฒนำระบบสมบูรณ์แล้วน่ำจะดีมำก รอ

กำรพัฒนำพร้อมใช้งำน 
46. มีรำยละเอียดดี แต่กำรเริ่มใช้ควรมีกำรอบรมให้กับนักวิจัยด้วย

ไม่เพียงแต่อบรมให้กับผู้ประสำนเท่ำนั น 
47. ระบบยังมีปญัหำหลำยอย่ำง เช่น ไม่ปรำกฎรำยชื่อนักวิจัยทั งที่

มีกำรลงทะเบียนไว้แล้ว ระบบตอบสนองช้ำ ควรปรับปรุงเรื่อง
ควำมเร็วในกำรปรับเมนูใช้งำน 

48. เวลำใช้งำนระบบมักจะ link ไปท่ีหน้ำแรก เพื่อให้เข้ำ 
user/password ใหม่บ่อยมำก 

49. อยำกให้ใช้ได้กับทุก browser เช่น IE 
2. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ระบบ NRMS 

2.1. ขั นตอนกำรเข้ำสู่ระบบและ
ลงทะเบียนนักวิจัย 

50. กรอกรำยละเอียดชัดเจน ละเอียด กรอกง่ำย เข้ำใจง่ำย 
ขั นตอนไม่ซับซ้อน ปลอดภยั 

51. ขั นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ และลงทะเบียนนักวิจัยมีควำมชัดเจน 
กำรเข้ำสูร่ะบบง่ำยตำม user และ password เดิม เข้ำสู่ระบบ
ง่ำย โดยลงทะเบียนทั่วไปเหมือนจดหมำย electronic 
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ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
52. ดีครบถ้วนท่ีให้นักวิจัยแนบส ำเนำบัตรประชำชนด้วย สำมำรถ

ยืนยันตัวตนได ้
53. กรณีขั นตอนท่ีเพิ่มขึ นหรือเปลี่ยนแปลง เช่น ต้องสแกนบัตร

ประชำชน ควรมีหน้ำท่ีแจ้งให้นักวิจัยทรำบด้วยว่ำมีหัวข้อที่
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง 

54. ขั นตอนมีควำมง่ำยในกำรเข้ำสูร่ะบบและลงทะเบียน แต่ใน
บำงครั งนักวิจัยอำจจะลืม password น่ำจะมีฟังก์ชันส ำหรับ
กำรให้ password กลับไปเมล 

55. ส ำหรับนักวิจยั จะมีปญัหำกับเรื่องลืม password บ่อยมำก 
หำกไม่มีข้อมูลส่วนนี  จะท ำให้ข้อมูลที่ได้ล่ำช้ำและเจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถช่วยนักวิจัยได ้

56. หัวข้อท่ีต้องกำรให้กรอก เข้ำใจยำก ควรมีคู่มือกำรสมัคร
ชัดเจน 

57. แยกแยะไม่ออกระหว่ำงนักวิจัยและผู้ประสำนงำน 
58. ยุ่งยำก รำยละเอียดมำกไป 

2.2. กำรกรอก/แกไ้ขข้อมูลส่วนตัว
ของนักวิจัยและผู้ประสำน และ
หัวหน้ำหน่วยงำน 

59. กรอกและแกไ้ขได้ง่ำย  สะดวก ครบถ้วน มีค ำอธิบำยชัดเจน 
โดยรวมถือว่ำดี ใช้งำนง่ำย 

60. เหมำะสมแล้ว โดยเฉพำะกำรใช้เลขประจ ำตัว 13 หลัก 
61. กำรติดต่อระหวำ่งนักวิจัย ผู้ประเมินและระบบควรเพิ่ม

ช่องทำงจำก 1 mail เป็น 2 mail หรือระบบ sms 
62. ควรปิด password ทุกสถำนะ ควรมีให้กรอกผลงำนวิจัยด้วย 
63. ผู้ประสำนควรเพิ่มหรือลบนักวิจัยเองได้ เพรำะที่ท ำงำนไม่

