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สรุปการประชุมผูประสานงานระบบ NRIIS ประจำป 2565 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) 
ผาน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live 

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

1. สรุปภาพรวมการประชุมผูประสานงานระบบ NRIIS ประจำป 2565 
การประชุมผูประสานงานระบบ NRIIS ประจำป 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการประชุม

ทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) ผาน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live โดยมีผูแทนหนวยงาน
เขารวมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 267 คน จาก 134 หนวยงาน โดยภาพรวมผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจมากในรูปแบบ
และวิธีการจัดประชุมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และมีความพึงพอใจในภาพรวมการทำงานของระบบ 
NRIIS โดยมีขอเสนอแนะสรุปดังนี้ 

1) ระบบควรจัดหมวดหมูเมนูใหม มีคำอธิบายใหชัดเจน มีระบบแจงเตือน และมีรายงานที่นำออกขอมูลใน
รูปแบบกราฟและตัวเลขตาราง (Business Intelligence) หรือสรุปเปนไฟล PDF, XLSX  

2) ตองการฟงกชันเพ่ิมเติม เชน การแกไขทุนวิจัย การปรับขนาดรูปภาพอัตโนมัติ การจัดกลุมนักวิจัย เปนตน 
3) หนวยงานตองการทราบขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณท่ีนักวิจัยไดรับจากแหลงทุนอ่ืน 
ทั ้งนี ้ ผ ู เขารวมประชุมมีความคาดหวังจากระบบขอมูลวิจ ัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยตองการ 

ใหมีฐานขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งวารสารนานาชาติ ที่ทุกคนสามารถเขาถึง และมีขอมูลที่เปนปจจุบัน 
สามารถนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง รวมท้ังมีสถิติตัวเลขท่ีเชื่อมโยงจากสำนักงานสถิติแหงชาติ 

2. สรุปจำนวนหนวยงานและผูเขารวมประชุม 
การประชุมผูประสานงานระบบ NRIIS ประจำป 2565 มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 267 คน จาก 134 หนวยงาน 

รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี  1 สรุปจำนวนผูเขารวมประชุมจำแนกตามกระทรวง 

กระทรวง 
จำนวนท่ีเขารวมประชุม 

หนวยงาน คน 
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 80 164 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 7 16 
3. กระทรวงกลาโหม 3 15 
4. กระทรวงสาธารณสุข 7 14 
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 12 
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 4 9 
7. กระทรวงศึกษาธกิาร 4 7 
8. กระทรวงยุตธิรรม 3 5 
9. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 2 3 
10. กระทรวงมหาดไทย 2 3 
11. สำนักนายกรัฐมนตรี 2 3 
12. กระทรวงพาณิชย 1 2 
13. กระทรวงวัฒนธรรม 2 2 
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กระทรวง 
จำนวนท่ีเขารวมประชุม 

หนวยงาน คน 
14. กระทรวงอุตสาหกรรม 1 2 
15. มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม/องคกรระหวางประเทศ 2 2 
16. สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 2 2 
17. หนวยงานของศาล 1 2 
18. กระทรวงแรงงาน 1 1 
19. กระทรวงการคลัง 1 1 
20. กระทรวงคมนาคม 1 1 
21. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 1 1 

รวม 134 267 
 

3. สรุปประเด็นความเห็นของการประชุมผูประสานงานระบบ NRIIS ประจำป 2565 
ผูเขารวมประชุมจำนวน 267 คน จาก 134 หนวยงาน มีผูตอบแบบสอบถามความเห็นในการใชงานระบบ 

NRIIS การใชประโยชนขอมูลวิจัยและนวัตกรรมและความตองการ หรือความคาดหวังจากระบบขอมูลวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 23.97 จากผูเขารวมประชุมท้ังหมด และมีผูตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดประชุม จำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 55.06 จากผูเขารวมประชุมท้ังหมด 

3.1 สรุปผลจากแบบสอบถามความเห็นในการใชงานระบบ NRIIS การใชประโยชนขอมูลวิจัยและนวัตกรรม
และความตองการ หรือความคาดหวังจากระบบขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ผูเขารวมประชุมจำนวน 267 คน จาก 134 หนวยงาน มีผูตอบแบบสอบถามความเห็นในการใชงานระบบ 

NRIIS การใชประโยชนขอมูลวิจัยและนวัตกรรมและความตองการ หรือความคาดหวังจากระบบขอมูลวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ จำนวน 64 คน คิดเปน รอยละ 23.97 จากผูเขารวมประชุมท้ังหมด 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการใชงานระบบ 1 - 2 ป รองลงมา มีประสบการณการใชงาน 
3 - 4 ป สวนใหญมีความพอใจมากในภาพรวมของระบบ NRIIS โดยพอใจในหัวขอระบบจัดการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
มากท่ีสุด โดยมีขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 

1) ระบบควรจัดหมวดหมูเมนูใหม รวมท้ังมีคำอธิบายใหชัดเจน 
2) ระบบควรมีฟงกชันการแกไขทุนวิจัยกรณีที่นักวิจัยเสนอขอผิดทุน รวมทั้งในแบบฟอรมขอเสนอ

โครงการควรมีการปรับขนาดรูปภาพอัตโนมัติ 
3) ตองการใหมีระบบแจงเตือนเพ่ิมเติม เชน แจงเตือนการรายงานผลรอบ 6 เดือน เปนตน 
4) หนวยงานตองการทราบขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณที่นักวิจัยไดรับจากแหลงทุนอ่ืน รวมท้ัง

ระบบงานของผูประสานคณะ/กอง/สถาบัน/สำนัก ควรเขาถึงขอมูลของคณะตนเองได 
5) ตองการใหมีรายงานที่นำออกขอมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขตาราง (Business Intelligence) หรือ

สรุปเปนไฟล PDF, XLSX  
6) ตองการฟงกชันจัดกลุมนักวิจัย การจัดการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแจงเตือนใหปรับปรุงขอมูลผูใชงาน

ทุกป และตองการชองทางติดตอนักวิจัยในระบบสืบคนนักวิจัย  
ทั้งนี้ มีความตองการหรือความคาดหวังตอระบบขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยตองการใหมี

ฐานขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งวารสารนานาชาติ ที่ทุกคนสามารถเขาถึง และมีขอมูลที่เปนปจจุบัน 
สามารถนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง รวมท้ังมีสถิติตัวเลขท่ีเชื่อมโยงจากสำนักงานสถิติแหงชาติ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

ผูเขารวมประชุมท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวนท้ังสิ้น 64 คน คิดเปนรอยละ 23.97 สวนใหญมีประสบการณ
การใชงานระบบ NRIIS 1 - 2 ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมามีประสบการณการใชงาน 3 - 4 ป 
จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 23.44 รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี  2 สรุปจำนวนผูมีประสบการณการใชงานระบบ NRIIS 

ประสบการณการใชงาน จำนวน (คน) รอยละ 

1. นอยกวา 1 ป 7 10.94 
2. 1 - 2 ป 20 31.25 
3. 3 - 4 ป 15 23.44 
4. 5 - 6 ป 5 7.81 
5. 7 - 8 ป  6 9.38 
6. 9 - 10 ป 4 6.25 
7. มากกวา 10 ป 7 10.94 

รวม 64 100.00 

ตอนท่ี 2 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบ NRIIS 
1) ระดับความพึงพอใจตอระบบ NRIIS และกระบวนการทำงานของระบบ NRIIS 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพอใจในภาพรวมของระบบ NRIIS (𝑋𝑋�= 3.31) โดยพอใจในหัวขอ
ระบบจัดการเจาหนาที่ของหนวยงาน มากที่สุด (𝑋𝑋�= 3.42) รองลงมาคือหัวขอการจัดการนักวิจัยภายในหนวยงาน 
(Researcher) (𝑋𝑋�= 3.36) และพอใจหัวขอระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) นอยที่สุด 
(𝑋𝑋�= 2.99) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี  3 ระดับความพึงพอใจตอระบบ NRIIS และกระบวนการทำงานของระบบ NRIIS 

