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ระบบวจิัยและทิศทางการพฒันาวจิัย 
กบัยุทธศาสตร์วจิยัของประเทศไทย 

 
ศาสตราจารย ์นพ.สทุธพิร  จติตม์ติรภาพ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
สภาวจิยัแหง่ชาต ิ



มรีะบบอยู่ ? 

พฒันาการแบบ multiple tiers 

มปัีญหาหรือ จงึต้องปฎรูิป ? 

ปฏิรูปอะไรบ้าง อย่างไร ใครท า ? 

บทเรียนจากความไม่ส าเร็จที่ผ่านมา ? 

 

 ระบบวจิัยของประเทศ 



สภาพปัญหาในอดตี 
 ขาดเป้าหมายทีชั่ดเจน 

 เกดิความซ ้าซ้อนของโครงการวจิยั  และ การจดัสรร
งบประมาณด้านการวจิยั 

 ขาดการบูรณาการร่วมกนั ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ในทุก
ระดบั 

 ผลจากงานวจิยัไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ที่ 

 โครงการทีไ่ด้ด าเนินการเป็นโครงการขนาดเลก็  รูปแบบ
สนับสนุนรายปี  ไม่สามารถสร้างผลส าเร็จอย่างยิง่ใหญ่ได้ 

 การประเมินผลความคุ้มค่า ไม่ชัดเจน 
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มีระบบอยู่ ? ใครเกีย่วข้องบ้าง ? 

มีปัญหาหรือ จงึต้องปฎรูิป ? 

ปฏิรูปอะไรบ้าง อย่างไร ใครท า ? 

บทเรียนจากความไม่ส าเร็จทีผ่่านมา ? 

 นโยบายวจิัยของประเทศ 

• ระบบนโยบาย  ภาพรวม/ ราย Sector  

• สภาวจิยัแหง่ชาต ิ

• สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

• สภาการศกึษา 

• สวทน. /สภาอตุสาหกรรม/ สถาบนัอาหาร/สถาบนั 

• กระทรวง / กรม / ... 



ความมั่นคง 
เกษตร เศรษฐกจิฐานชีวภาพ 

อุตสาหกรรม 
สังคม 

การแพทย์และสาธารณสุข 
พลงังาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 นโยบายและยุทธศาสตร์วจัิยของประเทศ 

• การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

• สงัคมทีม่สีขุภาวะทีด่ ี  

• ระบบบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  มคีณุภาพ 

• ระบบการดแูลผูส้งูอาย ุ

• เครือ่งมอือปุกรณ์การแพทยท์ีล่ดการพึง่พา ตปท 

• ยา อาหาร จากทรพัยากรชวีภาพทีห่ลากหลาย 

• Frontier research 



Company

LOGO การ
ลงทนุ
วจิยั 

2. วจิยัเพือ่
ประโยชน์
ทาง

เศรษฐกจิ 

1. วจิยัเพือ่
ความเป็น
เลศิทาง
วชิาการ 

3. วจิยัเพือ่
สงัคมและ
ชุมชน 

4. วจิยัเพือ่
นโยบาย 

Stakeholders A 

Stakeholders B 

Stakeholders C 

Stakeholders D 



เง ือ่นไขของงานวจิยัแตล่ะประเภท 

การวจิยันโยบาย 

• ตอ้งการค าตอบเร็ว ใชข้อ้มลูเทา่ทีม่อียู ่ค านงึถงึกระแสสงัคม การเมอืง 
และความเป็นไปไดใ้นการ implement 

การวจิยัเพือ่ประโยชนท์างเศรษฐกจิ 

• ตอ้งมผีลตอบแทนการลงทนุ สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขการผลติ มี
ก าหนดเวลาแนน่อน มมีลูคา่เพิม่สงู ไมเ่ปิดเผย 

การวจิยัทางสงัคมและชุมชน 

• มุง่ประโยชนแ์กค่นสว่นใหญ ่เพิม่โอกาสคนกลุม่นอ้ย สรา้งความเป็น
ธรรม มองกวา้ง มองไกล เผยแพร ่