สำมำรถลบข้อมลูหรือสถำนะนักวจิัยได้ 
64. ส่วนกรอกข้อมูลวุฒิกำรศึกษำควรเห็นชัดเจน ส่วนก ำลังศึกษำ

จะเป็นข้อรองลงไป 
65. กำรกรอกข้อมูลคงต้องมีกำรทดลองใช้งำนจริงก่อนถึงจะรู้

ปัญหำ 
66. ขอให้คงข้อมูลกำรค้นหำที่เคยท ำได้ในระบบ NRPM ให้มีใน

ระบบ NRMS ด้วย เช่น กำรค้นหำจำกหัวข้อต่ำงๆ เป็นต้น (ให้
เลือกเองได้ว่ำให้ Report หัวข้อใดบ้ำง) 
 

2.3. ขั นตอนกำรกรอกข้อเสนอกำร
วิจัย 

 

1) ขั นตอน/รูปแบบกำรกรอก/
กำรท ำงำนของระบบ 

67. กรอกง่ำยไม่ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย ละเอียดดี มีกำรแบ่งเป็นช่วง 
เป็นตอน เข้ำใจได้ง่ำย 

68. ขั นตอนไม่ต่ำงจำกเดิมมำก จึงท ำให้ขั นตอนกำรกรอกไม่
ซับซ้อน 

69. คล้ำยคลึงกับระบบเดิมแต่มีกำรแยกกำรกรอกหลำยๆ หน้ำ
และกำรกรอกข้อมูลค่อนข้ำงมำกและรำยละเอียดมำกกว่ำเดิม 

70. มีควำมซับซ้อนกว่ำระบบเก่ำอยู่บำ้ง 
 

71. ควรจะปรำกฏขั นตอนที่ต้องกรอกที่ชัดเจนหรือปรำกฏในหน้ำ
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ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
แรกที่นักวิจัยเข้ำระบบ กำรกรอกแต่ละขั นตอนควรมีกำรกด 
submit ข้อมูลแตล่ะขั น 

72. ขั นตอนกำรกรอกควรมี ตัวอย่ำง popup ให้ดูในขณะที่ click 
เลือกที่ขั นตอนใดขั นตอนหน่ึง 

73. กำรระบรุะยะเวลำกำรท ำวิจัยไมส่ำมำรถระบุล่วงหน้ำ, ข้อมูลที่
ต้องกำรกรอก กรอกแค่บำงส่วนแล้วท ำกำรบันทึก ระบบก็ระบุ
ว่ำข้อมูลครบ (ขึ นสเีขียว, สีส้ม) 

74. กำรกรอกกิจกรรมหลักต้องใส่ทีละรำยกำรเทียบกับ NRPM ที่ 
copy ขั นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยมำใส่ได้เลย 

75. ช่องกรอกข้อควำม น่ำจะขยำยจ ำนวนอักขระไดเ้ยอะๆ 
76. ในส่วนของค ำส ำคัญ อยำกให้วำงเป็นค ำหรือข้อควำมที่ยำวๆได้

เลย แล้วให้ระบบจัดกำรจัดหรือแยกข้อควำมออกเป็นค ำๆเอง 
77. เมนูกบัหัวข้อไมส่อดคล้องและต้องกำรให้มีสแียกกำรใช้งำนชัดเจน 
78. กำรยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนๆ หลังจำกบันทึกและเมื่อ

กลับมำข้อมลูก็หำย, ค ำส ำคญั กรอกค ำเดิมได้ด้วย, เพิ่ม
ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนได้มำกกว่ำ 1 คน, งำนวิจัยท่ีก ำลังท ำเพิ่ม
ไป 1 โครงกำรแต่เมื่อแกไ้ขแล้วบนัทึกใหม่จะขึ นมำหลำยๆ 
item 

