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การประชุมปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
(National Research Management System)
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2551 ได้มีมติมอบหมำยให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีหน้ำที่ประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เสนอขอ
งบประมำณประจำปี โดยพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยทำงด้ำนวิชำกำร เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนวิจัย
ส่ว นรวม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒ นำประเทศ เพื่อป้องกันกำรซำซ้ อน เพื่อกำรประสำนงำนและประสำน
ประโยชน์ร่ว มกัน และเพื่อประหยัดงบประมำณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนกำรติดตำมผลแผนงำนและ
โครงกำรวิจัย โดยได้เริ่มดำเนินกำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยมำตังแต่ปีงบประมำณ 2523 อย่ำงต่อเนื่อง
เป็นต้นมำ นัน
ในกำรดำเนินงำนประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้พัฒนำ
ระบบบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (National Research Project Management : NRPM) เพื่อบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอของบประมำณแผ่นดิน ตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มตังแต่ กำรเสนอขอ
งบประมำณกำรวิจัย กำรติดตำมแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน และรวบรวม
งำนวิจัยที่เสร็จสินแล้วมำเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถบันทึก สืบค้น ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงข้อมูลได้สะดวกมำกยิ่งขึน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญทำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง วช. หน่วยงำนภำครัฐ และ
สำนักงบประมำณ นอกจำกนี วช. ได้ร่วมกับเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงำน
กองทุนสนั บสนุ นกำรวิ จั ย (สกว.) ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนั กงำนพั ฒนำกำรวิ จั ย
กำรเกษตร (สวก.) สำนั กงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) สำนักงำนคณะกรรมกำร
นโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) และสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.)
พัฒนำระบบยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว (Single Window Research Proposal Submission System :
Single Window) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับนักวิจัยหรือผู้ยื่นขอรับทุนจำกหน่วยงำนให้ทุนวิจัยของประเทศ
ในช่องทำงเดียว โดยเริ่มเปิดใช้สำหรับกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
และเพื่อให้ระบบบริหำรงำนวิจัยมีเอกภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกันที่สำมำรถรองรับกำรเสนอของบประมำณ
กำรวิจั ย จำกทุกภำคส่ ว น ดังกล่ ำว วช. จึ งได้พัฒนำระบบบริห ำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National
Research Management System : NRMS) โดยขยำยขอบเขตระบบ Single Window ให้สำมำรถรองรับ
กำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมมติคณะรัฐมนตรี ด้วยกระบวนกำรทำงำนตำมระบบ
NRPM เดิม และขณะนี วช. ได้พัฒนำระบบ NRMS ในส่วนกำรยื่นข้อเสนอกำรวิจัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม
นำระบบ NRMS ให้หน่วยงำนภำครัฐนำไปใช้ปฏิบัติจริงในกำรเสนอของบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรี
ดังนัน เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดทำงบประมำณกำรวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงำนภำครัฐเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ วช. โดยกอง
มำตรฐำนกำรวิจัย (กมว.) ร่วมกับทีมพัฒนำระบบ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จึงได้กำหนดให้มี
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรเสนอของบประมำณเพื่อกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมมติ
คณะรั ฐมนตรี โดยให้ มีกำรประชุ ม ปฏิบั ติกำรกำรใช้ ระบบบริห ำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National
Research Management System : NRMS) ใน 4 ภูมิภำค
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกอบรมกำรใช้ระบบ NRMS ในกำรนำข้อมูลเสนอของบประมำณกำรวิจัยได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ
2.2 เพื่อชีแจงและประชำสัมพันธ์กำรเสนอของบประมำณเพื่อกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ตำมมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงำนภำครัฐและผู้สนใจได้รับทรำบ
2.3 เพื่ อให้ นั กวิ จั ย และหน่ ว ยงำนภำครั ฐ สำมำรถจั ดเตรี ยมข้ อมู ล และเอกสำรประกอบกำรเสนอขอ
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงถูกต้อง
2.4 เพื่อให้นักวิจัย ผู้ ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐ และกลุ่มจังหวัด
เข้ำใจและสำมำรถใช้ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National Research Management
System : NRMS)
2.5 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ กลุ่มจังหวัด และ วช.

3. ประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 หน่ว ยงำนภำครัฐ และกลุ่ม จังหวัด ได้รับทรำบกำรดำเนินกำรเสนอของบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรี
3.2 นักวิจัย ผู้ ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐและกลุ่มจังหวัดสำมำรถ
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำม
มติคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงถูกต้อง
3.3 นักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐและกลุ่มจังหวัด เข้ำใจและ
สำมำรถใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National Research Management
System : NRMS) ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพของระบบมำกยิ่งขึน
3.4 นักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้บริหำรหน่วยงำน ของหน่วยงำนภำครัฐและกลุ่มจังหวัดได้รับทรำบ
และเข้ำใจรูปแบบ รวมทังกระบวนกำรในกำรใช้ระบบ NRMS พร้อมทังทรำบถึงปัญหำอุปสรรคใน
กำรนำระบบ NRMS มำใช้ในกำรจัดทำข้อมูลและเอกสำรกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัย
3.5 ได้เครือข่ำยที่สำมำรถประสำนงำนและประสำนประโยชน์ในงำนวิจัยเพิ่มมำกขึน
3.6 ปรับปรุงระบบ NRMS ให้มีควำมสมบูรณ์ต่อไป
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4. ผลการดาเนินงาน
4.1 สรุปภาพรวมการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National
Research Management System)
กำรประชุมปฎิบั ติกำรเรื่ อง ระบบบริห ำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National Research
Management System) เป็ นกำรบรรยำยและฝึ กปฏิบัติกำรใช้งำนระบบ National Research
Management System (NRMS) จัดประชุมใน 4 ภูมิภ ำค คือ ภำคกลำง (21-22 สิ งหำคม 2557
จ.นครปฐม) ภำคตะวันออกเฉีย งเหนื อ (1 กันยำยน 2557 จ.อุบลรำชธำนี ) ภำคใต้ (3 กันยำยน 2557
จ. สงขลำ) และภำคเหนือ (18 กันยำยน 2557 จ.เชียงใหม่ ) มีนักวิจัย ผู้ประสำนหน่วยงำน และผู้แทน
หน่วยงำนภำครัฐเข้ำร่วมประชุมทังสิน 398 คน จำก 149 หน่วยงำน โดยผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในกำรใช้งำนระบบ NRMS ผ่ำนแบบสำรวจควำมเห็น จำกกำรรวบรวมมีผู้ตอบแบบ
สำรวจควำมเห็นทังสิน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่
มีควำมพึงพอใจในภำพรวมของระบบ NRMS โดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับปรุงแก้ไขระบบ สรุปประเด็น
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี
1. โครงสร้ำงของระบบไม่ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย หำกมีพืนฐำนของกำรใช้ระบบ NRPM จะสำมำรถ
เข้ำใจโครงสร้ำงของระบบ NRMS ได้ไม่ยำก
2. รูปแบบของระบบควรจะใช้สีสันให้น่ำสนใจมำกขึน และเพิ่มขนำดตัวอักษรให้ใหญ่ขึน
3. ระบบเพิ่งพัฒนำใหม่ ยังไม่เสถียร ยังมีข้อผิดพลำดในกำรแสดงผล
4. กำรใช้งำนไม่ซับซ้อนมำก แต่ข้อมูลที่ให้กรอกมีรำยละเอียดมำก ควรเพิ่มคำอธิบำยแต่ละหัวข้อ
ในระบบและในแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัยให้ชัดเจน ละเอียดมำกขึน และแสดงตัวอย่ำง
รูปแบบข้อมูลที่จะต้องนำเข้ำ
5. รูปแบบและแบบฟอร์มกำรนำเข้ำข้อมูล บำงหัวข้อมีควำมซับซ้อนกว่ำเดิม เช่น แถบเมนูกำร
นำเข้ำข้อเสนอกำรวิจัย กำรนำเข้ำคำสำคัญ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผลผลิต ผลลัพธ์
6. แบบฟอร์มในระบบบำงหัวข้อไม่ตรงกับแบบฟอร์มของ วช. ซึ่งในระบบมีรำยละเอียดมำกกว่ำ
7. ควรมีคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ละเอียด และมีภำพประกอบชัดเจน ควรมีวิดีโอสอนกำรใช้งำนระบบ
8. ต้องกำรให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เหมือน NRPM เช่น ระบบลืมรหัสผ่ำน กำรค้นหำข้อมูลโครงกำร
กำรจัดกำรสถำนะงำนของข้อเสนอกำรวิจัย กำรเลือกเรียงลำดับของข้อมูล กำรออกรำยงำน
แบบเลือกหัวข้อ หน้ำรำยงำนภำพรวมข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำน
9. ต้องกำรให้ระบบใช้ได้กับทุกบรำวเซอร์ (ปัจจุบันใช้ได้แต่ google chrome)
10. ต้องกำรให้ทดสอบระบบก่อนนำมำใช้กับส่วนรำชกำรต่ำงๆ
11. ควรจัดอบรมเพิ่มเติม
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4.2 สรุปจานวนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
ประเทศ (National Research Management System)
กำรประชุมปฎิบัติกำรเรื่อง ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยของประเทศ (National Research
Management System) ใน 4 ภูมิภำค มีผู้เข้ำร่วมประชุมรวมจำนวนทังสิน 398 คน จำก 149 หน่วยงำน ดัง
ตำรำงที่ 1 และรำยชื่อหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประชุมดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 1 สรุปจานวนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมการประชุม
ภาค
1. กลำง
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ใต้
4. เหนือ
รวม

วันที่

สถานที่

21-22 สิงหำคม 2557
(4 รอบ)
1 กันยำยน 2557
(2 รอบ)

มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
จ.นครปฐม
มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น
จ.อุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

3 กันยำยน 2557
(1 รอบ)
18 กันยำยน 2557
(1 รอบ)
8 รอบ

จานวนที่เข้าประชุม
หน่วยงาน
จานวนคน
86
147
21

77

15

61

27

113

149

398

ตารางที่ 2 รายชื่อหน่วยงานและจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
หน่วยงาน
หน่วยงาน
จานวนคน
ภาคกลาง วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 จานวน 86 หน่วยงาน 147 คน
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จานวน 40 หน่วยงาน 66 คน
1.กรมกำรแพทย์
2
11.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
12.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
2.กรมกำรศำสนำ
1
รัตนโกสินทร์
3.กรมควบคุมมลพิษ
2
13.มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
4.กรมทรัพยำกรธรณี
2
14.มหำวิทยำลัยมหิดล
5.กรมทรัพยำกรนำ
2
15.มหำวิทยำลัยศิลปำกร
6.กรมป่ำไม้
1
16.สถำบันดำรงรำชำนุภำพ
17.สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
7.กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
2
และสิ่งแวดล้อม
8.กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และพันธุ์พืช
1
18.องค์กำรสวนสัตว์
9.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
2
19.กรมกำรขนส่งทำงบก
10.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
2
20.กรมควบคุมโรค
เหนือ
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จานวนคน

2
2
2
5
2
1
3
1
1
1
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หน่วยงาน
21.กรมธุรกิจพลังงำน
22.กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
23.กรมศิลปำกร
24.กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
25.กรมสุขภำพจิต
26.กรมอนำมัย
27.จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

จานวนคน
1
1
1
2
1
2
1

28.มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2
29.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
1
30.มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 จานวน 46 หน่วยงาน 81 คน

หน่วยงาน
31.มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
32.มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
33.มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34.สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
35.สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
36.สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
37.สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์
38.สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
39.สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
40.สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

