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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน

สไลด์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีต่อไปนี้  คัดลอกมาจากไฟล์ของกระทรวงยุติธรรม – ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้.

คติพจน์ประจ าชาติ

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
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เป้าหมาย
ความมั่นคง

1) มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

2) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

3) ความมั่นคงทางด้าน อาหาร พลังงาน และน้ า

ความม่ังคั่ง

1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง

3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ความยั่งยืน

3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม

2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง

3



กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
1.3 การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศทุกระดับ
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กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ 
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
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กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศ
3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการ

พัฒนาคน
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กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
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กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
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กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนและพัฒนาบคุลากร

ภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
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กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ

6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับขอ้บังคับสากลหรอื

ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ

บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
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ภาพรวมของแนวคิดเกี่ยวกับอนาคต

• การท างานใช้ระบบอัตโนมัติช่วยจะมีเพิ่มมากขึ้น

• การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศจะเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องท้าทายไทย (Challenge)

• สนับสนุนให้เกิดการท าธุรกิจใหม่ๆ (Start-up)

• เน้นการบูรณาการงานให้เกิดผลลัพธ์แบบ ทันที ที่เดียว ทั่วทั้งไทย โดยเฉพาะ
คือบริการและการบริหารภาครัฐ (E-Government)

• เน้นธรรมาภิบาล และ ความโปร่งใสของการท างาน

• เน้นการสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

• เราต้องการให้เกิดธุรกิจที่เก่ียวข้องกับไอซีทีและงานอัตโนมัติมากขึ้น 
(เช่น หุ่นยนต์, เซ็นเซอร,์ ระบบ smart ต่างๆ) การมีพลังงาน
ทางเลือกมากขึ้น

• เราต้องการหน่วยงานที่ท างานบนฐานของความรู้ (Knowledge 
based operation, Business Intelligence, Big data, Artificial 
Intelligence)
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ความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

• เราต้องการผู้บรหิารที่ใช้เครื่องมือไอทีคล่องแคล่ว, รู้เท่าทนัข่าวสาร, 
ตัดสินใจจากเหตุผลและข้อมูลได้รวดเรว็, มีเครือข่ายช่วยงานอย่าง
กว้างขวาง, เข้าใจความส าคัญของงานบรกิาร, สามารถจัดการความ
เปลี่ยนแปลง, สามารถสื่อสารได้ทุกระดับ
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ความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

• เราต้องการระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น แต่มีคุณภาพ  สามารถผลิต
ผู้ปฏิบัติงานในวิชาการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีความรู้, ทักษะ, 
และ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริง

• รูปแบบการศึกษาในขัน้ต้นจะต้องผลิตคนที่มีความสามารถ, คิดเป็น, 
สู้งาน, รักการเรียนรู,้ และ มีจริยธรรม
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การปรับเปลี่ยนส าคัญ

• ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องเรียนรู้ใหม่

• คนไทยทุกคนต้องมีสมรรถนะเทียบเท่ากับคนสงิคโปร์

• การปฏิบัติงานทั้งหลายจะต้องมีหลักฐานที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ให้ตรวจสอบได้

• หน่วยงานมีกระบวนงานทีม่ีประสิทธิภาพ

• ตัวชี้วัดมีไว้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขยิ่งกว่าจะใช้ในการจับผิดหรือให้
คุณให้โทษ

• ผู้บริหารเหน็งานทั้งหมดในแบบเวลาจริง (real time)
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โจทย์วิจัยส าคัญ 

• เราจะปรับปรงุเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ในเมื่อ
• ผู้บริหารจ านวนมากยังตามไอทีไม่ทัน
• หน่วยงานไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเอาไว้ให้ใช้ในการบริหาร แต่เพื่อจัดท า

ตัวชี้วัดให้ผ่านเกณฑ์
• บุคลากรไม่เข้าใจความส าคัญของไอที นอกจากการเล่นไลน์, เล่นเกม, ฟัง

เพลง, ดูภาพยนตร์?
• บุคลากรไอทีก็มีน้อยและขาดแคลน
• ไม่มีระบบสารสนเทศให้ใช้งาน
• ขาดแคลนงบประมาณ
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โจทย์วิจัยส าคัญ

