
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ  
 

เมื่อระลึกถึงตอนพวกเราเป็นนักวิจัยใหม่ ๆ  นักวิจัยตัวน้อย ๆ  ก าลังฟิตก าลังอยากรู้ อยากเห็น อยากท า  
วิจัย สิ่งแรกที่ทุกคนมองหาคือ….ทุนวิจัย แรกๆ ก็คงแข่งกับข้างนอกองค์กรตนเองล าบาก ก็นั่นไง  ทุนภาควิชา             
ทุนกอง ทุนคณะ  แต่ละทุนก็จะมีกฎ กติกา แล้วก็…แบบฟอร์ม  วิธีการในการน าเสนอโครงร่างหรือข้อเสนอการ 
วิจัย…….รูปแบบท่ี 1  

พอชักแก่กล้า อาจารย์ ผู้บริหารก็แนะน า เก่งข้ึนนะเรา ไปแข่งเอาทุนข้างนอกเถอะ ทุนข้างในเอาไว้ให้  
น้อง ๆ รุ่นใหม่ เราก็เห็นด้วย เพราะก็เคยเป็นแบบน้อง ๆ มาก่อน แต่โครงร่าง ข้อเสนอนี่ก็ท าไปแล้วนะ                 
ใช้แบบฟอร์มเก่า ก็ไม่เป็นไรมั้ง ขอทุนที่ไหน เขาคงอยากรู้อยากเห็นว่าเราอยากวิจัยอะไรเหมือนกัน ก็ไปดูจากทุน
คณะ ทุนกอง ก็ขยับไปดูทุนมหาวิทยาลัย ทุนกระทรวง….เจอรูปแบบใหม่อีกละ…..รูปแบบท่ี 2 

ถึงแม้ว่าจะคล้าย ๆ กัน แต่ก็ไม่เหมือนกัน ก็ต้องเอากลับมาปรับใหม ่ท าใหม่ ทุนในระดับนี้ ก็ยังมีอีกหลาย
แบบนะ ในแต่ละมหาวิทยาลัย หรือแต่ละกระทรวงอาจมีกองทุนวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น เพื่อพลังงาน  
ทดแทน เพื่อการแพทย์แผนไทย เป็นต้น มีทั้งทุนจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยเองและงบจากงบแผ่นดิน ถ้าเป็น
งบแผ่นดิน ก็แบบฟอร์มหนึ่ง วิธีการหนึ่ง ที่เคยขอมาแล้วจะคุ้นเคยแบบ ว.1ด., ว.1ช. ระบบ NRPM-National 
Research Program Management ถ้าเป็นงบมหาวิทยาลัย ก็อีกแบบฟอร์มหนึ่ง ยิ่งท าวิจัยไป มีประสบการณ์
มากขึ้น ก็จะเริ่มเหน็แหลง่ทนุมากข้ึน ๆ  ไม่ว่าจะเป็น สกว., สวทช., สวรส., สวก. แหล่งต่าง ๆ เหล่าน้ีก็มีแบบฟอรม์ 
ที่ต่างพัฒนาข้ึน และปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการตอบค าถามของทุนขององค์กร วิธีการจัดส่งก็พัฒนาข้ึน
หลากหลาย ส่งผ่าน web ส่งเป็นเอกสาร  

ตอนนี้แหละ จะเห็นทั้งรูปแบบที่ 3,4,5,6…..  
บางครั้งนักวิจัยขอทุนจากแหล่งหนึ่งแล้วไม่ได้ อาจเอามาปรับหรือที่ไม่ได้เพราะไม่ตรงกับแนวทางการ             

ให้ทุนก็อาจสามารถส่งขอทุนจากแหล่งทุนแหล่งใหม่ แต่…..ก็ต้องมาปรับให้เข้าตามแบบฟอร์มใหม่ ส่งตามวิธีการ
ใหม่ นี่มองจากมุมมองในแง่ที่ดี  ถ้ามองจากมุมมองในแง่ Abuse หรือตุกติกบ้าง (มีเป็นส่วนน้อย) นักวิจัยอาจส่ง
ข้อเสนอเรื่องเดียวกัน ไปยังหลาย ๆ แหล่งทุน (เหตุผลง่าย ถ้าไม่ได้จากแหล่งทุนหนึ่ง อาจได้จากอีกแหล่งหนึ่ง         
ไม่ต้องเสียเวลา แตแ่บบนี้ผิดจรรยาบรรณนะ ถ้าจะส่งแบบนี้ ต้องระบุด้วยว่าได้ส่งขอทุนไปที่ใดบ้าง)  ที่ตุกติกมาก
ไปกว่าน้ันก็คือ เรื่องเดียวกัน แต่ปรับข้างในเล็กน้อย ใส่ช่ือผู้ขอทุนวิจัยต่าง ๆ  กัน แยกไปเลยเป็น 3 หรือ 4 ข้อเสนอ
โครงการวิจัย ส่งไปสามหรือสี่แหล่งทุน 