จานวนคน
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2

2

64.สำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
65.สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
66.สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
67.สำนักพระรำชวัง
68.กรมกำรข้ำว
69.กรมกำรท่องเที่ยว
70.กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
71.กรมชลประทำน
72.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
73.กรมประมง
74.กรมปศุสัตว์
75.กรมพลศึกษำ
76.กรมพัฒนำที่ดิน
77.กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
78.กรมหม่อนไหม
79.มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
80.มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
81.สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
82.สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ

2
1
2

83.สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
84.สถำบันกำรพลศึกษำ
85.สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

1
2
2

2

86.องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

4

41.กรมกำรจัดหำงำน

2

42.กรมธุรกิจพลังงำน
43.กรมประชำสัมพันธ์
44.กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
45.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
46.กรมสรรพำกร
47.กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน
48.กำรเคหะแห่งชำติ
49.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
50.มหำวิทยำลัยมหิดล
51.มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
52.สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
53.สภำกำชำดไทย
54.สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
55.สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
56.สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
57.สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

3
2
2
3
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

58.สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
59.สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
60.สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
61.สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
62.สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
63.สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรแห่งชำติ

1
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หน่วยงาน
หน่วยงาน
จานวนคน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1 กันยายน 2557 จานวน 21 หน่วยงาน 77 คน
87.กรมปศุสัตว์
1
98.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
88.มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
10
99.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
89.มหำวิทยำลัยขอนแก่น
1
100.จังหวัดมุกดำหำร
90.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
2
101.จังหวัดยโสธร
91.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
3
102.มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์
92.มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
4
103.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
93.มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมั ย์
2
104.มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
94.มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
3
105.สำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ด
95.มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
2
106.สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
96.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
2
107.สำนักงำนสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
97.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
4
ภาคใต้ วันที่ 3 กันยายน 2557 จานวน 15 หน่วยงาน 61 คน
108.จังหวัดปัตตำนี
2
116.มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
109.จังหวัดยะลำ
2
117.มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
110.จังหวัดสตูล
1
118.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
111.มหำวิทยำลัยทักษิณ
2
119.มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
112.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
33
120.มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
113.มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
2
121.มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
114.มหำวิทยำลัยฟำฏอนี
2
122.สำนักงำนจังหวัดสงขลำ
115.มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
3
ภาคเหนือ วันที่ 18 กันยายน 2557 จานวน 27 หน่วยงาน 113 คน
123.กรมปศุสัตว์
2
135.มหำวิทยำลัยแม่โจ้
124.จังหวัดกำแพงเพชร
2
136.มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
125.จังหวัดเชียงรำย
2
137.มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
126.จังหวัดน่ำน
1
138.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
127.จังหวัดพิจิตร
1
139.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
128.จังหวัดลำปำง
2
140.มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
129.จังหวัดลำพูน
1
141.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
130.จังหวัดอุตรดิตถ์
1
142.มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
131.มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2
143.มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
132.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
5
144.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
133.มหำวิทยำลัยนเรศวร
3
145.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
134.มหำวิทยำลัยพะเยำ
5
146.วิทยำลัยเชียงรำย
147.สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ
1
149.องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
148.สถำบันวิจัยและพัฒนำพืนที่สงู
1
รวม 149 หน่วยงาน 398 คน
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4.3 สรุปประเด็นความเห็นของผูใ้ ช้งานระบบ NRMS จากแบบสารวจความเห็น
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ฝึกปฎิบัติกำรใช้งำนระบบ NRMS และแสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรใช้
งำนระบบ NRMS ผ่ำนแบบสำรวจควำมเห็น โดยจำกกำรรวบรวมมีผู้ตอบแบบสำรวจควำมเห็นทังสิน 179 คน
คิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด จำนวน 398 คน สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจควำมเห็น ดัง
ตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปจานวนผู้ตอบแบบสารวจความเห็นของผู้ใช้งานระบบ NRMS
ภาค
1. กลำง
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ใต้
4. เหนือ
รวม

จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม
147
77
61
113
398

จานวนผู้ตอบแบบ
สารวจ
63
54
22
40
179

ร้อยละการตอบแบบ
สารวจ
43
70
36
35
45

ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ แสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรใช้งำนระบบ NRMS ผ่ำนแบบสำรวจ
ควำมเห็น สรุปประเด็นควำมเห็นดังตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปประเด็นความเห็นของผู้ใช้งานระบบ NRMS
ประเด็น
1. ภาพรวมของระบบ NRMS

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

1.1. รูปแบบและโครงสร้ำงของระบบ
1) โครงสร้ำงของระบบ

2) เมนู/รูปแบบของระบบ

1. โครงสร้ำงของระบบ ไม่ซับซ้อน
2. ระบบมีควำมทันสมัย/ละเอียด/เข้ำใจง่ำย เป็นระเบียบ ใช้งำน
ง่ำย interface มีควำมเรียบร้อยมำกขึน ชัดเจนและครอบคลุม
3. โครงสร้ำงระบบต้องรองรับแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง ถ้ำเห็นด้วย
ขอให้มีกำรพัฒนำและตอบสนองกำรใช้งำนสำหรับผู้ใช้งำนได้
ง่ำย
4. ใช้ได้แต่ยังขำดข้อมูลบำงส่วน
5. รูปแบบดี โครงสร้ำงยังน่ำจะแก้ไขบำงจุด
6. หำกผู้ใช้ระบบมีพืนฐำนของกำรใช้ระบบ NRPM ก็จะสำมำรถ
เข้ำใจได้ไม่ยำก
7. ดีคล้ำยๆ NRPM อำจจะยังมีบำงหัวข้อที่ระบุไม่ชัด เช่น แบบ
สรุปข้อเสนอกำรวิจัย ต้องกำรข้อมูลอะไรบ้ำง
8. ดูสบำยตำขึน แต่มีควำมใกล้เคียงกับระบบ NRPM ทำให้ใช้
งำนได้ง่ำย
9. ทำให้งำนรวดเร็วเป็นรูปแบบที่เหมำะสมสำหรับปัจจุบันที่
ต้องกำรควำมสะดวก รวดเร็ว