ประเด็น คาเฉล่ีย ระดับ 
1. รูปแบบและโครงสรางของระบบ 3.22 พอใจ 

1.1 รูปแบบและโครงสรางของระบบ NRIIS 3.31 พอใจมาก 
1.2 มีข้ันตอนการใชงานงายไมซับซอน 3.17 พอใจ 
1.3 ขอความและคำอธิบายหัวขอตางๆ 3.19 พอใจ 

2. ระบบย่ืนขอทุนวิจัย (Proposal Submission) 3.05 พอใจ 
2.1 การยื่นเสนอของบประมาณ/การจัดทำคำของบประมาณ 3.27 พอใจมาก 
2.2 การจัดการขอเสนอการวิจัยทุนเงินรายไดของหนวยงาน 2.84 พอใจ 
2.3 รายงาน Proposal Submission 3.03 พอใจ 

3. ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) 2.99 พอใจ 
3.1 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/การสงงานตามงวดงาน/การปดโครงการ 3.03 พอใจ 
3.2 การจัดการโครงการวิจัยทุนเงินรายไดของหนวยงาน 2.84 พอใจ 
3.3 รายงาน Ongoing & monitoring 3.09 พอใจ 

4. ระบบ Research evaluation (ระบบประเมินผลงานวิจัย) 3.04 พอใจ 
4.1 การกรอกแบบฟอรมการประเมินเบื้องตน (Output/Outcome/Impact) 2.89 พอใจ 
4.2 การตั้งคาการเปดเผยขอมูลโครงการวิจัย 2.98 พอใจ 
4.3 ระบบรายงานโครงการวิจัยเสร็จสิ้น 3.14 พอใจ 
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ประเด็น คาเฉล่ีย ระดับ 
5. การจัดการนักวิจัยภายในหนวยงาน (Researcher) 3.36 พอใจมาก 

5.1 การกำหนดสิทธิ์เขาใชงานระบบของนักวิจัย 3.44 พอใจมาก 
5.2 การลบบัญชีนักวิจัยออกจากหนวยงาน 3.39 พอใจมาก 
5.3 การสงบัญชีผูใชงานและรหัสผานใหนักวิจัย 3.31 พอใจมาก 
5.4 การแกไขขอมูลนักวิจัย 3.36 พอใจมาก 
5.5 การตรวจสอบขอมูลการดำเนินงานของนักวิจัย 3.30 พอใจมาก 

6. ระบบจัดการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 3.42 พอใจมาก 
6.1 การเพ่ิมเจาหนาท่ี 3.38 พอใจมาก 
6.2 การลบบัญชีเจาหนาท่ีออกจากหนวยงาน 3.34 พอใจมาก 
6.3 การสงบัญชีผูใชงานและรหัสผานใหเจาหนาท่ี 3.47 พอใจมาก 
6.4 การแกไขขอมูลเจาหนาท่ี 3.45 พอใจมาก 
6.5 การตรวจสอบขอมูลการดำเนินงานของเจาหนาท่ี 3.47 พอใจมาก 

7. ระบบสืบคนนักวิจัยและโครงการวิจัย 3.33 พอใจมาก 
7.1 ระบบสืบคนนักวิจัยในระบบ 3.39 พอใจมาก 
7.2 ระบบสืบคนขอเสนอโครงการ 3.28 พอใจมาก 
7.3 ระบบสืบคนโครงการวิจัยในระบบ 3.33 พอใจมาก 

8. เครื่องมือชวยเหลือ และเมนูอ่ืนๆ 3.18 พอใจ 
8.1 เครื่องมือชวยเหลือในระบบ ไดแก เปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ,  

เปลี่ยนทุนวิจัย, เปลี่ยนประเภทโครงการ, กูคืนโครงการท่ีถูกลบ 
3.13 พอใจ 

8.2 ประกาศ/จัดการทุนวิจัยของหนวยงาน 3.22 พอใจ 
8.3 การจัดการขอมูลหนวยงาน (โครงสรางหนวยงาน, ยุทธศาสตร, ผลผลิต) 3.28 พอใจมาก 
8.4 การจัดการผูทรงคุณวุฒิของหนวยงาน 3.08 พอใจ 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ NRIIS  3.31 พอใจมาก 

หมายเหตุ: ตารางท่ี 3 ใชเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
พอใจมาก มีคาคะแนน  เทากับ 4 
พอใจ  มีคาคะแนน  เทากับ 3 
ไมพอใจ มีคาคะแนน  เทากับ 2 
ไมพอใจมาก มีคาคะแนน เทากับ 1 

การใชเกณฑคะแนนในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean) ไดดังนี้ 
คาเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง   พอใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง   พอใจ 
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง   ไมพอใจ 
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง   ไมพอใจมาก 

2) ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบ NRIIS 
ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 
1) ระบบควรจัดหมวดหมูเมนูใหม รวมท้ังมีคำอธิบายใหชัดเจน 
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2) ระบบควรมีฟงกชันการแกไขทุนวิจัยกรณีที่นักวิจัยเสนอขอผิดทุน รวมทั้งในแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการควรมีการปรับขนาดรูปภาพอัตโนมัติ 

3) ตองการใหมีระบบแจงเตือนเพ่ิมเติม เชน แจงเตือนการรายงานผลรอบ 6 เดือน เปนตน 
4) หนวยงานตองการทราบขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณที่นักวิจัยไดรับจากแหลงทุนอื่น รวมท้ัง

ระบบงานของผูประสานคณะ/กอง/สถาบัน/สำนัก ควรเขาถึงขอมูลของคณะตนเองได 
5) ตองการใหมีรายงานที่นำออกขอมูลในรูปแบบกราฟและตัวเลขตาราง (Business Intelligence) 

หรือสรุปเปนไฟล PDF, XLSX  
รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี  4 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะตอระบบ NRIIS และกระบวนการทำงานระบบ NRIIS 

ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 
1. ภาพรวมระบบ/รูปแบบและโครงสรางของระบบ NRIIS 

1 เปนระบบสารสนเทศดานการวิจัยที่ดี มีการพัฒนาใหใชงาน           
ไดงายยิ่งข้ึน ขอให วช. มุงพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 

- 

2 ตองการใหระบบพรอมรองรับการทำงานของนักวิจัย และการ
ทำงานภายในหนวยงาน ระบบมีความยืดหยุน สามารถปรับ
ใชไดหลากหลาย และมี dashboard ท่ีแสดงขอมูลสำคัญตาง ๆ 
ท่ีถูกตอง รวมท้ังระบบไมลมในขณะท่ีกรอกขอมูล 

ระบบ ORIIS จะมีการจัดเรียงเมนูใหมให
สามารถใชงานไดสะดวก 

3 ระบบ NRIIS ปรับแกไขเพ่ิมเติมจากระบบเดิม ซ่ึงเหมาะกับการ
บริหารจัดการระดับโครงการ โดยมีการพัฒนาตามนโยบาย     
ที่แตกตางกันในแตละป ทำใหระบบมีโครงสรางที่ซับซอน และ
ไมเสถียร ผูใชงานตองศึกษา ทำความเขาใจกับระบบและนำไป
สื่อสารกันภายในองคกร 

ระบบ ORIIS จะมีการจัดเรียงเมนูใหมให
สามารถใชงานไดสะดวก 

4 การใชงานงายข้ึนกวาท่ีผานมา บางเมนูไมไดนำมาใชในปจจุบัน
ควรนำออก การใหสิทธิ์ในการเขาถึงยังไมครอบคลุม เมนูของ
นักวิจัยและของผูประสานงานควรมีความใกลเคียงกัน  