ยังมีรายละเอียดปลีกย่อย เช่น ต้องกรอกข้อมูล ประวัตินักวิจัย กรอกแล้วกรอกอีก ทั้ง ๆ ที่แต่ละแหล่ง 
เช่น วช.มีท าเนียบนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ  สกว.ก็มีท าเนียบนักวิจัยของ สกว. แต่ต่างคนต่างมีไม่เอื้อต่อกัน 
หากนึกถึงคนที่ท าหน้าที่บริหารองค์กรเหล่านี้ ต่างก็เช่ือมั่นว่าแบบฟอร์ม วิธีการในการเ สนอ วิธีการพิจารณา          
ขององค์กรของตนดี สมบูรณ์ และตอบข้อมูลบางอย่างที่หน่วยงานต้องการเอาไปใช้ในการประเมินต่อไป จะมีใคร
บ้างไหม ที่จะหันกลับมาดู…นักวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ว่าพวกเขาเหล่านั้น ล าบากแค่ไหน เบื่อแค่ไหน 
เพื่อให้ เป็นไปตามรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย   

จะมีใครบ้างไหม ที่มองเห็นจุดอ่อนของระบบบริหารแบบแยกส่วน (ที่ก็ยังมีข้อดีอยู่มากในการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว) ว่าอาจพบการให้ทุนซ้ าซ้อน ให้ทุนกับโครงการวิจัยที่คล้ายคลึงกนั และท้ายสุดเมื่อได้ผลจากการ
วิจัยก็ต่างคนต่างเก็บไว้กับหน่วยงาน เพื่อรอให้ผู้สนใจเข้ามาค้นพบเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 



ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 นับเป็นเวลา 4 ปีมาแล้วที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติหรือ คอบช . ได้มา 
จับมือกัน จับเข่าคุยกัน ที่จะช่วยกันปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ให้เกิดเอกภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ที่สูงข้ึน ตลอดจนสามารถท าให้การวิจัยน าไปสู่ความรู้ องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาประเทศ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้กับแต่ละองค์กร ทั้งนี้โดยความร่วมมือจาก
สถาบันคลังสมอง 

ในเรื่องนี้เราเริ่มที่ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository) และเราได้
จ าแนก TNRR ออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  

1. งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว  
2. ข้อมูลนักวิจัย และระบบค้นหาผูเ้ช่ียวชาญ  
3. ข้อมูลงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการและระบบติดตามงาน  
4. ข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ / เชิงอุตสาหกรรม 
5. การใหบ้ริการขอทุน ณ จุดเดียว เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อเสนอโครงการวิจัย  
 

ทั้ง 5 ส่วนน้ัน 3 ส่วนถือได้ว่าเป็นคลังข้อมูลหรือ Repository จริง แต่อีก 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 5 และ 3 นั้น
ไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจัดการ ดังนั้น คอบช. จึงเห็นพอ้งกันว่า ถึงแม้เริ่มมาจาก TNRR และแบ่งเป็น 5 ส่วน  
ก็เห็นชอบใหป้รบัเป็น 2 ระบบ ทีม่ีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกนั ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1 .  ร ะ บบบริ ห า ร ง าน วิ จั ย แ ห่ ง ช าติ  National Research Management System (NRMS) 
ประกอบด้วย  

1.1 แบบฟอร์มกลาง 
1.2 ฐานข้อมูลนักวิจัย ที่มีลกัษณะเป็น Real – Time และเช่ือมกับ ข้อ 2.1 ที่หากมีข้อมลู