หน้ำ 7

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ

ประเด็น
3) ตัวอักษร/สีสันของระบบ

4) อื่นๆ

1.2. มีขันตอนกำรใช้งำนไม่ซับซ้อน
และใช้งำนง่ำย

1.3. ข้อควำมและคำอธิบำยหัวข้อ
ต่ำงๆ มีควำมชัดเจนและสื่อ
ควำมหมำย

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
10. ควรมีลูกเล่นดึงดูดให้ดูน่ำสนใจเพรำะจะดูเป็นทำงกำรเกินไป
รูปแบบระบบดีแต่ควรใช้สีสันให้สงั เกตในแต่ละหัวข้อ
11. อยำกให้มี tab สีที่แตกต่ำงที่เห็นชัดมำกขึน สำหรับหัวข้อหรือ
เมนูที่เลือก
12. ตัวอักษรขนำดเล็กเกินไป ควรปรับปรุง
13. ดีมำก แต่ควรปรับขนำดจอแบบ auto รองรับจอแบบ 4:3
และ 6:9 ได้
14. พอใจในภำพรวมทังหมดเพรำะเข้ำใจได้ว่ำผู้พัฒนำต้องกำรให้
ใช้งำนได้ง่ำยขึนเรื่อยๆ แต่ขอให้มหี น้ำสำหรับให้ผู้ใช้ติดต่อ
สอบถำมกับผู้พัฒนำได้ง่ำยด้วย
15. แยกแยะผู้ใช้งำนได้ชัดเจน
16. ยังมีบำงส่วนที่ข้อควำมตกหล่นหรือเกินจำกขอบที่วำงไว้
17. ระบบยังขำดควำมชัดเจน เว็บไซต์โหลดช้ำมำก ระบบยังไม่
เสถียร เป็นระบบใหม่ยังไม่คุ้นเคย
18. เนื่องจำกเปลี่ยนระบบใหม่ ยังสับสนกับกำรกรอกข้อมูลและ
เมนูใหม่
19. ควรเพิ่ม link ไปหน่วยงำน 6 ส. ในหน้ำแรกด้วย
20. ใช้งำนได้ง่ำยเมื่อศึกษำตำมคู่มือ
21. ขันตอนกำรใช้งำนไม่ซับซ้อน แต่ขอ้ มูลที่กรอกมีควำมละเอียด
มำก ในบำง function ควรมีกำรแก้ไข
22. ขันตอนกำรใช้และฟังก์ชั่นกำรทำงำนเยอะไปหน่อย แต่มี
รำยละเอียดกำรใช้งำนเป็นคู่มือให้ด้วยจึงดีอยู่แล้ว
23. ควรมีคู่มืออยู่ใน Page เพื่อผู้ใช้งำนจะได้ศึกษำ
24. หัวข้อย่อยมีมำก ดูสับสนในกำรใช้
25. ควรมีคำอธิบำยกำรกรอกว่ำเป็นตัวเลข/หนังสือ ควรมีคำชีแจง
เพิ่มหรือตัวอย่ำงในกำรกรอกหรือใช้คำที่สื่อควำมหมำย บำง
ขันตอนควรมีคำอธิบำยเพิ่มเติมเช่น BSL เพรำะบำงคนไม่
เข้ำใจว่ำคืออะไร
26. ยังมีควำมซับซ้อนในขันตอน ยุ่งยำกมำกขึนกว่ำระบบเดิม
โดยเฉพำะในส่วนครุภัณฑ์ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยไม่มี
ระเบียบรองรับกำรจัดซือ
27. ควรปรับกำรใช้สีให้ดูชัดเจนมำกกว่ำเดิม
28. ข้อควำมและคำอธิบำยหัวข้อต่ำงๆ มีควำมชัดเจนและสื่อ
ควำมหมำย เข้ำใจง่ำย เข้ำใจคำอธิบำยต่ำงๆ
29. ข้อควำมต่ำงๆ เข้ำใจง่ำยสำหรับนักวิจัยเก่ำที่เคยใช้ระบบ
NRPM
30. ข้อควำมชัดเจน แต่บำงส่วนควรมีกำรอธิบำยควำมหมำยขยำย
ควำมเพิ่มเติม แต่ละข้อควำมควรจะมีคำอธิบำยเมื่อใช้เมำส์
คลิก
31. ยังไม่ชัดเจนในบำงหัวข้อ เช่น ค่ำจ้ำง ระยะเวลำ ควรมี
คำอธิบำยหรือนิยำมศัพท์อธิบำยของแต่ละข้อ ควรยกตัวอย่ำง
กำรกรอก ควรระบุว่ำให้ใส่เฉพำะตัวเลขหรือเฉพำะตัวอักษร
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในกรณีที่กรอกเฉพำะตัวเลข เช่น เดือน หน่วยต่ำงๆ ควร
สังเกตได้ชัดเจน เช่น หน่วยของเงิน, เวลำ, วันเดือนปี
32. บำงข้อควำมสันเกินไป อำจไม่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้
ทังหมด และข้อควำมทีต่ ้องกรอกบำงครังใช้เฉพำะบำงทุนแต่
ไม่ได้ระบุไว้ เช่น จำนวนเดือนต่องวด (นักวิจัยที่ของบแผ่นดิน
จะถำมว่ำคืออะไร)
33. บทสรุป = ควำมสำคัญของกำรวิจยั ควรใช้คำนีไปเลย งบ
แผ่นดินไม่มีบทสรุปควรเอำ * สีแดงออก
34. บำงข้อยังสื่อไม่ตรงกับแบบฟอร์ม
35. บำงหัวข้อไม่ควรต้องใส่ เช่น "จำนวนเดือนต่องวด"
36. บำงหัวข้อยังไม่ชัดเจน เช่น ผลผลิต ผลลัพธ์ ต่ำงกันอย่ำงไร
(คงต้องศึกษำจำกคู่มือ)
37. หัวข้อต่ำงๆ ยังขำดรำยละเอียดเช่น ทุนแต่ละทุน ควรมี
รำยละเอียดเพิ่มเติม
38. ส่วนใดไม่จำเป็นควรตัดออก (ขอหน้ำต่ำงที่ไม่แน่น)
39. ควรเพิ่มสีสัน ควำมเข้มของตัวหนังสือให้ชัดเจน
40. ควรต้องทำแบบจริงก่อนแต่ก็ถือว่ำเป็นขันตอนของกำรพัฒนำ
ต้องใช้จริงถึงจะทรำบปัญหำ
1.4. ควำมพึงพอใจในภำพรวมของ
41. ผู้ใช้งำนส่วนมำกมีควำมพึงพอใจ ภำพรวมโดยทั่วไป ใช้งำนง่ำย
ระบบ NRMS
เข้ำใจง่ำย
42. หำกผู้ใช้ระบบมีพืนฐำนของกำรใช้ระบบ NRPM ก็จะสำมำรถ
เข้ำใจได้ไม่ยำก
43. ระบบ NRMS มีประโยชน์สำหรับกำรบริหำรจัดกำรวิจัยอย่ำง
ชัดเจน
44. ควรมีคู่มือเป็นเล่มให้ศึกษำด้วยสำหรับใช้ประกอบตอนอบรม
45. พอใช้ แต่ถ้ำแก้ไขหรือพัฒนำระบบสมบูรณ์แล้วน่ำจะดีมำก รอ
กำรพัฒนำพร้อมใช้งำน
46. มีรำยละเอียดดี แต่กำรเริ่มใช้ควรมีกำรอบรมให้กับนักวิจัยด้วย
ไม่เพียงแต่อบรมให้กับผู้ประสำนเท่ำนัน
47. ระบบยังมีปญ
ั หำหลำยอย่ำง เช่น ไม่ปรำกฎรำยชื่อนักวิจัยทังที่
มีกำรลงทะเบียนไว้แล้ว ระบบตอบสนองช้ำ ควรปรับปรุงเรื่อง
ควำมเร็วในกำรปรับเมนูใช้งำน
48. เวลำใช้งำนระบบมักจะ link ไปทีห่ น้ำแรก เพื่อให้เข้ำ
user/password ใหม่บ่อยมำก
49. อยำกให้ใช้ได้กับทุก browser เช่น IE
2. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ระบบ NRMS
2.1. ขันตอนกำรเข้ำสู่ระบบและ
ลงทะเบียนนักวิจัย