• บุคลากรเทคนิคด้านใดบ้างที่มีความจ าเปน็ต่อการด าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร์ 20 ปีในด้านต่างๆที่ระบุตามกรอบ  จ านวนที่ต้องการ
เป็นอย่างไร

• มีวิธีการใดบ้างที่จะพัฒนาบุคลากรเทคนิคทีต่้องการ
• สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร
• จะต้องพัฒนาหลักสูตรอะไรบ้าง
• อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร

17



การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

• ด้านไอซีที จะพัฒนาอย่างไร

• ด้านการบริหารจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร

• ด้านการปฏิบัติงานจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร

• ด้านการบริการจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร

• หน่วยงานจะบูรณาการกันอย่างไร

• ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง

18



จุดอ่อนในการพัฒนางานไอซีทีปัจจุบันมีอะไรบ้าง

• การที่งานไอซีทีของประเทศมีความล้าหลังเป็นเพราะสาเหตุส าคญั
อะไรบ้าง เช่น การขาดบุคลากร, ขาดผู้บริหารที่สนใจ, ขาด
งบประมาณ, ปัญหากฎระเบียบ, ปัญหาการตกเป็นทาสบริษัทผู้
ให้บริการ, การขาดกระบวนงาน, การขาดสถาปัตยกรรม, การขาด
ความรู้ในการจัดการโครงการไอซีที? ฯลฯ.

19



ธุรกิจเป้าหมายของประเทศต้องการอะไร

• ธุรกิจเป้าหมายของประเทศจะเปลียนแปลงอย่างไรในรอบ 20 ปี
ข้างหน้า จากผลของความก้าวหน้าด้านไอซีทีของโลก

• ประเทศไทยจะต้องพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีในด้านที่แต่ละธุรกิจ
เป้าหมายต้องการอย่างไรบ้าง

• ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธรุกิจเป้าหมายของประเทศมีอะไรบ้าง?

20



โจทย์วิจัยจากกรอบยุทธศาสตร์ยังมีอีกมาก  ตัวอย่าง

• ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ เช่น
• 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ

ค าตอบที่ต้องการคือ จะพัฒนาใครบ้าง ด้านใดบ้าง  วิธีการใดบ้าง  
เป้าหมายที่คาดหวังคืออะไร  งบประมาณเป็นเท่าใด  ต้องท านานแค่ไหน  
ผลส าเร็จคืออะไร? 
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โจทย์วิจัยจากกรอบยุทธศาสตร์ยังมีอีกมาก  อีกตัวอย่าง

กรอบยุทธศาสตร์ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากร ธรรมชาติ

โจทย์

เราจะใช้ไอซีทีช่วยอนุรักษ์,ช่วยฟื้นฟ,ู และ ช่วยป้องกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านต่างๆ เช่น ต้นน้ าล าธาร, ป่าไม,้ สัตว์ป่า
และสัตว์น้ า, ฯลฯ ได้อย่างไร?
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งานวิจัยด้านไอซีทีที่จะท าได้นั้น
มีได้ทั้งสองลักษณะ

• งานทางด้านวิชาการ  เป็นงานวิจัยที่พยายามหาขอบเขตความรู้ใน
สาขาย่อยและศึกษาวิจัยให้เกิดความรู้ที่ขยายขอบเขตออกไป

• งานด้านการประยุกต์  เป็นงานวิจัยที่จะประยุกต์ไอซีทีในงาน
เป้าหมาย ซึ่งในที่นี้ก็คืองานทีส่นับสนุนยุทธศาสตร์ 20 ปี
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สรุป

• การคิดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไม่ใช่เรื่องยาก

• นักวิจัยจะต้องเริ่มคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้  มิฉะนั้นจะช้าเกินไป

• นักวิจัยจะต้องเริ่ม คิด ไตร่ตรอง ปรึกษาหารือ และ รีบเขียนข้อเสนอ
โครงการโดยเร็วที่สุด

24



Thank you



 
 
 
 
 

 
โลกใบนี้ต้องการอะไรจากงานวิจัย 

 
 
 

 
 

  ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศาสตราจารย ์นายแพทยส์มเกียรติ วฒันศิริชยักลุ 
ผูท้รงคณุวฒิุ ระบบการบริหารงานวิจยั NRMS 

 
ณ ห้องประชมุโลตสั 7 เซน็ทรลัเวิลด ์ราชประสงค ์กรงุเทพฯ 
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16 ปียอ้นหลงัไปท่ีปี ค.ศ.2000 โลกใบน้ี...เป็นอยา่งไร 

ประชากรโลก 

ประชากรโลกออนไลน์ 5 % 

2 



ณ วนัน้ี....
โลกใบน้ี..
หน้าตาเป็น
อย่างไร 
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Thailand’s population structure  
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https://www.google.co.th/search?q=Virtual+world 7 

https://www.google.co.th/search?q=Virtual+world


https://www.google.co.th/search?q=Physicall+worlld transformed 

8 

https://www.google.co.th/search?q=Physicall+world


https://www.google.co.th/search?q=New+Computing+Architectures&espv=2&biw=1018&bih=696&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwiEjueX6sXOAhXCp48KHfBWC4kQ_AUIBigB#imgrc=9yY9PGlu3dt_rM%3A 9 
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http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c4nr07682f 13 



http:// http://www.nanoday.com/single/241/what-are-the-possible-advantages-
of-nanorobots-in-medicine? f 
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1. คณุภาพชีวิต สขุภาพ และ การกินดีอยู่ดี 

2. ระบบธรรมาภิบาลกบัพฒันาสถาบนั 

3. การพฒันาสวสัดิการสงัคมกบัค่าใช้จ่ายภาครฐั
อย่างยัง่ยืน 

4. การเพ่ิมมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสงัคม 

15 



คณุภาพชีวิต และ การกินดีอยู่ดี 

การพฒันาสวสัดิการ
สงัคมกบัค่าใช้จ่าย
ภาครฐัอย่างยัง่ยืน 

16 



1. คณุภาพชีวิต สขุภาพดี 

2. การเตรียมการเพ่ือสงัคมผูส้งูอาย ุ

3. ตลาดแรงงานอนาคต 

4. การเพ่ิมมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสงัคม 

5. การมีส่วนร่วมของชมุชน 

6. นโยบายและมาตรการท่ีเน้นการบรูณาการ 

7. ลดความเหล่ือมล า้ 

8. รปูแบบสวสัดิการสงัคมท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 

9. พฒันาเทคโนโลยีกบัการด าเนินชีวิต 

10. โครงสร้างพืน้ฐานงานวิจยัเพ่ือหลดุพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง 
17 



Primary Asset 
Agrarian Industrial Technological 

Land/Animals 
“Grow it” 

Factory/Workers 
“Make it” 

Ideas 
“Invent it” 

Real Property                                 Intellectual 
Property                              

Chemical-Based Bio-Based 

Source: ผศ.อคัรวทิย ์ 
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The Country Strategy 
New Growth Model 

Improving 
internal  
process 

Getting 
out of the 
middle-
income 

trap 

Increasing 
Environ-
mental  

friendliness 

Reducing 
social 

disparity 

Growth & 
Competitiveness 

  Green 
Growth 

Inclusive 
 Growth 

Better governance and 
public management 

Human security, human development 
and quality of life 

Improved infrastructure, R&D, 
and productivity 

Regulations 

20 20 



Large Scale Systems 
• Policy Design 
• Systems design 
• Environment   

• Public services 
• Social infrastructure 
• Global context  

System 

Service 

Systems and Behavior 
• Urban Planning 
• Architecture 
• Services design  

• SME’s 
• Strategic Design 
• Culture 

Automation 

Human-centered Design 
• Computerized Interaction 
• Interaction Design 
• User Experience 

Personalized 
      Design 

• Product 
• Interior 
• Fashion 

Object 

21 



คณุภาพชีวิต และ การกินดีอยู่ดี 

การพฒันาสวสัดิการ
สงัคมกบัค่าใช้จ่าย
ภาครฐัอย่างยัง่ยืน 
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ความมัน่คงและมัง่คัง่ 

การ 
ศึกษา 

พัฒนา
ท้องถิ่น 

ลดความ
เหล่ือม
ล า้ 

รับผิด 
ชอบ ช่ัว-

ดี 
สร้าง

วัฒนธรร
มที่ดี 

สร้าง
อาชีพ
(SME) 