79. งำนวิจัยท่ีก ำลังท ำ ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร (%) แต่ใส่ Text ได้ 
สัดส่วนโครงกำร (%) แต่ใส่เกิน 100 ได้ 

80. แถบด้ำนบนไมม่ีอะไรบอกว่ำขั นตอนไหนกรอกเสร็จแล้ว 
2) แบบฟอร์มกำรกรอก/

ค ำอธิบำยหัวข้อ/คู่มือกำร
กรอก 

81. ควรเพิ่มค ำอธิบำยในกำรกรอกข้อมูล นิยำมศัพท์ หรือแสดง
ตัวอย่ำงกำรกรอก เช่น หัวข้อ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย กำร
เพิ่มผลผลิต, ผลลัพธ์ 

82. กรณีกรอกผลผลติหลักเลือกเป็นผลผลิตประเภท บทควำม/
สิทธิบัตร/หนังสือ ควรระบุหรืออธิบำยว่ำให้เป็นกำรคำดกำรณ์
ว่ำจะตีพิมพ์หรือไปน ำเสนอในกำรประชุมไหน 

83. บำงหัวข้อท่ีไม่ตรงกับแบบเสนอโครงกำร เช่น บทสรุปแผนงำน 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ระบบมีรำยละเอียดมำกกว่ำ
แบบฟอร์ม ว1ช-ว1ด 

84. บำงเมนูยังปนกันอยู่ระหว่ำงกำรใช้งำนของประเภทแหล่งทุน 
85. กำรกรอกแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยตรงเดือนที่เริ่มต้นและเดือน

ที่สิ นสุด น่ำจะเพิ่ม ปี พ.ศ. ด้วยเพรำะบำงทีกิจกรรมจะข้ำมปี
กัน 

86. ส่วนนักวิจัยกรอกข้อเสนอกำรวิจัย กำรระบุแหล่งทุนที่อยู่
ระหว่ำงยื่นเสนอขอควรเป็น Dropdown ถ้ำให้ระบุเองจะมี
ข้อมูลที่หลำกหลำยมำก 

87. อยำกให้ชี แจงว่ำท ำไมต้องขอข้อมูล เช่น เงินเดือนของนักวิจัย 
ระบบต้องกำรน ำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร เพื่อให้นักวิจัยเข้ำใจ
และกรอกถูกต้อง 

88. กรณีเพิม่แต่ไม่มีกำรระบุช่ือครุภณัฑ์ ไม่ควรให้แสดงใน
รำยละเอียดโครงกำร 
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ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
89. ควรมีคู่มืออธิบำยวิธีกำรกรอกข้อมูลให้ละเอียดกว่ำนี  เช่น กำร

กรอก keywords ต้องกรอกทีละค ำและกด enter เพื่อกรอก
ค ำต่อไป เป็นต้น 

3) อื่นๆ 90. ควรมีหน้ำต่ำงท่ีสำมำรถสรุปภำพรวมทั งหมดของข้อเสนอ 
91. น่ำจะมี Help desk ประจ ำ วช. ไว้ให้ค ำปรึกษำวิธีกำรกรอก

โดยตรง 
92. ระบบ NRPM ดีกว่ำและชัดเจนในแต่ละหัวข้อมำกกว่ำ 

2.4. ขั นตอนกำรตรวจสอบข้อเสนอ
กำรวิจัยของผู้ประสำนหน่วยงำน 
และกำรใช้งำนฟังก์ช่ันอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

1) กำรค้นหำ/กำรจดักำร/กำร
ตรวจสอบข้อเสนอกำรวิจยั 

93. ขั นตอนกำรตรวจสอบง่ำยต่อกำรใช้งำน มองเห็นภำพรวมของ
โครงกำรวิจัยทั งหมดชัดเจน เมนูดเูข้ำใจและใช้งำนง่ำย ไม่
ซับซ้อนคล้ำยระบบ NRPM เดิม 