50. กรอกรำยละเอียดชัดเจน ละเอียด กรอกง่ำย เข้ำใจง่ำย
ขันตอนไม่ซับซ้อน ปลอดภัย
51. ขันตอนกำรเข้ำสู่ระบบ และลงทะเบียนนักวิจัยมีควำมชัดเจน
กำรเข้ำสูร่ ะบบง่ำยตำม user และ password เดิม เข้ำสู่ระบบ
ง่ำย โดยลงทะเบียนทั่วไปเหมือนจดหมำย electronic
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2.2. กำรกรอก/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ของนักวิจัยและผู้ประสำน และ
หัวหน้ำหน่วยงำน

2.3. ขันตอนกำรกรอกข้อเสนอกำร
วิจัย
1) ขันตอน/รูปแบบกำรกรอก/
กำรทำงำนของระบบ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
52. ดีครบถ้วนที่ให้นักวิจัยแนบสำเนำบัตรประชำชนด้วย สำมำรถ
ยืนยันตัวตนได้
53. กรณีขันตอนที่เพิ่มขึนหรือเปลี่ยนแปลง เช่น ต้องสแกนบัตร
ประชำชน ควรมีหน้ำที่แจ้งให้นักวิจัยทรำบด้วยว่ำมีหัวข้อที่
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง
54. ขันตอนมีควำมง่ำยในกำรเข้ำสูร่ ะบบและลงทะเบียน แต่ใน
บำงครังนักวิจัยอำจจะลืม password น่ำจะมีฟังก์ชันสำหรับ
กำรให้ password กลับไปเมล
55. สำหรับนักวิจยั จะมีปญ
ั หำกับเรื่องลืม password บ่อยมำก
หำกไม่มีข้อมูลส่วนนี จะทำให้ข้อมูลที่ได้ล่ำช้ำและเจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถช่วยนักวิจัยได้
56. หัวข้อที่ต้องกำรให้กรอก เข้ำใจยำก ควรมีคู่มือกำรสมัคร
ชัดเจน
57. แยกแยะไม่ออกระหว่ำงนักวิจัยและผู้ประสำนงำน
58. ยุ่งยำก รำยละเอียดมำกไป
59. กรอกและแก้ไขได้ง่ำย สะดวก ครบถ้วน มีคำอธิบำยชัดเจน
โดยรวมถือว่ำดี ใช้งำนง่ำย
60. เหมำะสมแล้ว โดยเฉพำะกำรใช้เลขประจำตัว 13 หลัก
61. กำรติดต่อระหว่ำงนักวิจัย ผู้ประเมินและระบบควรเพิ่ม
ช่องทำงจำก 1 mail เป็น 2 mail หรือระบบ sms
62. ควรปิด password ทุกสถำนะ ควรมีให้กรอกผลงำนวิจัยด้วย
63. ผู้ประสำนควรเพิ่มหรือลบนักวิจัยเองได้ เพรำะที่ทำงำนไม่
สำมำรถลบข้อมูลหรือสถำนะนักวิจัยได้
64. ส่วนกรอกข้อมูลวุฒิกำรศึกษำควรเห็นชัดเจน ส่วนกำลังศึกษำ
จะเป็นข้อรองลงไป
65. กำรกรอกข้อมูลคงต้องมีกำรทดลองใช้งำนจริงก่อนถึงจะรู้
ปัญหำ
66. ขอให้คงข้อมูลกำรค้นหำที่เคยทำได้ในระบบ NRPM ให้มีใน
ระบบ NRMS ด้วย เช่น กำรค้นหำจำกหัวข้อต่ำงๆ เป็นต้น (ให้
เลือกเองได้ว่ำให้ Report หัวข้อใดบ้ำง)