รู้จักดูแล
สุขภาพ 

เศรษฐกจิ
ดี 

การเมือง
ด ี

สังคม    
ดี 

คนดี 
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ความมัน่คงและมัง่คัง่ 

การ 
ศึกษา 

พัฒนา
ท้องถิ่น 

ลดความ
เหล่ือม
ล า้ 

รับผิดชอ
บ ช่ัว-ดี 

สร้าง
วัฒนธรร
มที่ดี 

สร้าง
อาชีพ
SME) 

รู้จักดูแล
สุขภาพ 

เศรษฐกจิ
ดี 

การ 
เมืองดี 

สังคม    
ดี 

คนด ี
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เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

กา
รศึ
กษ
า 

พัฒ
นา
ท้อง
ถ่ิน 

ลด
ควา
ม
เหล่ื
อม
ล า้ 

รับผิ
ดชอ
บ 
ช่ัว-
ดี 

สร้า
ง
วัฒ
นธร
รมท่ี
ดี 

สร้า
ง

อาชี
พ 

(S
ME

) 

รู้จัก
ดูแล
สุขภ
าพ เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

กา
รศึ
กษ
า 

พัฒ
นา
ท้อง
ถ่ิน 

ลด
ควา
ม
เหล่ื
อม
ล า้ 

รับผิ
ดชอ
บ 
ช่ัว-
ดี 

สร้า
ง
วัฒ
นธร
รมท่ี
ดี 

สร้า
ง

อาชี
พ 

(S
ME

) 

รู้จัก
ดูแล
สุขภ
าพ เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 

เศรษฐกิจดี 

การเมืองดี 

สังคม    ดี 

คนดี 
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Thank you  
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 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) 
และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (ระบบ DRMS) 
 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน 
หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบ NRMS 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (ระบบ DRMS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 สิงหาคม 2559



NATIONAL RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM

ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ
(National Research Management System)

เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้บริหาร
จัดการโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงบประมาณ 
หน่วยงาน คอบช. และแหล่งทุนอื่น ๆ

2



ความเป็นมา
“ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Management System : 

NRMS) พัฒนาโดยบูรณาการระบบบริหารงานวิจัย 2 ระบบเข้าด้วยกัน คือ 

“ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Project Management System : 
NRPM) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและงานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัย วช. และ
ส านักงบประมาณ (ใช้ในงานตั้งแต่ปี 2549) และ 

“ระบบทุนวิจัยแบบที่เดียว”(TNRR Single window) ซึ่งเป็นระบบยื่นขอทุนวิจัยมุ่งเป้าที่บริหาร
จัดการภายใต้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย สกว., สวทช., สวรส., 
สวทน., สวก., สกอ. และ วช. (ใช้งานตั้งแต่ปี 2557)
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ประเด็นจาก: ติดตามนโยบายประเทศ: งบประมาณด้านงานวิจัย

งานวิจัย

งบทุนมุ่งเป้า
งบประมาณแผ่นดิน
งบหน่วยงาน
งบอื่นๆ

ไม่สามารถรวบรวมตามความจริงทั้งหมดได้
แบบทันที 4



แหล่งทุนของประเทศ              ไม่สามารถตอบโจทย์ของประเทศได้

บูรณาการ
100 %

หน่วยงาน
งบหน่วยงานอื่นๆ

5



หน่วยงาน

การบูรณาการ
การติดตามงบประมาณ

ด้านงานวิจัยของประเทศไทย

ทุนมุ่งเป้า

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบด าเนินการ
หน่วยงาน

งบอื่นๆ

งบหน่วยงานอื่นๆ
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แนวคิดในการพัฒนาระบบ

รวบรวม เชื่อมโยง สะดวก ติดตาม ลด
ต้นทุน
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Proposal 
assessment

Ongoing & 
monitoring

Research 
evaluation

Researcher

Business Intelligence

TN
RR National Single Window

NR
PM National Research Project 

Management system NR
PM

S National Research Project 
Management system

Et
c. ระบบของแหล่งทุน 6ส
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หลักการออกแบบระบบ NRMS

ทุนมุ่งเป้า

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

Best PracticeExperience
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ส านักงบประมาณ