94. ซับซ้อน/ดูยำก ต้องใช้เวลำศึกษำท ำควำมเข้ำใจในส่วนผู้
ประสำน 

95. น่ำจะเพิ่มกำรจัดกำรสถำนะงำนเหมือน NRPM 
96. ควรมีค ำอธิบำยขั นตอนอย่ำงชัดเจน 
97. เข้ำ user ของผู้ประสำนคณะแต่เห็นข้อเสนอกำรวิจัยของทุก

คนด้วย ซึ่งไม่ควรให้เห็นข้อเสนอกำรวิจัยของคณะอื่น 
98. ค้นหำข้อเสนอกำรวจิัยในหัวข้อ "ตรวจสอบข้อเสนอ" ไมต่รง

กับส ำนักวิชำหรือคณะของมหำวิทยำลัย 
99. กำรใช้ช่ือผู้ร่วมวิจัยหรือหัวหน้ำผู้วจิัยบำงครั ง ระบบค้นช่ือไม่

เจอ ซึ่งในควำมเป็นจริงรำยชื่อมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว 
100. กำรตรวจสอบข้อเสนอโครงกำรวจิยั ก่อนส่งควรปรับปรุง ให้

เห็นเฉพำะข้อมลูที่กรอกเท่ำนั น คดิว่ำจะง่ำยในกำร
ตรวจสอบ 

101. ควรเพิ่มให้ผูป้ระสำนสำมำรถลบโครงกำรวิจัยทีผ่ิด หรือ
รำยกำรที่นักวิจัยแจ้งว่ำให้ลบทิ งได้ 

102. ให้มีฟังก์ชันท่ีตรวจนับจ ำนวนผู้วิจยัหรืองำนวิจัยในขั นตอน
กำรตรวจสอบข้อเสนอกำรวิจัยและหรืออ่ืนๆ เพื่อเป็นกำร
ช่วยให้ผู้ประสำนงำนสำมำรถรวบรวมข้อมูลงำนวิจัยแต่ละ
ขั นตอนไดส้ะดวกรวดเร็วขึ นและสำมำรถตรวจสอบและ
ติดตำมงำนวิจัยได้โดยง่ำย 

2) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 103. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญไม่น่ำจดัให้อัตโนมัติ น่ำจะให้ผู้
ประสำนงำนเป็นคนกรอกทีละโครงกำร ถ้ำมีกำรกรอกซ  ำกัน
ก็ให้แจ้งเตือนแทน ระบบไม่ควรเปลี่ยนอัตโนมัติ 

3) กำรจัดกำรข้อมูลนักวิจยั/
ผู้ใช้ของหน่วยงำน 

104. ผู้ประสำนงำนควรเห็น User และ password ของนักวิจัย
เพื่อท่ีจะเข้ำไปแกไ้ขข้อมูลบำงส่วนให้ได้ในกรณีเร่งด่วนหรือ
มีบำงหน่วยงำนยังกรอกข้อมูลงำนวิจัยให้กับนักวิจัยอยู ่

105. ระบบของผู้ประสำนงำนท่ีมีกำรส่ง email ในกำรจัดกำร
นักวิจัย เพื่อส่ง e-mail อะไร ควรจะมีค ำชี แจงว่ำเป็นกำรส่ง 
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ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
e mail เรื่องอะไร ข้อควำมแบบไหน 

106. กำรส่ง e-mail ให้กับนักวิจัยในกรณีลมื password ขอให้มี
ระบบยืนยันก่อน ว่ำต้องกำรส่งจรงิหรือไม ่

4) ระบบรำยงำน 107. ควรเพิ่มเติมตรงระบบรำยงำน ให้เหมือนระบบ NRPM ซึ่ง
สำมำรถเลือกว่ำต้องกำรข้อมูลรำยงำนอะไรบ้ำง 