67. กรอกง่ำยไม่ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย ละเอียดดี มีกำรแบ่งเป็นช่วง
เป็นตอน เข้ำใจได้ง่ำย
68. ขันตอนไม่ต่ำงจำกเดิมมำก จึงทำให้ขันตอนกำรกรอกไม่
ซับซ้อน
69. คล้ำยคลึงกับระบบเดิมแต่มีกำรแยกกำรกรอกหลำยๆ หน้ำ
และกำรกรอกข้อมูลค่อนข้ำงมำกและรำยละเอียดมำกกว่ำเดิม
70. มีควำมซับซ้อนกว่ำระบบเก่ำอยู่บำ้ ง
71. ควรจะปรำกฏขันตอนที่ต้องกรอกที่ชัดเจนหรือปรำกฏในหน้ำ
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2) แบบฟอร์มกำรกรอก/
คำอธิบำยหัวข้อ/คู่มือกำร
กรอก

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
แรกที่นักวิจัยเข้ำระบบ กำรกรอกแต่ละขันตอนควรมีกำรกด
submit ข้อมูลแต่ละขัน
72. ขันตอนกำรกรอกควรมี ตัวอย่ำง popup ให้ดูในขณะที่ click
เลือกที่ขันตอนใดขันตอนหนึ่ง
73. กำรระบุระยะเวลำกำรทำวิจัยไม่สำมำรถระบุล่วงหน้ำ, ข้อมูลที่
ต้องกำรกรอก กรอกแค่บำงส่วนแล้วทำกำรบันทึก ระบบก็ระบุ
ว่ำข้อมูลครบ (ขึนสีเขียว, สีส้ม)
74. กำรกรอกกิจกรรมหลักต้องใส่ทีละรำยกำรเทียบกับ NRPM ที่
copy ขันตอนกำรดำเนินงำนวิจัยมำใส่ได้เลย
75. ช่องกรอกข้อควำม น่ำจะขยำยจำนวนอักขระได้เยอะๆ
76. ในส่วนของคำสำคัญ อยำกให้วำงเป็นคำหรือข้อควำมที่ยำวๆได้
เลย แล้วให้ระบบจัดกำรจัดหรือแยกข้อควำมออกเป็นคำๆเอง
77. เมนูกบั หัวข้อไม่สอดคล้องและต้องกำรให้มีสแี ยกกำรใช้งำนชัดเจน
78. กำรยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุนอื่นๆ หลังจำกบันทึกและเมื่อ
กลับมำข้อมูลก็หำย, คำสำคัญ กรอกคำเดิมได้ด้วย, เพิ่ม
ผู้อำนวยกำรแผนงำนได้มำกกว่ำ 1 คน, งำนวิจัยที่กำลังทำเพิ่ม
ไป 1 โครงกำรแต่เมื่อแก้ไขแล้วบันทึกใหม่จะขึนมำหลำยๆ
item
79. งำนวิจัยที่กำลังทำ ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร (%) แต่ใส่ Text ได้
สัดส่วนโครงกำร (%) แต่ใส่เกิน 100 ได้
80. แถบด้ำนบนไม่มีอะไรบอกว่ำขันตอนไหนกรอกเสร็จแล้ว
81. ควรเพิ่มคำอธิบำยในกำรกรอกข้อมูล นิยำมศัพท์ หรือแสดง
ตัวอย่ำงกำรกรอก เช่น หัวข้อ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย กำร
เพิ่มผลผลิต, ผลลัพธ์
82. กรณีกรอกผลผลิตหลักเลือกเป็นผลผลิตประเภท บทควำม/
สิทธิบัตร/หนังสือ ควรระบุหรืออธิบำยว่ำให้เป็นกำรคำดกำรณ์
ว่ำจะตีพิมพ์หรือไปนำเสนอในกำรประชุมไหน
83. บำงหัวข้อที่ไม่ตรงกับแบบเสนอโครงกำร เช่น บทสรุปแผนงำน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ระบบมีรำยละเอียดมำกกว่ำ
แบบฟอร์ม ว1ช-ว1ด
84. บำงเมนูยังปนกันอยู่ระหว่ำงกำรใช้งำนของประเภทแหล่งทุน
85. กำรกรอกแผนกำรดำเนินงำนวิจัยตรงเดือนที่เริ่มต้นและเดือน
ที่สินสุด น่ำจะเพิ่ม ปี พ.ศ. ด้วยเพรำะบำงทีกิจกรรมจะข้ำมปี
กัน
86. ส่วนนักวิจัยกรอกข้อเสนอกำรวิจัย กำรระบุแหล่งทุนที่อยู่
ระหว่ำงยื่นเสนอขอควรเป็น Dropdown ถ้ำให้ระบุเองจะมี
ข้อมูลที่หลำกหลำยมำก
87. อยำกให้ชีแจงว่ำทำไมต้องขอข้อมูล เช่น เงินเดือนของนักวิจัย
ระบบต้องกำรนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร เพื่อให้นักวิจัยเข้ำใจ
และกรอกถูกต้อง
88. กรณีเพิม่ แต่ไม่มีกำรระบุชื่อครุภณ
ั ฑ์ ไม่ควรให้แสดงใน
รำยละเอียดโครงกำร
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3) อื่นๆ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
89. ควรมีคู่มืออธิบำยวิธีกำรกรอกข้อมูลให้ละเอียดกว่ำนี เช่น กำร
กรอก keywords ต้องกรอกทีละคำและกด enter เพื่อกรอก
คำต่อไป เป็นต้น
90. ควรมีหน้ำต่ำงที่สำมำรถสรุปภำพรวมทังหมดของข้อเสนอ
91. น่ำจะมี Help desk ประจำ วช. ไว้ให้คำปรึกษำวิธีกำรกรอก
โดยตรง
92. ระบบ NRPM ดีกว่ำและชัดเจนในแต่ละหัวข้อมำกกว่ำ