นักวิจัย

ผู้ประสานหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (Business intelligence)

Proposal        
assessment

Ongoing &  
monitoring

Research 
evaluation

•ประกาศทุน
•ยื่นข้อเสนอการวิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอ
การวิจัย
•ประเมินข้อเสนอการ
วิจัย
•แจ้งผลการประเมิน

•น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ
•การเบิกจ่าย
งบประมาณ
•รายงาน
ความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

•รายงานผลผลิต/
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ของการด าเนินการ
วิจัย
•การน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

ฐานข้อมูล 
โครงการวิจัย

ฐานข้อมูล
การน า      
ผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

WEB SERVICE ส าหรับการแลกเปลีย่นข้อมูล

คอบช.

ฐานข้อมูล 
นักวิจัย

ฐานข้อมูล
ข้อเสนอ
การวิจัย

Researcher

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัว
•น าออกข้อมูลเป็น 
CV

การออกแบบระบบ NRMS
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DOI DRMS

Expert 
Finder

ระบบของ
หน่วยงาน

TNRR

Explore
DRIC

ทะเบียน
ราษฎร

: ปัจจุบัน
: อนาคต

การเชื่อมโยงระบบ NRMS กับระบบอื่น
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ท างานบนระบบ 
CLOUD SERVICE

• มีความปลอดภัยสูง

• ระบบมีความเสถียรสูงมาก

• สามารถใช้งานได้จากทุกที่

• รองรับการสมัครทุนจ านวนมาก

• รองรับการท างานตลอด 24 ชั่วโมง
12



Concept: ทุนผ่านทางช่องเดียวได้หลายแหล่งทุน

13



Concept: ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว

ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงานโครงการวิจัย

ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

ระบบ Single window

14



ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ NRMS

• ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว
• การแจ้งข่าวการเปิดรับทุนผ่านทาง e-mail /SMS
• รองรับการใช้งานจากแหล่งทุนอื่นๆ
• ขอทุนผ่านทางช่องเดียวได้ทุกแหล่งทุน
• การประเมินข้อเสนอแบบออนไลน์
• การแจ้งเตือนสถานะของผู้ขอทุนและผู้ด าเนินงานวิจัย
• การรายงานภาพรวม

15



การรายงานภาพรวมผ่านระบบ Business Intelligence

16



System Integration
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ลงทะเบียนนักวิจัย

นักวิจัยใหม่ลงทะเบียน

ตรวจสอบอนุมัติ

สร้าง MailGoThai

จัดส่ง USER/PWS ให้นักวิจัย

เข้าระบบ NRMS

นักวิจัย

1

2

3

4

5

ผู้ประสานหน่วยงาน

18



ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

คณะผู้วิจัย

แผนงาน

เอกสารแนบ

ตรวจสอบความถูกต้อง

นักวิจัย

การกรอกข้อเสนอการวิจัย
1

2

3

4

5
6
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Work Flow ทุนงบประมาณแผ่นดิน

ประกาศทุนวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัย ตรวจสอบข้อเสนอ
และจัดล าดับ

ส่งข้อเสนอการวิจัยตรวจสอบความ 
ถูกต้องข้อเสนอฯ

จัดกลุ่มสาขา/เลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินข้อเสนอ
การวิจัย

สรุปผลการประเมิน
และแจ้งหน่วยงาน ส านักงบประมาณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้าหน้าที่ วช.

นักวิจัย

ผู้ประสานคณะ/
ผู้ประสานหน่วยงาน

ส านักงบประมาณ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกลุ่มเรื่อง

หัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ วช.