รับพิจารณาดำเนินการ 

5 ควรมีภาพแผนผังโครงสรางการทำงานของระบบใหศึกษา สามารถศึกษาโครงสร างการทำงาน
ระบบไดในเอกสารแนะนำระบบ ที่เมนู 
คูมือการใชงานระบบ/แบบฟอรม 

6 การรายงานความกาวหนาของโครงการท่ีมีลักษณะเปนแผนงาน 
เมื ่อหัวหนาแผนงานเขาสู ระบบหัวหนาแผนงานจะไมเห็น
โครงการภายใตแผนงาน ทำใหไมสามารถจัดการ/รายงานผล
การดำเนินงาน รวมถึงกำกับดูแลโครงการภายใตแผนงาน 

ผ ู อำนวยการช ุดโครงการ  สามารถ
ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน
ของโครงการยอยไดที ่หนาดำเนินการ 
ของชุดโครงการ 

7 ควรลดขนาดของโลโกหนวยงานแหลงทุนใหเหมาะสม เมื่อทำ
การยอหนาจอในคอมพิวเตอร หรือเมื่อแสดงในมือถือ โลโกมี
ขนาดใหญเกินไปทำใหใชเวลาในการเลื่อนหนาจอเพื่อแสดง
เนื้อหา 

รับพิจารณาดำเนินการ 
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ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 
8 ระบบควรแจงจำนวนหนาหรือแท็บที่ตองคลิกเขาไปดำเนินการ

จนจบกระบวนการ รวมท้ังอธิบายวาจะตองดำเนินการอะไรบาง 
เพ่ือจะไดทราบข้ันตอนการทำงานท่ีจะตองดำเนินการ 

รับพิจารณาดำเนินการ 

9 ควรมีคำอธิบายใหชัดเจนตามหัวขอที่ระบุในแบบฟอรม เชน 
เลขเดือนของแผนการดำเนินงาน เลข 1 หมายถึงเดือนอะไร 
และตองการใหมีคำอธิบายเพิ่มเติมในบางคำ เนื่องจากบางคำ
เปนคำเฉพาะท่ีเขาใจเฉพาะคนบางกลุม 

รับพิจารณาดำเนินการ ท้ังนี้ บางหัวขอ 
สามารถคลิกอานรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ท่ี information  

10 ควรมีคูมือในการใชระบบของแตละป กอนการใชงานระบบของ
ปนั้นๆ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหัวขออยูเสมอ บางหัวขอผู
ประสานก็อาจจะไมเขาใจ 

มีการจัดทำคูมือการใชงานระบบ ในแต
ละเรื ่อง ที ่เมนู คู มือการใชงานระบบ/
แบบฟอรม 

11 ควรมีคำอธิบาย error เพ่ือใหทราบวา error เพราะสาเหตุใด รับพิจารณาดำเนินการ 
12 ควรมีคำอธิบายเม่ือมีเคอรเซอรเมาส/ลูกศรไปยังหัวขอตางๆ รับพิจารณาดำเนินการ 
2. ระบบย่ืนขอทุนวิจัย (Proposal Submission) 

13 หากระบบเปดชาหรือมีปญหาควรมีการขยายเวลาการปดระบบ รับพิจารณาดำเนินการ 

14 ทุน Fundamental Fund ในแตละปงบประมาณ ระยะเวลาใน
การดำเนินการคอนขางกระชั้น ความพรอมในการใชงานของ
ระบบท่ียังคงเปนลักษณะใชงานไปพรอมๆ กับการพัฒนา ทำให
ไมสามารถวางแผนการทำงานลวงหนา พบขอติดขัดในการ
สื่อสารกับนักวิจัยทำใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน และกรอก
ขอมูลผิดพลาด 

ระบบ ORIIS จะมีระบบใหหนวยงานรับ
ข  อ เ สนอ โ ค ร ง ก า ร ล  ว งห น  า  เ พ่ื อ
เตรียมพรอมสำหรับสง สกสว. ในชวง
การจัดทำคำของบประมาณ 

15 ทุน SF ควรมีรายงานสรุปผลการไดรับการสนับสนุนจาก PMU 
ตางๆท่ียื่นเสนอของบประมาณ 

รับพิจารณาดำเนินการ 

16 ทุน Strategic Fund หนวยงาน PMU ไมอัพเดตสถานะของ
โครงการในระบบใหเปนปจจุบัน 

รับพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ท้ังนี้ 
ทุนของหนวยงาน PMU หนวยงาน PMU 
จะเปนผูบริหารจัดการ 

17 การยื่นขอเสนอโครงการไปยัง PMU ที่หนวยงานตองรับรอง
โครงการ ควรเพิ่มฟงกชันการคืนโครงการ ในกรณีที่นักวิจัย
ประสงคจะแกไขกอนหมดเวลา 

รับพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ท้ังนี้ 
ทุนของหนวยงาน PMU หนวยงาน PMU 
จะเปนผูบริหารจัดการ 

18 ไมควรจัดสง hard copy ควรใชระบบ online 100% วช. ใหสงขอเสนอโครงการผานระบบ 
โดยไมตองสงเอกสาร 

19 ในแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ระบบควรมีการปรับขนาด
รูปภาพอัตโนมัต ิ

รับพิจารณาดำเนินการ 

20 ควรใหนักวิจัยสามารถแกไขทุนวิจัยท่ีนักวิจัยเสนอขอทุน กรณีท่ี
เลือกทุนผิด แทนการกรอกใหมท้ังหมด 

รับพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ กรณีที่ทุน
ยังไมปดรับ สามารถแจงผูดูแลระบบเพ่ือ
ยายทุนได 
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ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 
21 ตองการใหมีการอบรมการใชงานในการจัดการขอเสนอการวิจัย

ทุนเงินรายไดของหนวยงานเพ่ิมเติม 
วช. มีการจัดอบรมผูประสานหนวยงาน
เปนประจำ และสามารถดูยอนหลังไดท่ี 
Facebook กลุม NRIIS 

22 ควรมีการสรุปรายงานในมิติตางๆ เชน ตัวชี้วัดแบบสรุปราย
โครงการ รายแผนงาน มีรายงานที ่นำออกขอมูลในรูปแบบ
กราฟและตัวเลขตาราง (Business Intelligence) หรือสรุปเปน
ไฟลงาน PDF, XLSX ท่ีผูบริหารตองการ 

รับพิจารณาดำเนินการ 

23 ควรเพิ ่มระบบแจงเตือนการรับรองขอเสนอโครงการไปยัง              
ผูประสานงานดวย เพ่ือจะไดแจงหัวหนาหนวยงาน 

ระบบส งอ ี เมลแจ งเต ือนการร ับรอง
ข  อ เสนอโครงการ ไปย ั งอ ี เ มลของ
หนวยงานที ่ระบุในเมนูหนวยงานของ
ท าน โดยหากม ีมากกว าหน ึ ่ งอ ี เมล 
สามารถใสคอมมาค่ันแตละอีเมลได 

24 ควรสราง pop up ทุกครั ้งกอนที ่นักวิจัยจะทำการ submit 
proposal 

รับพิจารณาดำเนินการ 

25 ระบบรายงานควรนำออกขอมูลไดทุกหัวขอและสามารถเลือก
รายงานตามแหลงทุน/ประเภททุนที่เปดรับได ซึ่งการบันทึก 
Template ในการนำออกขอมูลไมสามารถใชงานได 

รับพิจารณาดำเนินการแกไขเพ่ิมเติม 

26 ตองการใหระบบวิเคราะหประสิทธิภาพในการขอรับทุน แยก
รายแหลงทุน 

รับพิจารณาดำเนินการ 

3. ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) 