2.4. ขันตอนกำรตรวจสอบข้อเสนอ
กำรวิจัยของผู้ประสำนหน่วยงำน
และกำรใช้งำนฟังก์ชั่นอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1) กำรค้นหำ/กำรจัดกำร/กำร 93. ขันตอนกำรตรวจสอบง่ำยต่อกำรใช้งำน มองเห็นภำพรวมของ
ตรวจสอบข้อเสนอกำรวิจยั
โครงกำรวิจัยทังหมดชัดเจน เมนูดเู ข้ำใจและใช้งำนง่ำย ไม่
ซับซ้อนคล้ำยระบบ NRPM เดิม
94. ซับซ้อน/ดูยำก ต้องใช้เวลำศึกษำทำควำมเข้ำใจในส่วนผู้
ประสำน
95. น่ำจะเพิ่มกำรจัดกำรสถำนะงำนเหมือน NRPM
96. ควรมีคำอธิบำยขันตอนอย่ำงชัดเจน
97. เข้ำ user ของผู้ประสำนคณะแต่เห็นข้อเสนอกำรวิจัยของทุก
คนด้วย ซึ่งไม่ควรให้เห็นข้อเสนอกำรวิจัยของคณะอื่น
98. ค้นหำข้อเสนอกำรวิจัยในหัวข้อ "ตรวจสอบข้อเสนอ" ไม่ตรง
กับสำนักวิชำหรือคณะของมหำวิทยำลัย
99. กำรใช้ชื่อผู้ร่วมวิจัยหรือหัวหน้ำผู้วจิ ัยบำงครัง ระบบค้นชื่อไม่
เจอ ซึ่งในควำมเป็นจริงรำยชื่อมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว
100. กำรตรวจสอบข้อเสนอโครงกำรวิจยั ก่อนส่งควรปรับปรุง ให้
เห็นเฉพำะข้อมูลที่กรอกเท่ำนัน คิดว่ำจะง่ำยในกำร
ตรวจสอบ
101. ควรเพิ่มให้ผปู้ ระสำนสำมำรถลบโครงกำรวิจัยทีผ่ ิด หรือ
รำยกำรที่นักวิจัยแจ้งว่ำให้ลบทิงได้
102. ให้มีฟังก์ชันที่ตรวจนับจำนวนผู้วิจยั หรืองำนวิจัยในขันตอน
กำรตรวจสอบข้อเสนอกำรวิจัยและหรืออื่นๆ เพื่อเป็นกำร
ช่วยให้ผู้ประสำนงำนสำมำรถรวบรวมข้อมูลงำนวิจัยแต่ละ
ขันตอนได้สะดวกรวดเร็วขึนและสำมำรถตรวจสอบและ
ติดตำมงำนวิจัยได้โดยง่ำย
2) กำรจัดลำดับควำมสำคัญ
103. กำรจัดลำดับควำมสำคัญไม่น่ำจัดให้อัตโนมัติ น่ำจะให้ผู้
ประสำนงำนเป็นคนกรอกทีละโครงกำร ถ้ำมีกำรกรอกซำกัน
ก็ให้แจ้งเตือนแทน ระบบไม่ควรเปลี่ยนอัตโนมัติ
3) กำรจัดกำรข้อมูลนักวิจยั /
104. ผู้ประสำนงำนควรเห็น User และ password ของนักวิจัย
ผู้ใช้ของหน่วยงำน
เพื่อที่จะเข้ำไปแก้ไขข้อมูลบำงส่วนให้ได้ในกรณีเร่งด่วนหรือ
มีบำงหน่วยงำนยังกรอกข้อมูลงำนวิจัยให้กับนักวิจัยอยู่
105. ระบบของผู้ประสำนงำนที่มีกำรส่ง email ในกำรจัดกำร
นักวิจัย เพื่อส่ง e-mail อะไร ควรจะมีคำชีแจงว่ำเป็นกำรส่ง
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4) ระบบรำยงำน
5) อื่นๆ

2.5. ขันตอนกำรตรวจสอบข้อเสนอ
กำรวิจัยของหัวหน้ำหน่วยงำน
และกำรใช้งำนฟังก์ชั่นอื่นที่
เกี่ยวข้อง

3. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบ NRMS
(เพิ่มเติม)
3.1. กำรนำเข้ำ/ตรวจสอบข้อเสนอ
กำรวิจัย/สำรสนเทศจำกระบบ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
e mail เรื่องอะไร ข้อควำมแบบไหน
106. กำรส่ง e-mail ให้กับนักวิจัยในกรณีลมื password ขอให้มี
ระบบยืนยันก่อน ว่ำต้องกำรส่งจริงหรือไม่
107. ควรเพิ่มเติมตรงระบบรำยงำน ให้เหมือนระบบ NRPM ซึ่ง
สำมำรถเลือกว่ำต้องกำรข้อมูลรำยงำนอะไรบ้ำง
108. สะดวก แต่ควรพัฒนำให้เห็นชัดเจน รำยละเอียดแต่ละตัวที่
ไม่ชัดเจน
109. กำรนำเสนอยังมองเห็นภำพไม่ชัดเจน
110. ต้องศึกษำคู่มือก่อนเพรำะเป็นระบบที่มีกำรพัฒนำ
111. ยังมี error คือตอนทดสอบมีกำรหลุดออกจำกระบบมำให้
login ใหม่ 2 ครัง
112. ขันตอนกำรตรวจสอบง่ำยต่อกำรใช้งำน เข้ำใจง่ำย คล้ำย
ระบบ NRPM เดิม ง่ำยกว่ำระบบเดิม
113. ควรเพิ่มช่องลำดับควำมสำคัญและเกรดแทนช่องแสดง
รำยละเอียดกำรแก้ไข
114. ควรมี function ในกำรจัดเรียงงำนวิจัยที่ส่งมำทังหมดในแต่
ละแบบ เช่น เรียงตำมสำยวิชำ เรียงตำมงบประมำณ รหัส
โครงกำร ระยะเวลำดำเนินกำร เป็นต้น เพื่อสะดวกต่อกำร
สืบค้นข้อมูลต่ำงๆ
115. ควรมีคำอธิบำยขันตอนอย่ำงชัดเจน
116. จำกกำรตรวจสอบข้อมูล แบบ ว-6 ข้อมูลไม่ถูกต้อง
117. แบบ บช.6 ควรจะดึงมำจำกส่วนของกำรจัดเกรดมำเลยจะได้
ไม่ต้องระบุเองในส่วนงบประมำณ
118. ควรปรับปรุงให้ดูมีสสี ัน
119. ควรจัดอบรมใหม่
120. ระยะเวลำกำรวิจัยน่ำจะตังค่ำเริ่มต้นไว้ให้เป็นปีงบประมำณ
ไว้ก่อน
121. แถบแผนงำน แผนกำรดำเนินกำรวิจัย น่ำจะเป็น
dropdown list ชื่อเดือน (เดือนที่เริ่มต้น-สินสุด)
122. แถบตรวจสอบควำมถูกต้อง สถำนที่ทำวิจัย น่ำจะขึน
เฉพำะที่เลือกไว้
123. ในส่วนผู้ประสำน ข้อเสนอกำรวิจยั ที่ต้องประเมิน ตรง คณะ/
สถำบัน/สำนัก น่ำจะดึงข้อมูลมำผิด
124. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ พบข้อควำมไม่ครบ เช่น แผน
งำนวิจัยข้อ 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำร ข้อควำมขำด
125. มำตรฐำนกำรวิจัย กำรระบุระดับห้องปฏิบัติกำร เลือกแล้ว
ออกไม่ได้
126. ในส่วนของงำนวิจัยที่กำลังทำน่ำจะสำมำรถดึงมำจำก
ฐำนข้อมูล NRPM เดิมได้ เพื่อให้สะดวกต่อกำรกรอกมำกขึน
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3.2. กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว/จัดกำร
นักวิจัย

3.3. คู่มือกำรใช้งำนระบบ

3.4. วิทยำกร/กำรจัดประชุม

3.5. อื่นๆ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
(นักวิจัยกรอกเพียง % ของควำมก้ำวหน้ำ)
127. กำรกรอกรำยละเอียดมำกเกินไป มีผลกระทบต่อหน่วยงำนที่
มีข้อเสนอโครงกำรเป็นจำนวนมำกซึ่งไม่สำมำรถดำเนินกำร
ได้ทันในเวลำที่จำกัด
128. ควรเพิ่มเติม กำรประกำศทุนของหน่วยงำนที่สำมำรถลิงค์เข้ำ
กับระบบ NRMS เหมือนระบบ NRPM ในกำรประกำศทุน
129. กำรนำสำรสนเทศที่ได้จำกกำรกรอกข้อมูลของระบบควร
เพิ่มเติมเหมือนระบบ NRPM เช่น ข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของ
บุคลำกรของหน่วยงำน
130. ควรมีกำรกรอกข้อมูล TOR รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย
เพื่อเปิดเผยรำคำกลำงตำมแบบฟอร์มของ ปปช., กำรนำ
ข้อมูลไปใช้รำยงำนประกอบกำรเสนอของบประมำณจำก
สำนักงบประมำณ, output outcome impact และอื่นๆ
131. กำรจัดกำรนักวิจัย ไม่สำมำรถลบนักวิจัยได้
132. ควรมีกำรกำหนดให้ผู้ประสำนหน่วยงำนเห็นภำพรวมทังหมด
ว่ำนักวิจัยคนใดถูกบล็อกไม่ให้ใช้
133. เมนูด้ำนขวำมือเข้ำแบบ "ผู้ประสำน" จะมีกำรแสดง "นักวิจัย
สมัครใหม่ 2 ท่ำน" คลิกปุ่ม "Go" แต่เข้ำไปเมนูค้นหำนักวิจยั
ซึ่งน่ำจะแสดงนักวิจัย 2 ท่ำนที่มำใหม่ทันที
134. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและบันทึกแล้ว พบว่ำข้อมูลบำงฟิลด์
หำยไป เช่น คำนำหน้ำชื่อ, ว/ด/ปีเกิด เป็นต้น
135. ปฏิทินใช้ยำก เลือกปีหลำยรอบ
136. ควรทำวีดีโอกำรใช้งำนเพื่อให้ทำตำมได้ง่ำย, ในคู่มือภำพที่ใช้
ไม่ชัด โดยเฉพำะทีส่ ำคัญ เช่น แผนงำน ควรใช้ภำพที่ชัดและ
ยกตัวอย่ำงประกอบ เพื่อให้ผู้กรอกข้อมูลที่ไม่คุ้นเคยสำมำรถ
ทำได้ด้วยตัวเอง
137. เมื่อดำเนินกำรกับระบบเรียบร้อยแล้วควรจัดให้มีกำรอบรม
กำรใช้งำนระบบอย่ำงละเอียดแก่ผู้ประสำนหน่วยงำน
นักวิจัย และหัวหน้ำหน่วยงำนอีกครัง, ควรมีกำรให้
หน่วยงำนนำข้อมูลจริงมำทดลองลงในระบบ เนื่องจำกถ้ำไม่
กรอกข้อมูลจริง ทำให้ไม่ทรำบปัญหำที่เกิด และไม่สำมำรถ
ให้ควำมเห็นได้
138. วิทยำกรพูดไวเกินไป แต่เข้ำใจครอบคลุมดี
139. ต้องกำรให้มีกำรทดสอบระบบก่อนนำมำใช้กับส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบ NRMS มีประสิทธิภำพไม่มี
ปัญหำในกำรใช้งำน
140. ไม่อยำกให้แสดงรหัสบัตรประชำชนของใครหรือไม่ให้คนอื่น
เห็นของตัวเอง ไม่อยำกให้ export file ออกมำให้เห็นรหัส
บัตรประชำชน หรือไม่ก็หำทำงปิดบังไว้ เพรำะว่ำอำจมีผไู้ ม่
หวังดีนำไปใช้

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