1 2 3

456

8 9 10
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Work Flow ทุนมุ่งเป้า และทุนงบหน่วยงาน

ประกาศทุนวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัย ตรวจสอบความถูก
ต้องข้อเสนอ

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอ
การวิจัย

สรุปผลการประเมิน
และท าสัญญา

ผู้ดูแลแหล่งทุน

นักวิจัย

นักวิเคราะห์แหล่งทุน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1 2 3

456
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ระบบการแจ้งข่าวและแจ้งเตือนต่างๆ

• การแจ้งข่าวการเปิดรับทุนผ่านทาง e-mail / SMS
• การแจ้งสถานะขอทุนผ่านทาง e-mail / SMS
• การติดตามความคืบหน้าของการขอทุนผ่านระบบ
• การแจ้งเตือนการส่งรายงานความก้าวหน้า ในระยะต่างๆ

Function
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การประกาศทุน
• ประกาศทุนผ่านระบบ NRMS
• มีการแจ้งไปยังสมาชิกนักวิจัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล
ผ่านช่องทาง e-mail, SMS

Support: IT Good Governance

Function
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Researcher: ฐานข้อมูลนักวิจัย
•ลงทะเบียนนักวิจัย
•หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลนกัวิจัยใน
สังกัด และให้สิทธิ์เข้าระบบ
•นักวิจัยเข้าระบบ และน าเข้าข้อมูลส่วน
บุคคลให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการเสนอ
ขอทุน

Function
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Proposal assessment: การยื่นข้อเสนอการวิจัย
•ยื่นข้อเสนอการวิจัยที่เดียว (Single Portal)
•ยื่นข้อเสนอผ่านระบบในรูปแบบฟอร์มเดียว 
(Single Form)
•ระบบจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้การ
ยื่นข้อเสนอการวิจัยสมบูรณ์
•ระบบการยืนยันการเพิ่มผู้ร่วมวิจัยและที่
ปรึกษาโครงการ

Function
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การประเมินข้อเสนอแบบออนไลน์

•สามารถประเมินข้อเสนอแบบ Online ได้
•มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ
•ระบบจะสามารถสรุปผลและแจ้งกลับให้ผู้
ส่งข้อเสนอได้รับทราบผลการประเมิน

Support: IT Good Governance

Function
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การแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์

• ระบบจะท าการแจ้งผลพร้อม 
ข้อความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ขึ้นกับ
วิธีปฎิบัติของแต่ละหน่วยงาน)

• สร้างรายงานผลลัพธ์ผ่านระบบ

Function
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Ongoing & monitoring : ติดตามความก้าวหน้า
• สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าของโครงการ
ตาม Criteria

• มีการแจ้งเตือนกิจกรรมที่
จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ตั้งไว้

• สนับสนุนการส่งเอกสาร
(e-document) ตาม
กิจกรรมที่ตั้งไว้

Function
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Research evaluation: การติดตามการใช้งาน
• กระบวนการติดตามการใช้งาน

ผลงานวิจัย 
• การน าการประดิษฐ์คิดค้นหรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์

Function

29



Research evaluation : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

• เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นผลลพัธ์ที่มี
ประโยชน์ผ่านระบบ NRMS

• เก็บข้อมูลงานที่ถูกอ้างอิงและแสดง
ผลงานวิจัยดีเด่น

Function
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Advantage:
Stakeholder

- ออกรายงาน
- ติดตามสถานะ

โครงการ
- ช่องทางสื่อสาร ฯลฯ

- ออกรายงานสรุป
- ติดตามสถานะได้
- ลดค่าใช้จ่าย

- รายงานงบประมาณของประเทศ
- ติดตามสถานะการใช้งบประมาณ

- ออกรายงานต่างๆ
- ติดตามสถานะ

Online/ลดต้นทุน/Data Center

หน่วยงานระดับ
นโยบาย (สงป., 

สศช., วช.)

ทุนมุ่งเป้า
(คอบช) 6ส, 

1ว

ทุนวิจัยภายใต้
หน่วยงานอื่นๆ

นักวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ,

ผู้ประสานงาน
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ระบบ DRMS : DEPARTMENT RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department 
Research Management System : DRMS) หรือ ระบบ NRMS แบบ 
stand-alone/private เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยทุน
เงินรายได้ของหน่วยงาน โดยพัฒนาระบบตามกระบวนการท างานของ
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 
Management System : NRMS)
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• เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีระบบที่ใช้
บริหารจัดการงานวิจัยของตนเอง โดยมี
ฐานข้อมูลเป็นของตนเอง และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ

• ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานติดตั้งที่ 
G-Cloud มีความปลอดภัยสูง และ
หน่วยงานไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องแม่ข่าย (Server)

การพัฒนาระบบ DRMS
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2. มีฟังก์ชั่นการจัดการหน้าเว็บไซต์ของระบบ พร้อมทั้งสามารถประกาศ