27 ขั้นตอนการรายงานความกาวหนามีหลายขั้นตอน เชน ตอง
กำหนดงวดเงินกอนรายงาน ควรนำเมนูรวมไวท่ีเดียวกัน    หรือ
มีเครื ่องหมายกำกับใหเห็นชัดเจนวา ตองกรอกสวนใดบาง
เพ่ือใหขอมูลครบถวนสมบูรณ 

ระบบ ORIIS จะมีการจัดเรียงเมนูใหมให
สามารถใชงานไดสะดวก 

28 ควรมีการกรอกขอมูลตามที ่ สกสว. แจงในคำรับรอง โดย
อัตโนมัติ ไมตองใหผูประสานหนวยงาน เปนผูกรอกเอง เพ่ือ
ความสะดวกและถูกตอง 

รับพิจารณาดำเนินการ 

29 ว ันส ุดท ายของการรายงานขอม ูลเข าระบบ ไม ควรเปน
วันหยุดราชการ เพื ่อความสะดวกในการติดตอผู ประสาน
หนวยงานหรือผูดูแลระบบ ในการแกไขปญหา 

การกำหนดวันปดรับขอมูล จะเปนการ
บริหารจัดการของ สกสว. หรือหนวยงาน 
PMU (กรณีทุนของหนวยงาน PMU) 

30 การป ดโครงการและระบบรายงานม ีการเปล ี ่ยนแปลง
ตลอดเวลาทุกปทำใหผูประสานสับสน ปจจุบันการปดโครงการ
หากเปนแหลงทุนภายนอก PMU อ่ืนๆ ผูประสานจะไมสามารถ
มองเห็นโครงการของนักวิจัยได 

รับพิจารณาดำเนินการ 

31 แดชบอรดแสดงขอมูลจำนวนเงินไมถูกตอง สามารถแจงขอมูลเปนรายกรณีเพื่อให
แกไขระบบ 
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ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 
32 ควรมีระบบแจงเตือน นักวิจัย เมื่อถึงชวง รายงานผล time 

line ตางๆ เชน รายงานรอบ 6 เดือน 
รับพิจารณาดำเนินการ 

33 ควรมีขอมูลการรายงานของทุกแหลงทุน เพื่อที่มหาวิทยาลัยได
ทราบสถานะและติดตามใหนักวิจัยดำเนินการใหแลวเสร็จ 

ระบบ ORIIS หน วยงานจะสามารถ
ติดตามโครงการของแหลงทุนอ่ืน 

34 การรายงานความกาวหนาของทุนภายนอกอื่นๆ ผูประสานไม
สามารถชวยนักวิจัยที่ไดรับทุนกรอกขอมูลในนามผูประสาน
หนวยงานได 

รับพิจารณาดำเนินการ 

35 เมนูขอมูลหลัก > จัดการ OKR >จัดการแผนงานหลัก ยังไมมี
การเปดใชงาน ไมแนใจวาเตรียมการไวเพ่ือใชกับประเภททุนใด 

นำเมนูออกจากระบบงานของผูประสาน
แลว 

4. ระบบ Research evaluation (ระบบประเมินผลงานวิจัย) 

36 ควรมีแนวทางการกรอกขอมูล และคำอธิบายที่ชัดเจน เพื่อให
น ักว ิจ ัยและผ ู ประสานงานทราบและเปนแนวทางในการ
ดำเนินการตอไป 

รับพิจารณาดำเนินการ 

37 ควรมีหนารายงานสรุปใหเห็นภาพรวม และควรมีการแยกให
เห็นผลตางแตละขั้นของตัวชี้วัดในขั้นตอน คำขอ/กลั่นกรอง/
และจัดสรร และควรมีรายงานที ่สามารถนำอออกขอมูลใน
รูปแบบกราฟ/ตาราง (Business Intelligence) หรือสรุปเปน
ไฟลงาน PDF, XLSX ท่ีผูบริหารตองการ 

รับพิจารณาดำเนินการ 

38 การเลือกเปดเผยขอมูลเมื่อคลิกเลือกเปดเผยขอมูล แลวกด
บันทึก ไมสามารถเลือกเปดเผยขอมูลได จะเห็นไดจากสถานะ
งานวิจัยแลวเสร็จ แตงานวิจัยยังไมเปดเผยขอมูล 

สามารถแจงขอมูลเปนรายกรณีเพื่อให
แกไขระบบ 

39 ควรเพิ่มระบบแจงเตือนใหผูประสานงานหนวยงานทราบเม่ือ
นักวิจัยเขาไปรายงานฯ ผานระบบ เชน ทุน FF ควรแจงเตือน
มายังผ ู ประสานงานหนวยงานหรือผู ท ี ่ร ับผ ิดชอบในการ
ดำเนินการตอไป 

รับพิจารณาดำเนินการ 

5. การจัดการนักวิจัยภายในหนวยงาน (Researcher) 

40 นักวิจัยที ่ผ ู ประสานหนวยงานกำหนดสิทธิ ์ไมใหเขาระบบ              
แตระบบยังแสดงรายชื่อเหลานั้นใหผูประสานงานมาตรวจสอบ 
ซึ่งผูประสานไมไดลบนักวิจัยออกจากหนวยงาน เพราะเกรงวา
นักวิจัยจะกลับมาติดตอใหแกไขขอมูล 

กรณีนักวิจัยไมไดสังกัดหนวยงานแลวให
ลบนักวิจัยออกจากหนวยงานได โดย
นักวิจัยจะถูกยายสังกัดเปนหนวยงาน
อิสระ 

41 นักวิจัยที่เกษียณแลวแตยังทำงานใหหนวยงานอยูเปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ/จางตอเปนท่ีปรึกษา จะตองดำเนินการอยางไร 

กรณีนักวิจัยไมไดสังกัดหนวยงาน ใหลบ
นักวิจัยออกจากหนวยงาน โดยนักวิจัย
จะถูกยายสังกัดเปนหนวยงานอิสระ 

42 บัญชีนักวิจัยเขาถึงขอมูลไดนอยเกินไป ทำใหตองใชบัญชีที่เปน
ผูประสานงาน ถึงจะแกไขได 

การจัดการขอมูลนักวิจัยในหนวยงาน
จะตองใชบัญชีผูประสานหนวยงาน 

43 หนวยงานที่มีรายชื่อนักวิจัย แตไมไดทำวิจัย ควรลบออกจาก
ระบบหรือไม 

สามารถแจง วช. เพ่ือยกเลิกบัญชีนักวิจัย 
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ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 
44 นักวิจัยลืมรหัสเขาใชงาน และเปลี่ยน email ทำใหไมสามารถ

ขอรหัสผานได ควรเพิ่มชองทางใหนักวิจัยสามารถดำเนินการ
ดวยตนเอง โดยไมตองผานผูประสานงาน เชน แจงผาน SMS 
เปนตน เพื่อใหนักวิจัยสามารถดำเนินการในเวลาเรงดวน หรือ
นอกเวลาทำการได 

รับพิจารณาดำเนินการเพิ่มชองทางการ
แจงรหัสผาน 

45 ตองการใหระบบสามารถจัดกลุม/ประเภทผูใชงาน เชน นักวิจัย 
ผู ชวยวิจัย ผู ประเมิน ผู บริหาร นักวิชาการที ่สนใจแตไมใช
นักวิจัย เปนตน เพ่ือจะไดทราบจำนวนตามประเภทผูใชงาน 

รับพิจารณาดำเนินการ 

46 ควรแสดงเบอรติดตอของผูประสานงานระดับคณะ/สถาบันใน
หนาระบบนักวิจัยดวย เนื ่องจากมีความใกลชิดกับนักวิจัย
มากกวาผูประสานงานระดับมหาวิทยาลัย  