งานวิจัยที่เสร็จสิ้นเพิม่เติมข้ึน ในข้อมลูนักวิจัยโดยไม่ต้องบันทึกเพิม่ใหม่ 
1.3 การรบัข้อเสนอโครงการวิจัยทีจุ่ดเดียว (แล้วแต่แหล่งทนุจะไปกระจายต่อเองอย่างรวดเร็ว)  
1.4 ข้อมูลโครงการวิจัยทีเ่สนอขอ (ถ้ามี) 
1.5 ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รบัทุน 
1.6 ระบบและกระบวนการพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒิ 
1.7 ระบบติดตามความก้าวหน้าและการเบกิจ่ายทุน 
1.8 การรายงานเมือ่สิ้นสุดโครงการ 

ระบบนี้จะเช่ือมต่อกับ TNRR ในส่วนฐานข้อมูลนักวิจัยที่จะน าเข้าข้อมูลผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วจาก 
TNRR เข้ามาใส่ในแบบฟอร์มแบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากตัวนักวิจัย (ที่มีข้อมูลในระบบ) และเช่ือมโยงกับ TNRR 
ในส่วนฐานข้อมูลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยน าออกผลการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วและถูกจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้สามารถสืบค้น ค้นคืนได้จากระบบ TNRR เพื่อการใช้ประโยชน์ 

2. ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ประกอบด้วย 
2.1 การเช่ือมโยงฐานข้อมูลผลการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากรายงาน            

การวิจัยยังจะได้มีฐานข้อมูล บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่จากผลการวิจัยที่ได้รับทุนด้วย 



2.2 ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แยกออกมาแต่เป็นการจ าแนกงานวิจัยและ
แบ่งหมวดหมู่ไว้ เพื่อให้สามารถสืบค้น ค้นคืน เพิ่มเติมประเด็นที่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
ต้องการ 

 

NRMS แบบน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกได้หรือไม ่
นักวิจัย  :   

- ก่อนจะเขียนโครงการขอทุนวิจัย สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครท าวิจัยในเรื่องที่ท่าน
สนใจอยู่ไหม แนวคิดที่ท่านจะวิจัย มีใครท าไปแล้วหรือก าลงัท าอยู่ไหมอย่างไร  

- เมื่อจะขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของท่าน ทั้งจาก สกว., สวรส., สวก., 
สวทช. และ วช. ท่านใช้ 

 แบบฟอร์มเดียวกัน 
 วิธีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งทีเ่ดียว 
 ดึงข้อมูลนกัวิจัยมาใส่ในแบบฟอรม์ได้เลย 

- เมื่อส่งเรื่องขอทุนแล้ว สามารถติดตามได้ว่า การพิจารณาอยู่ในข้ันตอนใด               
ผ่านหรือไมผ่่านอย่างไร สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

- เมื่อได้รบัทุนวิจัย หรือด าเนินการเสร็จสิ้นและสง่งานเข้าตามระบบ NRMS ข้อมูลจะ
ถูกน าไปปรบัปรุง (Updata) ข้อมูลนักวิจัยของตัวท่านเองโดยอัตโนมัต ิ

 

ผู้บริหารระดับคณะ/มหาวิทยาลัย/กรม/กระทรวง :   
- ท่านสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน 

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาได้รับการสนับสนุน ได้รวดเร็ว จ าแนกวิเคราะห์
แหล่งทุน สาขาวิจัย 

- หากท่านประสงค์จะน าระบบ NRMS ไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ หรือ 
กรม  คอบช. จะไปติดตั้งระบบให้กับหน่วยงานของท่าน โดยท่านไม่ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณในการจ้างเขียนโปรแกรม 

แบบนี้ยังอ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยว่า ถึงเป็นการขอทุนจากภายในหน่วยงาน ก็ใช้แบบฟอร์มเดียวกนั 
ในระดับประเทศ ดังนั้นเมื่อจะเปลี่ยนแปลงไปขอรับทุนจากแหล่งทุนที่แตกต่างไป ก็ใช้แบบฟอร์มเดิมได้เลย              
(อาจเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน แต่ส่วนใหญ่ใช้แบบฟอร์มเดิมที่จัดท าไว้แล้ว) 
 

หมายเหตุ  :  ขณะนี้ NRMS เริ่มใช้กับทุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 ทุนมุ่งเป้างบประมาณปี 2558 
และจะได้ขยายไปใช้ในแต่ละแหล่งทุนต่อไปในอนาคต รวมถึงในแต่ละหน่วยงานะดับมหาวิทยาลัย กรม ด้วย 
 
 
 
 