ข่าวทางหน้าเว็บไซต์ และระบบจะสามารถแสดงข่าวประกาศ จาก 

NRMS และทุนวิจัยที่เปิดรับของระบบ NRMS ได้

1. ระบบติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย G-Cloud ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
โดย วช. เป็นผู้ด าเนินการติดตั้งให้หน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานจะมี
ฐานข้อมูลเป็นของตนเอง

3. หน่วยงานสามารถเปลี่ยนสี และรูปแบบของระบบ DRMS 

ของหน่วยงานตนเองได้

Function และคุณสมบัติของระบบ
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4. มีฟังก์ชั่นการประกาศทุนของหน่วยงาน เพ่ือให้นักวิจัยในหน่วยงานยื่นข้อเสนอการวิจัยเข้าระบบ

5. การน าเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย หรือโครงการวิจัยจะเป็นไป

ตามรูปแบบ และแบบฟอร์มเดียวกับระบบ NRMS

6. มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการข้อเสนอการวิจัย ดังนี้ การตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย 

ตรวจสอบความซ้ าซ้อน ตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย การประเมิน

ข้อเสนอการวิจัยแบบออนไลน์ และการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

Function และคุณสมบัติของระบบ
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7. มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการโครงการวิจัย ดังนี้ การตรวจสอบข้อมูล

โครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการโครงการ การ

ประเมินรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์แบบออนไลน์ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ และการปิดโครงการ

8. สามารถน าเข้าข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ การน าผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ของโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้

9. มีระบบรายงานข้อเสนอการวิจัยและโครงการวิจัย และ

สามารถเลือกคอลัมน์การน าออกข้อมูลได้ตามต้องการ

Function และคุณสมบัติของระบบ
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10. มีระบบการจัดการข้อมูลนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

13. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลผู้ใช้งานของ

หน่วยงานกับระบบ NRMS ได้ ทั้งในส่วนของทุน

งบประมาณแผ่นดิน และทุนของหน่วยงานเอง

12. มีฟังก์ชั่นการแชร์ทุนให้หน่วยงานอื่นร่วมบริหารจัดการ กรณีที่หน่วยงานมี

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

11. มีระบบแจ้งเตือนแบบ sms

NRMSDRMS

Function และคุณสมบัติของระบบ
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ระบบประเมิน
ข้อเสนอการ

วิจัย

ระบบ
ด าเนินการ
และติดตาม
งานวิจัย

ระบบ
ประเมินผล
งานวิจัย

เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ web service

นักวิจัย

- น าเข้าข้อเสนอการวิจัย
- รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ระบบ
ฐานข้อมูล
นักวิจัย

ระบบประเมิน
ข้อเสนอการ

วิจัย

ระบบ
ด าเนินการ
และติดตาม
งานวิจัย

ระบบ
ประเมินผล
งานวิจัย

ลงทะเบียนนักวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประเมินข้อเสนอการวิจัย
- ประเมินรายงานความก้าวหน้า/รายงาน

ฉบับสมบูรณ์

ผู้ประสานหน่วยงาน
ระดับคณะ/กอง/
สถาบัน/ส านัก 

- น าเข้าข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย
- ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย
- บันทึกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ก าหนดงวดงาน
- บริหารจัดการข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

ผู้ประสานหน่วยงาน

- น าเข้าข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย
- ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย/โครงการวิจัย
- บันทึกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ก าหนดงวดงาน
- บริหารจัดการข้อมูลนักวิจัยและโครงการ

หัวหน้าหน่วยงาน

- ดูรายงานภาพรวมของหน่วยงาน

แผนภาพระบบ DRMS

39



http://mu.drms.go.th 40



ระบบ NRMS และระบบ DRMS

DRMSNRMS บริหารจัดการทุน
งบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัย
มุ่งเป้า และแหล่งทุนอื่นๆ