รับพิจารณาดำเนินการ 

47 ตองการใหแสดงขอมูลวันเดือนปเวลาที่นักวิจัยปรับปรุงขอมูล
สวนบุคคล และควรมีการแจงเตือนใหปรับปรุงขอมูลผูใชงาน
ทุกป 

รับพิจารณาดำเนินการ 

48 ตองการใหแสดงจำนวนโครงการของนักวิจัย รับพิจารณาดำเนินการ 
49 ควรมีหนารายงานสรุปนักวิจัย แลวเสร็จ/ดำเนินการ/คางสง 

รายบุคคล รายป 
รับพิจารณาดำเนินการ 

6. ระบบจัดการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
50 ควรกำหนดเพียงคนเดียวที่เปนผูประสานงานหลัก ไมควรให         

ผูประสานงานทุกคนจัดการขอมูลได 
รับพิจารณาดำเนินการ 

51 หนวยงานตองการเพ่ิมผูประสานหนวยงาน หน วยงานสามารถเพ ิ ่ มผ ู  ประสาน
หนวยงานไดท่ีเมน ูการจัดการเจาหนาท่ี 

52 ตองการทราบบทบาทของเจาหนาที ่ ตามกลุ มผู ใช งาน วา
จะตองทำหนาท่ีอยางไรในระบบบาง 

จะเพิ่มคำอธิบายบทบาทของเจาหนาท่ี
ตามกลุมผูใชงาน 

53 กำหนดสิทธิ์ผูประสานหนวยงานไมใหเขาใชแลว แตระบบยัง
แสดงรายชื่อในหนาแนะนำผูประสานงานของหนวยงาน 

ดำเนินการแกไขแลว 

54 ไมควรแสดงรหัสผานของเจาหนาที่ทุกคน เพื่อความปลอดภัย
ของขอมูล รหัสควรแสดงเฉพาะเจาของบัญชีทานั้น 

ดำเนินการซอนรหัสผานแลว 

55 ควรมีใหคลิกแจงเตือนสงบัญชีเข าใชงานไปยังอีเมลของ
เจาหนาที ่เหมือนกับนักวิจัย เพื ่อใหเจาหนาที ่สามารถระบุ
รหัสผานเองได 

ระบบมีใหคลิกสงอีเมลแจงรหัสผาน             
เข าใช  งานระบบท ี ่ เมนู  การจ ัดการ
เจาหนาท่ี 

56 กรณีเจาหนาที่โอนหรือยายออกจากสวนที่ปฏิบัติงานวิจัย ควร
ลบชื่อออกหรือไม 

1. กรณีเจาหนาท่ียังสังกัดในหนวยงาน 
แตไมไดปฏิบัติหนาท่ีผูประสาน
หนวยงานแลวสามารถยกเลิกสิทธิการ
เขาใชงานระบบ หรือลบบัญชีเจาหนาท่ี 
2. กรณีเจาหนาท่ีไมไดอยูในหนวยงาน
แลว ใหลบบัญชีเจาหนาท่ีออกจาก
หนวยงาน 
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ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 
57 การส งข อเสนอโครงการ ควรกำหนดสิทธ ิ ์ ให ผ ู ประสาน

หนวยงานสามารถกดสงได แตตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานกอน (ซึ่งในทางปฏิบัติผูประสานหนวยงานจะขอรหัส
หัวหนาหนวยงานเขาไปดำเนินการแทน) จะงายและสะดวก ใน
กรณีที ่ไม สามารถติดตอหัวหนาหนวยงานได ซ ึ ่งถ าส งชา
หนวยงานจะผิดสัญญาหรือเสียสิทธิ ์

รับพิจารณา 

58 ผูประสานงานระดับคณะ/กอง/สถาบัน ไมสามารถสืบคนขอมูล
ใดๆ ได 

จะดำเนินการแกไขต อไปใหสามารถ
ส ืบคนขอม ูลของคณะ/กอง/สถาบัน 
ตนเอง 

59 ตองการใหมีการแจงเตือนการปรับปรุงประวัติเจาหนาท่ีทุกหนึ่งป 
 

รับพิจารณาดำเนินการ 

7. ระบบสืบคนนักวิจัยและโครงการวิจัย 
60 การสืบคนขอมูลนักวิจัยในระบบ ตองการชองทางติดตอนักวิจัย 

email และเบอรโทรศัพท เนื่องจาก นักวิจัยที่อยูในระบบ สวน
ใหญมีความเชี่ยวชาญ และสามารถเปนผูทรงคุณวุฒิ ในการ
พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย หรือพิจารณาบทความวิจัยได 
จะสงผลดีตอมหาวิทยาลัยในการทาบทามเปนผูทรงคุณวุฒ ิ

รับพิจารณาดำเนินการ สำหรับกรณีท่ี
นักวิจัยอนุญาตใหเผยแพร 

61 การคนหาขอเสนอโครงการ ใสคำคนแลวคลิกคนหาจะ error ดำเนินการแกไขแลว 
62 การตรวจสอบความซ้ำซอนยังไมคอยตรงตามท่ีตองการ จะแกไขระบบตอไป 
63 ระบบรายงานโหลดขอมูลชา และบางครั้งหนารายงานคาง จะแกไขระบบตอไป 
64 การคนหาโครงการ ควรมีรายงาน Business Intelligence 

เพ่ิมเติม 
รับพิจารณาดำเนินการ 

8. เมนูอ่ืนๆ 
65 การเปลี่ยนหนวยงานเจาของโครงการ, เปลี่ยนทุนวิจัย, เปลี่ยน

ประเภทโครงการ, กูคืนโครงการท่ีถูกลบ ดำเนินการไดยาก ตอง
ติดตอเจาหนาท่ีระบบ 

รับพิจารณาดำเนินการ 

66 การประกาศทุนวิจัยเปนการประกาศตามกรอบการวิจัย ซึ่งบาง
แหลงทุนมีกรอบการวิจัยจำนวนมาก ทำใหเกิดความสับสน ควร
กำหนดใหเลือกเปนแหลงทุน สวนกรอบการวิจ ัยอาจเปน
ตัวเลือกหนึ่งในการเสนอขอทุน เพราะเมื่อนักวิจัยเลือกกรอก
ขอมูลผิดกรอบการวิจัย จะตองดำเนินการกรอกใหมทั้งหมด ไม
สามารถเปลี่ยนแคกรอบการวิจัยได 

รับพิจารณาดำเนินการ 

67 เมนูกูคืนโครงการท่ีถูกลบ ควรทำใหเมนูดังกลาวเห็นไดชัดเจน รับพิจารณาดำเนินการ 
68 การจัดการขอมูลหนวยงาน (โครงสรางหนวยงาน, ยุทธศาสตร, 

ผลผลิต) ควรกรอก และบันทึกขอมูลเปนรายป 
รับพิจารณาดำเนินการ 

69 หนาหนวยงานของทาน ห ัวข อเป าประสงค และตัวช ี ้วัด
เปาหมายยังไมสามารถเลือกแสดงตามปงบประมาณท่ีตองการ 

ดำเนินการแกไขแลว 
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ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 
70 ยังมีความสับสนเนื ่องจากหนวยงานมียุทธศาสตรกรม และ

ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ซึ ่งแตกตางกัน ในการลงขอมูล
ยุทธศาสตร จะตองใชยุทธศาสตรจากแหลงใด 

ในหนาหนวยงานของทาน จะตองระบุ
เปนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

71 กำหนดผูทรงคุณวุฒิและกำหนดโครงการที่ถูกประเมินแลว แต
ไมทราบกระบวนการขั้นตอนการทำงาน ผูทรงคุณวุฒิไมทราบ
บทบาทหนาท่ีในการเปนผูประเมินตามท่ีระบบกำหนด 