5) อื่นๆ 108. สะดวก แต่ควรพัฒนำให้เห็นชัดเจน รำยละเอียดแต่ละตัวที่
ไม่ชัดเจน 

109. กำรน ำเสนอยังมองเห็นภำพไม่ชัดเจน 
110. ต้องศึกษำคู่มือก่อนเพรำะเป็นระบบท่ีมีกำรพัฒนำ 
111. ยังมี error คือตอนทดสอบมีกำรหลุดออกจำกระบบมำให้ 

login ใหม่ 2 ครั ง 
2.5. ขั นตอนกำรตรวจสอบข้อเสนอ

กำรวิจัยของหัวหน้ำหน่วยงำน 
และกำรใช้งำนฟังก์ช่ันอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

112. ขั นตอนกำรตรวจสอบง่ำยต่อกำรใช้งำน เข้ำใจง่ำย คล้ำย
ระบบ NRPM เดิม ง่ำยกว่ำระบบเดิม 

113. ควรเพิ่มช่องล ำดับควำมส ำคัญและเกรดแทนช่องแสดง
รำยละเอียดกำรแกไ้ข 

114. ควรมี function ในกำรจัดเรียงงำนวิจัยท่ีส่งมำทั งหมดในแต่
ละแบบ เช่น เรยีงตำมสำยวิชำ เรยีงตำมงบประมำณ รหัส
โครงกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร เปน็ต้น เพื่อสะดวกต่อกำร
สืบค้นข้อมูลต่ำงๆ  

115. ควรมีค ำอธิบำยขั นตอนอย่ำงชัดเจน 
116. จำกกำรตรวจสอบข้อมลู แบบ ว-6 ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
117. แบบ บช.6 ควรจะดึงมำจำกส่วนของกำรจัดเกรดมำเลยจะได้

ไม่ต้องระบุเองในส่วนงบประมำณ 
118. ควรปรับปรุงให้ดูมีสสีัน 
119. ควรจัดอบรมใหม ่

3. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบ NRMS 
(เพิ่มเติม) 

 

3.1. กำรน ำเข้ำ/ตรวจสอบข้อเสนอ
กำรวิจัย/สำรสนเทศจำกระบบ 

120. ระยะเวลำกำรวิจัยน่ำจะตั งค่ำเริ่มต้นไว้ให้เป็นปีงบประมำณ
ไว้ก่อน  

121. แถบแผนงำน แผนกำรด ำเนินกำรวิจัย น่ำจะเป็น 
dropdown list ช่ือเดือน (เดือนท่ีเริ่มต้น-สิ นสดุ)  

122. แถบตรวจสอบควำมถูกต้อง สถำนท่ีท ำวิจัย น่ำจะขึ น
เฉพำะที่เลือกไว้  

123. ในส่วนผู้ประสำน ข้อเสนอกำรวิจยัที่ต้องประเมิน ตรง คณะ/
สถำบัน/ส ำนัก น่ำจะดึงข้อมูลมำผดิ 

124. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ พบขอ้ควำมไม่ครบ เช่น แผน
งำนวิจัยข้อ 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำร ข้อควำมขำด  

125. มำตรฐำนกำรวิจัย กำรระบรุะดับห้องปฏิบัติกำร เลือกแล้ว
ออกไม่ได ้

126. ในส่วนของงำนวิจัยท่ีก ำลังท ำน่ำจะสำมำรถดึงมำจำก
ฐำนข้อมูล NRPM เดิมได้ เพื่อให้สะดวกต่อกำรกรอกมำกขึ น 
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ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(นักวิจัยกรอกเพียง % ของควำมก้ำวหน้ำ) 

127. กำรกรอกรำยละเอียดมำกเกินไป มีผลกระทบต่อหน่วยงำนที่
มีข้อเสนอโครงกำรเป็นจ ำนวนมำกซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ทันในเวลำที่จ ำกัด 

128. ควรเพิ่มเติม กำรประกำศทุนของหน่วยงำนท่ีสำมำรถลิงค์เข้ำ
กับระบบ NRMS เหมือนระบบ NRPM ในกำรประกำศทุน 