ฐานข้อมูลอยูท่ี่ G-Cloud 
โดย วช. เป็นผู้ดูแล

วช.ดูแลเว็บไซต์ของระบบ

บริหารจัดการทุนเงินรายได้
ของหน่วยงาน

ฐานข้อมูลอยู่ที่ G-Cloud 
โดยแต่ละหน่วยงานเป็น

ผู้ดูแลฐานข้อมูลของตนเอง

หน่วยงานมีเว็บไซต์เป็นของ
ตนเอง และตั้งค่าทั่วไปของ

เว็บไซต์ได้
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ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แจ้ง
ความต้องการใช้งานระบบจ านวน 41 หน่วยงาน

การใช้งานระบบ DRMS

สามารถลงทะเบียนแจ้งความต้องการใช้งานระบบได้ที่ 
http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=1040

หน่วยงานที่แจ้งความต้องการใช้งานระบบ วช. จะจัดส่ง
ข้อตกลงและแนวทางการใช้งานระบบให้ต่อไป
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การบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้ระบบ NRMS : 
มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง



ระบบบริหารจัดการงานวจิัย

ระบบการพฒันาโจทย์วจิัย
และข้อเสนอโครงการวจิยั

-ระบบการจัดสรรทุน

-ระบบสัญญา

-ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ

-ระบบการตพีมิพ์เผยแพร่
ผลงานวจิัย และการน าผลงานวจิัย
ไปใช้ประโยชน์

-ระบบการส่งเสริม
สนับสนุนการวจิยั

ระบบบริหาร
จดัการงานวจิัย

2



หน่วยจัดการงานวจิัย

สถาบันวจิัย
และพฒันา

คณะวทิยาการ
จัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะ
วทิยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยกีารเ

กษตร
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แหล่งทุน

แหล่งทุน งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดนิ 6,825,100

งบประมาณรายได้ 5,769,900

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1,260,000

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 5,000,000

อ่ืน ๆ (สสส. สสค. ฯ ) 11,145,000

รวม 40,000,000
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การใช้ NRMS ในการบริหารงานวจิัย

 การเบิกจ่ายงบประมาณแบ่งเป็น 3 งวด 
งวดที ่1 ร้อยละ 60 ต้องกรอกข้อเสนอโครงการวจิัยผ่าน 

ระบบ NRMS
งวดที ่2 ร้อยละ 30 ต้องกรอกรายงานความก้าวหน้า

ผ่านระบบ NRMS
งวดที ่3 ร้อยละ 10 ต้องกรอกรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือปิด

ระบบ NRMS
5



ขั้นตอนการด าเนินงานการวจิยั

ขั้นตอนการด าเนินงานที่เกีย่วข้อง
กบัการวจิัย

6

ระบบ NRMS/ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย  8.doc


การเบิกเงนิงวดที่  1  ร้อยละ  60

สถานงาน ตอ้งเป็น  5
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การเบิกเงนิงวดที่  2  ร้อยละ  30

สถานะงาน  ตอ้งเป็น  6

8



การเบิกเงินงวดที่  3  ร้อยละ  10

ปิดเล่มแลว้ สถานะ
งานตอ้งเป็น  8
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การบริหารข้อมูล/สารสนเทศด้านการวจิัย

ข้อมูลนักวจัิย

 การส่งข้อมูลตามทีห่น่วยงานต้องการ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) โดยการน าข้อมูลจากระบบ NRMS มาสรุป

 การใช้จ่ายงบประมาณด้านการวจิัย
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ข้อมูลนักวจิัย
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การส่งข้อมูลตามทีห่น่วยงานต้องการ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) โดยการน าข้อมูลจากระบบ NRMS มาสรุป

ประกอบการส ารวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวจิยัและพฒันา
ของประเทศประจ าปี  2559

15

แบบฟอร์มที่ 1.xls


เลือกคอลมัน์ท่ี
ตอ้งการแสดง

เลือก
ปีงบประมาณ
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ข้อมูลบุคลากรด้านการวจิยัและพฒันา

17

FORM02.xls


การส่งข้อมูลตามทีห่น่วยงานต้องการ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) โดยการน าข้อมูลจากระบบ NRMS มาสรุป

18



รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณทุนเงนิรายได้
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สรุปภาพรวมการวจัิยของมหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ  2559

20



สรุปโครงการแยกตามทุนวจัิย
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รายงานแบบเลือกคอลมัน์
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การใช้จ่ายงบประมาณด้านการวจิัย
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