เมื ่อหนวยงานสงขอเสนอโครงการใหผู
ประเมินแลว สามารถแจงผูประเมินให
ประเมินขอเสนอโครงการในระบบ 

72 หนวยงานไมสามารถจัดการผูทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน 
ในระบบ NRIIS ไดตองไปจัดการท่ีระบบ DRMS ทำใหไมสะดวก
ในการประเมินโครงการ 

ต  อ ไปจะส าม า ร ถบร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ผ ู ทรงคุณว ุฒ ิผ านระบบ ORIIS ได ใน
ระบบเดียว 

ความเห็นอ่ืนๆ 

ประเด็น/รายละเอียด ความเห็น/แนวทางดำเนินการ 

1 ควรเพ่ิมจำนวนผูเขารวมการอบรม หรือ รอบการอบรม
การใชงานระบบ NRIIS ใหมากข้ึน เนื่องจากมีการพัฒนา
ระบบตลอดเวลาตองใชเวลาในการเรียนรูและทำความเขาใจ 

การอบรมการใชงานระบบ NRIIS ในแตละ
รอบ จะมีการถายทอดสดผาน Facebook 
กลุม NRIIS และสามารถดูยอนหลังได 

ตอนที ่ 3 หนวยงานของทานมีความตองการที ่จะใชประโยชนขอมูลจากระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศหรือไม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการใชประโยชนขอมูลจากระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรม 

จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 82.81 และปจจุบันยังไมมีความตองการ จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 17.19 
รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี  5 แสดงความตองการท่ีจะใชประโยชนขอมูลจากระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ประเด็นความเห็น จำนวน (คน) รอยละ 

1. ปจจุบันยังไมมีความตองการ 11 17.19 
2. ตองการใชประโยชนขอมูลจากระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรม 53 82.81 

รวม 64 100 

ความเห็นเรื่องความตองการท่ีจะใชประโยชนขอมูลจากระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1) ตองการเขาถึงระบบฐานขอมูลงานวิจัยทั่วประเทศ ตองการขอมูลภาพรวมโครงการวิจัยของประเทศ 

ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยสำหรับการสืบคนอางอิง ขอมูลสำหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ และ
ตองการคนหาความเชี่ยวชาญของนักวิจัยทั้งหมดของประเทศ รวมทั้งชองทางในการสรางเครือขาย
นักวิจัย 

2) ตองการระบบที่ใชในการขอทุนวิจัย ติดตามผลการดำเนินงานวิจัย และจัดเก็บขอมูลไฟลงาน ระบบมี
การสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลการวิจัย การประชุม อบรม และเชื่อมโยงกับงานระบบสถิติของ
ประเทศ 

3) ตองการระบบสำหรับสงขอเสนอโครงการของหนวยงาน เปนแหลงรวบรวมขอมูลนักวิจัยและ
ผลงานวิจัยของหนวยงาน มีรายงานจำนวนนักวิจัยท่ีเปนหัวหนาโครงการ รายงานการติดคางโครงการ 
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การไดรับอนุมัติทุนจาก PMU รายงานการตอบแผนยุทธศาสตร OKR Flagship รวมทั้งสรุปภาพรวม
ตัวชี้วัดของหนวยงาน 

4) ตองการขอมูลสำหรับการตรวจสอบนักวิจัยที่มีการดำเนินงานรวมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันวา
นักวิจัยทำงานรวมกันจริง 

5) ตองการให Research Utilization และการเชื่อมโยงระบบขอมูลวิจัยท่ีเปนจริง 

ตอนที่ 4 หนวยงานของทานตองการที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศหรือไม และหากมีความประสงคตองการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลอะไรบาง 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการท่ีจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 

53.76 และไมตองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 42.24 รายละเอียดดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี  6 แสดงความตองการท่ีจะเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลกับระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ความตองการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล จำนวน (คน) รอยละ 

1. ไมตองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 27 42.19 
2. ตองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 37 57.81 

รวม 64 100 

ความเห็นเรื่องความตองการท่ีจะเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1) ตองการเชื่อมโยงขอมูลดานการบริหารจัดการ การปกครอง สาธารณภัย ระบบสุขภาพ เครื่องมือ

อุปกรณ และสถานท่ีบริการดานการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 
2) ตองการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลงานวิจัยและขอมูลนักวิจัย เชน ระบบ TNRR เปนตน 
3) ตองการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบบริหารจัดการโครงการของหนวยงานกับระบบ NRIIS 
4) ตองการเชื่อมโยงเครือขายจากหนวยงานตางๆ  

ตอนท่ี 5 ความตองการ หรือความคาดหวังตอระบบขอมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในประเด็นตางๆ 
ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น ดังนี้ 
1) การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม 

1.1) ควรมีเกณฑในการใหทุนท่ีชัดเจน มียุทธศาสตรและเปาหมายของการจัดสรรทุนวิจัย มีชวงเวลา 
การดำเนินการที่ชัดเจน และมีคะแนนการพิจารณาที่เปดเผยได และมีขอเสนอแนะในการปรับ 
แกไขสำหรับโครงการท่ีไมผาน 

1.2) ควรเรงรัดให PMU นำเขาขอมูลในระบบ NRIIS ใหเปนปจจุบันมากท่ีสุด เพ่ือใหรูถึงสถานการณ
โครงการวิจัยในทุกระดับ 

1.3) ควรจัดสรรทุนวิจัยโดยพิจารณาจากคุณภาพงานวิจัยดวยกรอบวงเงินในแตละป หนวยงาน
อาจจะมีความตองการไมเทากัน แต สกสว. พิจารณาแบบสำนักงบประมาณ ทำใหหนวยงาน
ตองตัดโครงการออกจำนวนมาก ซ่ึงอาจจะสงผลตอผลผลิตท่ีผูกพันไว 

1.4) ตองการและคาดหวังวาการจัดสรรงบประมาณจะกระจายงบประมาณไปสูหนวยงานตางๆ 
ท่ีเหมาะสม การจัดสรรทุนวิจัยครอบคลุมประเด็นวิจัย และเพียงพอ 

1.5) ตองการใหไดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เชน ของบวิจัย 3 ป ควรได 3 ป ไมควร 
ใหมาเริ่มขอในปใหมอีก เพราะไดรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานอยูแลว 

1.6) ตองการใหตัดงบนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เนื่องจากหนวยงานถูกตัดงบประมาณจากที่ขอไป 
เกินกวารอยละ 50 
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1.7) ทุน Fundamental Fund ในแตละปงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการคอนขางกระชั้น  
ทำใหไมสามารถวางแผนการทำงานลวงหนา 

2) การสงเสริมและถายทอดความรูเพ่ือใชประโยชน 
2.1) ตองการใหมีการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย มีการขยายผลความรู 

แกกลุมเปาหมายอยางเปนรูปธรรมและครบวงจร สงเสริมการนำผลงานวิจัยไปเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน หรือจัดเวทีการเชื ่อมโยงหนวยงานกับภาคเอกชน รวมทั ้งความรู เกี ่ยวกับ            
การถายทอดความรูที่เหมาะสมจากแหลงทุน และการใหความรูเรื่องพระราชบัญญัติสงเสริม
การใชประโยชนงานวิจยัและนวัตกรรม 

2.2) ตองการให สกสว. สรางกลไก เครือขายองคกรขับเคลื่อนเฉพาะทาง เรื่องการสงเสริมและ 
การถายทอดความรูเพ่ือใชประโยชน เชน สำนักงาน/มูลนิธิ/เครือขาย เปนตน 

2.3) ตองการเเหลงเงินทุนสนับสนุนงบประมาณที่ใชในการอบรมหรือจัดประชุมเพื่อสงเสริมนักวิจัย 
ในการถายทอดความรูและใชประโยชน มีการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย 