129. กำรน ำสำรสนเทศท่ีไดจ้ำกกำรกรอกข้อมูลของระบบควร
เพิ่มเตมิเหมือนระบบ NRPM เช่น ข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของ
บุคลำกรของหน่วยงำน 

130. ควรมีกำรกรอกข้อมูล TOR รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย
เพื่อเปิดเผยรำคำกลำงตำมแบบฟอร์มของ ปปช., กำรน ำ
ข้อมูลไปใช้รำยงำนประกอบกำรเสนอของบประมำณจำก
ส ำนักงบประมำณ, output outcome impact และอื่นๆ 

3.2. กำรแก้ไขข้อมลูส่วนตัว/จัดกำร
นักวิจัย 

131. กำรจัดกำรนักวิจัย ไม่สำมำรถลบนักวิจัยได้ 
132. ควรมีกำรก ำหนดใหผู้้ประสำนหนว่ยงำนเห็นภำพรวมทั งหมด

ว่ำนักวิจัยคนใดถูกบล็อกไม่ให้ใช้ 
133. เมนูด้ำนขวำมือเข้ำแบบ "ผู้ประสำน" จะมีกำรแสดง "นักวิจัย

สมัครใหม่ 2 ท่ำน" คลิกปุ่ม "Go" แต่เข้ำไปเมนูค้นหำนักวิจยั 
ซึ่งน่ำจะแสดงนักวิจัย 2 ท่ำนท่ีมำใหม่ทันที  

134. แก้ไขขอ้มูลส่วนตัวและบันทึกแล้ว พบว่ำข้อมูลบำงฟิลด์
หำยไป เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ, ว/ด/ปเีกิด เป็นต้น  

135. ปฏิทินใช้ยำก เลือกปีหลำยรอบ 
3.3. คู่มือกำรใช้งำนระบบ 136. ควรท ำวีดีโอกำรใช้งำนเพื่อให้ท ำตำมได้ง่ำย, ในคู่มือภำพท่ีใช้

ไม่ชัด โดยเฉพำะทีส่ ำคัญ เช่น แผนงำน ควรใช้ภำพที่ชัดและ
ยกตัวอย่ำงประกอบ เพ่ือให้ผู้กรอกข้อมูลที่ไม่คุ้นเคยสำมำรถ
ท ำได้ด้วยตัวเอง 

3.4. วิทยำกร/กำรจัดประชุม 137. เมื่อด ำเนินกำรกับระบบเรียบร้อยแล้วควรจดัให้มีกำรอบรม
กำรใช้งำนระบบอย่ำงละเอียดแกผู่้ประสำนหน่วยงำน 
นักวิจัย และหัวหน้ำหน่วยงำนอีกครั ง, ควรมีกำรให้
หน่วยงำนน ำข้อมูลจริงมำทดลองลงในระบบ เนื่องจำกถ้ำไม่
กรอกข้อมูลจริง ท ำให้ไม่ทรำบปญัหำที่เกิด และไมส่ำมำรถ
ให้ควำมเห็นได ้

138. วิทยำกรพูดไวเกินไป แตเ่ข้ำใจครอบคลุมด ี
3.5. อื่นๆ 139. ต้องกำรให้มีกำรทดสอบระบบก่อนน ำมำใช้กับส่วนรำชกำร

ต่ำงๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบ NRMS มีประสิทธิภำพไมม่ี
ปัญหำในกำรใช้งำน  

140. ไม่อยำกให้แสดงรหสับัตรประชำชนของใครหรือไม่ให้คนอื่น
เห็นของตัวเอง ไม่อยำกให้ export file ออกมำให้เห็นรหสั
บัตรประชำชน หรือไม่ก็หำทำงปิดบังไว้ เพรำะว่ำอำจมีผูไ้ม่
หวังดีน ำไปใช้ 

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