2.4) ตองการใหมีการจัดทำคลิปวิดีโอ/Infographic เผยแพรขอมูลผลการศึกษาที ่เสร็จสิ้นแลว  
เพื่อใหเกิดความเขาใจเขาถึงขอมูลไดงายยิ่งขึ ้น มีการแลกเปลี่ยน หรือนำเสนอขอมูลงาน             
ท่ีเปนประโยชน 

3) มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
3.1) ตองการการตรวจสอบในกรณีที่ผลงานถูกละเมิดทางจริยธรรม ควรมีมาตรฐานและจริยธรรม 

การวิจัยสูสากลกันอยางท่ัวถึง 
3.2) ตองการใหมีการจัดอบรม ฝกทักษะ สรางเครือขาย มอบสิทธิ ์หรือใบประกาศนียบัตร                     

ผูประสานงานโดยมีการสอบวัดความรูความเขาใจใหแกนักวิจัยเพื่อความเขาใจในการขอ
มาตรฐาน และจัดใหมีการอบรมดานจริยธรรมแบบออนไลนในประเด็นตางๆ 

3.3) สวนงานที่ออกนโยบาย/มาตรฐานควรเรงแกไขและทำใหเกิดความชัดเจน ไมเกิดความเหลื่อม
กันของการใชมาตรฐาน นอกเหนือจากการมอบรางวัลมาตรฐานเพียงอยางเดียว 

3.4) ตองการฐานขอมูลใหนักวิจัยสามารถคนหาไดวาหนวยงานใดมีการรับประเมินจริยธรรม                
ในมนุษย เพ่ือเปนการกระจายใหนักวิจัยมีชองทางในการสงผลงานเขาตรวจจริยธรรมมากข้ึน 

3.5) มีการตรวจสอบและควบคุมการจัดทำโครงการวิจัยแตละโครงการ ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับท่ีกำหนด เชน PDPA 

3.6) ตองการใหมีงบประมาณสนับสนุนหนวยจริยธรรมการวิจัย 
3.7) ตองการใหนักวิจัยท่ีขอทุนทุกคนผานการอบรมจริยธรรมในมนุษย 

4) การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
4.1) ตองการใหมีโครงการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวตักรรมของหนวยงานในระบบ ววน. 
4.2) ตองการใหพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสูมาตรฐานสากล เพื่อตอยอดในการเขียนขอทุน 

ในระดับนานาชาติ 
4.3) ควรจัดการอบรมฝกทักษะ ความคิด และกระบวนการวิจัยทั ้งหมดแกนักวิจัย ใหสามารถ

นำไปใชจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยไดจริงรวมท้ังอบรมใหผูประสานงาน และหัวหนาหนวยงาน 
โดยควรแบงระดับการอบรมพัฒนาเปนทั่วไป (รับรู) พื้นฐาน (ลงมือทำ) ปรับระดับขั้นสูงขึ้นไป
อีก 2 - 3 ระดับ 

4.4) ควรสงเสริมองคกรอ่ืนๆ มอบรางวัลใหเปนแรงจูงใจแกนักวิจัยดานตางๆ 
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4.5) ตองการใหมีศูนยกลางการอบรม สัมมนาสรางเครือขาย และเปนพื ้นที ่เชื ่อมโยงของทุก
หนวยงาน/สถาบัน 

4.6) ตองการใหมีการใหความรู เชิงการวิเคราะห การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย และการ
ประเมินระดับความพรอมของเทคโนโลยี 

5) ขอมูลวิจัยและนวัตกรรม 
5.1) ตองการใหมีฐานขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ทุกคนสามารถเขาถึง และมีขอมูลที่เปน

ปจจุบัน สามารถเชื่อมโยง และสามารถนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง 
5.2) ตองการเขาถึงงานวิจัยในวารสารนานาชาติ เเละมีฐานขอมูลกลางในการรวบรวมขอมูล 
5.3) ตองการใหมีการทำ Index สำหรับการสืบคน 
5.4) ตองการใหมีสถิติตัวเลขท่ีเชื่อมโยงจากสำนักงานสถิติแหงชาติ มาประกอบระบบดานงานวิจัย 
5.5) ตองการใหการเผยแพรขอมูลท่ีเขาใจงายตอสาธารณะ เพ่ือเปนแนวทางสำหรับนักวิจัยรุนตอไป 
5.6) ตองการการสืบคนขอมูลโครงการวิจัยในดานตาง ๆ ของประเทศ รวมทั้งมีผลการวิเคราะห

แนวทางในอนาคต มีห ัวข อการศึกษาที ่น าสนใจ ทันต อสถานการณในปจจุบ ัน และ                        
มีความถูกตอง แมนยำ สามารถนำไปประยุกตใชกับองคกรไดจริง 

5.7) ความเปนปจจุบันของขอมูล โดยเฉพาะสถานะของโครงการ ไดรับทุนหรือไมไดรับทุน เหตุผล   
ที่ไดรับหรือไมไดรับ ควรเปดใหผู ประสานงานไดรับทราบ เพื่อนำไปวิเคราะหหาจุดออน               
ของขอเสนอโครงการ ควรเชื่อมโยงขอมูลจากสำนักงานสถิติแหงชาติมาเสริมงานวิจัยนวัตกรรม
ของประเทศดวย 

3.2  สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม 
ผู  เข าร วมประชุม จำนวน 267 คน จากการรวบรวมขอมูลมีผ ู ตอบแบบสอบถามทั ้งส ิ ้น 147 คน               

คิดเปนรอยละ 55.06 สวนใหญมีความพึงพอใจมากในภาพรวมของการจัดประชุม โดยพอใจในหัวขอ รูปแบบและวิธีการ
จัดประชุมมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะหากสถานการณโควิดเขาสูสภาวะ
ปกติ ตองการให วช.จัดประชุมผูประสานงานประจำปในรูปแบบ onsite เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูประสานงานวิจัย และตองการใหมีการอบรมการใชงานระบบเชิงลึกรายหนวยงาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดดังนี้ 
1) สถานะผูเขารวมการประชุม 

ผูตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 147 คน สวนใหญเปนผูประสานหนวยงาน จำนวน 119 คน คิดเปน    
รอยละ 80.95 รองลงมาเปนผูประสานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 8.84 รายละเอียด
ดังตารางท่ี 7 
ตารางท่ี  7 สรุปจำนวนและรอยละสถานะของผูเขารวมการประชุม 

สถานะผูเขารวมการประชุม จำนวน (คน) รอยละ 

1. ผูประสานหนวยงาน 119 80.95 
2. ผูประสานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง 13 8.84 
3. นักวิจัย, ผูประสานหนวยงาน 3 2.04 
4. หัวหนาหนวยงาน 1 0.68 
5. ผูประสานหนวยงาน PMU 3 2.04 
6. ผูประสานหนวยงาน PMU Program 2 1.36 
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สถานะผูเขารวมการประชุม จำนวน (คน) รอยละ 

7. นักวิจัย 2 1.36 
8. นักวิจัย, ผูประสานหนวยงาน, หัวหนาหนวยงาน 1 0.68 
9. ผูประสานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง, ผูประสานหนวยงาน 2 1.36 
10. นักวิจัย, ผูประสานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง 1 0.68 

รวม 147 100.00 

2) ประสบการณการเขารวมประชุม/อบรมท่ีเกี่ยวกับระบบ NRIIS 
ผู ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ ้น 147 คน สวนใหญมีประสบการณการเขารวมประชุม/อบรม  

ท่ีเก่ียวกับระบบ NRIIS จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 74.15 โดยสวนมากเคยเขารวมประชุม/อบรม จำนวนมากกวา 
1 - 3 ครั้ง จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 31.29 ของผูที่มีประสบการณเขารวมประชุม/อบรมทั้งหมด รายละเอียด 
ดังตารางท่ี 8 
ตารางท่ี  8 สรุปจำนวนและรอยละการมีประสบการณการเขารวมประชุม/อบรมท่ีเกี่ยวกับระบบ NRIIS 

ประสบการณการเขารวมประชุม/อบรม 
จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

1. เขารวมประชุม/อบรมเปนครั้งแรก 38 25.85 

2. เคยเขารวมประชุม/อบรม 109 74.15 

• 1-3 ครั้ง 46 31.29 

• 4-6 ครั้ง 30 20.41 

• 7-10 ครั้ง 11 7.48 

• มากกวา 10 ครั้ง 22 14.97 

รวม 147 100.00 

3) ประสบการณการใชงานระบบ NRIIS 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการใชงานระบบ NRIIS จำนวน 125 คน คิดเปนรอยละ 

85.03 โดยเคยใชงานระบบ NRIIS Ongoing & monitoring มากที่สุด จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 28.57 ของการ
ใชระบบงานทั ้งหมด รองลงมาระบบ NRIIS Proposal Submission, NRIIS Ongoing & monitoring และ NRIIS 
Research evaluation จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 21.09 ของการใชระบบงานท้ังหมด รายละเอียดดังตารางท่ี 9 
ตารางท่ี  9 สรุปจำนวนและรอยละการใชงานระบบ NRIIS 

ประสบการณการใชงานระบบ NRIIS จำนวน (คน) รอยละ 

1. มีประสบการณ 125 85.03 
1.1 NRIIS Proposal Submission, NRIIS Ongoing & monitoring, 

NRIIS Research evaluation 
31 21.09 

1.2 NRIIS Proposal Submission, NRIIS Ongoing & monitoring 30 20.41 
1.3 NRIIS Proposal Submission 17 11.56 
1.4 NRIIS Ongoing & monitoring 42 28.57 
1.5 NRIIS Ongoing & monitoring, NRIIS Research evaluation 4 2.72 
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ประสบการณการใชงานระบบ NRIIS จำนวน (คน) รอยละ 

1.6 NRIIS Ongoing & monitoring (ระบบดำเนินการและติดตาม
งานวิจัย), การจดัการแผนงาน/การจัดทำแผนปฏิบัติการ  

1 0.68 

2. ไมมีประสบการณ 22 14.97 
รวม 147 100.00 

ตอนท่ี 2 ระดับความรูความเขาใจ/การนำความรูไปใชของผูเขารวมการประชุม 
 ความรูความเขาใจ : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจกอนการประชุม ในระดับปานกลาง 
(𝑋𝑋�= 3.26) และหลังการประชุม มีความรูความเขาใจในระดับมาก (𝑋𝑋�= 4.07) 
 การนำความรูไปใช : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสามารถนำความรูไปใชในการดำเนินงาน รวมทั้งมีความ
ม่ันใจ และสามารถนำไปเผยแพร/ถายทอดไดในระดับมาก (𝑋𝑋�= 4.05) รายละเอียดดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี  10 สรุประดับความรูความเขาใจ/การนำความรูไปใชของผูเขารวมการประชุม 

ความรูความเขาใจ/การนำความรูไปใช คาเฉล่ีย ระดับ 

1. ดานความรูความเขาใจ 

1.1 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การประชุม 3.26 ปานกลาง 

1.2 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การประชุม 4.07 มาก 

2. ดานการนำความรูไปใช 4.05 มาก 

2.1 มีความม่ันใจและสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชได 4.05 มาก 

2.2 สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชในการดำเนินงานได 4.10 มาก 

2.3 สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 4.01 มาก 

หมายเหตุ: ตารางท่ี 10 ในการประเมินใชเกณฑ ดังนี้ 
มากท่ีสุด มีคาคะแนน  เทากับ 5 
มาก  มีคาคะแนน  เทากับ 4 
ปานกลาง    มีคาคะแนน  เทากับ 3 
นอย มีคาคะแนน เทากับ 2 
นอยท่ีสุด มีคาคะแนน เทากับ 1 

การใชเกณฑคะแนนในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean) ไดดังนี้ 
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง   มาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง   ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง   นอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง   นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุม 
 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพอใจมากตอการจัดประชุม (𝑋𝑋�= 3.60) โดยพอใจในหัวขอ
รูปแบบและวิธีการจัดประชุมมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด (𝑋𝑋�= 3.65) รองลงมาพอใจหัวขอความ
สะดวกในการเขารวมประชุมออนไลน (𝑋𝑋�= 3.64) รายละเอียดดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี  11 สรุประดับความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุม 

การจัดประชุม คาเฉล่ีย ระดับ 
1. การประชาสัมพันธและแจงขอมูลการจัดประชุมฯ 3.59 พอใจมาก 
2. การใหบริการ/การประสานงานของเจาหนาท่ี 3.61 พอใจมาก 
3. ระยะเวลาการประชุมฯ มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 3.60 พอใจมาก 
4. เอกสารประกอบการประชุม 3.54 พอใจมาก 
5. รูปแบบและวิธีการจัดประชุมมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 3.65 พอใจมาก 
6. ความสะดวกในการเขารวมประชุมออนไลน 3.64 พอใจมาก 

ภาพรวมความพึงพอใจการจัดประชุม 3.60 พอใจมาก 

หมายเหตุ: ตารางท่ี 11 ในการประเมินใชเกณฑ ดังนี้ 
พอใจมาก  มีคาคะแนน  เทากับ 4 
พอใจ   มีคาคะแนน  เทากับ 3 
ไมพอใจ  มีคาคะแนน  เทากับ 2 
ไมพอใจมาก  มีคาคะแนน เทากับ 1 

การใชเกณฑคะแนนในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (Mean) ไดดังนี้ 
คาเฉลี่ย 3.26 - 4.00   หมายถึง     พอใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.25   หมายถึง     พอใจ 
คาเฉลี่ย 1.76 - 2.50   หมายถึง     ไมพอใจ 
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.75   หมายถึง     ไมพอใจมาก 

ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะใหจัดประชุมตอเนื่องเปนประจำทุกป และหากสถานการณโควิดเขาสู
สภาวะปกติ ตองการใหจัดประชุมในรูปแบบ onsite เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูประสาน
งานวิจัย และตองการใหมีการอบรมการใชงานระบบเชิงลึกรายหนวยงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 12 

ตารางท่ี  12 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดประชุม 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดประชุม 
1. ระยะเวลาและสถานท่ีในการจัดประชุม 

1.1 การดำเนินการประชุมรวดเร็วและกระชับไดใจความดีมาก 

1.2 ควรมีการจัดประชุมตอเนื่องเปนประจำทุกป 

1.3 หากสถานการณโควิดเขาสูสภาวะปกติ ตองการให วช. จัดประชุมผูประสานงานประจำปในรปูแบบ 
onsite เพ่ือจะไดสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูประสานงานวิจัย 

1.4 ควรปรับปรุงเรื ่องการประชาสัมพันธ เนื่องจากไมไดรับลิงก ZOOM ตองรับฟงการประชุมผาน 
Facebook แทน 

2. รูปแบบและหัวขอในการจัดประชุม 
2.1 เนื้อหาเปนภาพรวม เกี่ยวของกับนักวิจัยมากกวาผูประสานหนวยงาน ควรเชิญนักวิจัยเขารวมการ

ประชุมมากกวาเจาะจงเฉพาะผูประสานหนวยงาน 
2.2 วิทยากรใหความรูดี เหมาะสม 

3. อ่ืนๆ 
3.1 ควรมีการอบรมการใชงานระบบเชิงลึกรายหนวยงาน 
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