การวจิยัวชิาการ 

• สรา้งความรูใ้หม ่สรา้ง ทฤษฎใีหม ่วธิกีารใหม ่เครือ่งมอืใหม ่



Area-
based 

Research 

โจทยท์าง
เศรษฐกจิ 

โจทยท์าง
สงัคมและ
ชุมชน 

โจทยท์าง
นโยบาย 

ค าถามวจิยั 

วตัถปุระสงค ์

วธิกีารวจิยั 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

งบประมาณ 

 Stake-
holders/ 
แหลง่ทนุ 

นกัวจิยั/
หนว่ยวจิยั 

“การวจิยัเชงิ
พืน้ที”่ 
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Core technology/cut-cross 

 

• ความเป็นธรรม/ พฒันาคน-สงัคม 

• ทรพัยากร ธรรมชาต/ิ ส ิง่แวดลอ้ม/ อาหาร/ 
สขุภาพ/ การจดัการน า้ 

แผนวจิยั 

เพือ่แกป้ญัหาชุมชน 

• Green economy/ สนิคา้เกษตร/ โลจสิตกิส ์

• เทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม/ ทอ่งเทีย่ว 

แผนวจิยั 
เพือ่เศรษฐกจิ 

• สรา้งคณุคา่/พฒันารว่มสงัคม-คน 

• จดัคลสัเตอร ์/AEC/ ความม ัน่คง  

แผนวจิยั 

เพือ่นโยบาย   

• Core 
discipline 

แผนวจิยั 
รายเทคโนโลย ี

แผนวจิยั 
รายเทคโนโลย ี
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แนวนโยบายเชิงบรูณาการ 3 มิติ 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตรร์ะดบัชาติ 

สว่นราชการ 

/ หน่วยงาน 

(Function) 

ทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ิน 

กล ุม่จงัหวดั/จงัหวดั 

(Area) 

นโยบาย/ยทุธศาสตรเ์ฉพาะ 

(Agenda/ 
Sector) 

การบรูณาการหลายมิติ 

(Function / Agenda / Area) 
ระดบัความส าคญัสงูสดุ 

ทอ้งถ่ิน 

ภาคเอกชน ภาครัฐ 



มีระบบอยู่ ? ใครเกีย่วข้องบ้าง ? 

มีปัญหาหรือ จงึต้องปฎรูิป ? 

ปฏิรูปอะไรบ้าง อย่างไร ใครท า ? 

บทเรียนจากความไม่ส าเร็จทีผ่่านมา ? 

 ระบบวจิัยของประเทศ 

•ระบบบรหิารจดัการงานวจิยั : วช.   
สกว.   สวรส.   สวทช.  สวก.  สวทน.
และ สกอ. (สนช.  สทป.  สสส ฯ) 



โครงสร้างองค์กรในระบบวิจัยปัจจุบันที่ผ่านการพัฒนาปฏิรูประบบวิจัยบางส่วน 

*โครงสร้างองค์กรการวจิัยแบ่งตามหน่วยงาน ซ่ึงมีภารกจิซ ้าซ้อนกนั 

หน่วยงานก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย นโยบายการวิจัย 

หน่วยงานจัดสรร/สนับสนุน
ทุนวิจัย/โครงสร้างพื้นฐาน 

หน่วยงานด าเนนิ 
การวิจัย 

หน่วยงานจัดการความรู้/
หน่วยงานใช้ประโยชน์ 

สวทช. 

Uni. 
ศูนย์ 
วจัิยรัฐ สถาบัน 

วจัิยรัฐ 

สวทน. 

NIA 

กระทรวง  
กรม กอง 

SMEs อบต. 
อบจ. สภา 

พฒัน์ฯ 

สภา 
อุตฯ 

กองทุน 

กระทรวง/จัดจ้าง 

วจัิย
เอกชน 

iTAB 

วช. 

สวรส. 

สวก. 

สกว. 

หน่วยนโยบายไม่ได้ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายอย่างแท้จริง 

จัดสรรงบประมาณรายปีไม่
ต่อเนื่อง หลายส่วนไม่
สอดคล้องกบันโยบาย 

วิจัยตามความสนใจ 

ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
น้อย 
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จัดการ
ความรู/้น า
วิจัยสู่การใช้
ประโยชน ์

ด าเนินก
ารวิจัย 

สนับสนุน
งบประมาณ

วิจัยและ
นวัตกรรม 

นโยบาย 

สว
ก.

 

วว. 

สว
รส

. 

รมต. 
กส. 

รมต. 
ศธ. 

รมต. 
วท. 

รมต. 
สธ. 

รมต. 
สนรม. 

นรม. 

สว
ทน

. 

สก
ว.

 

วช. 

CE
s 

Un
i./

In
s 

สว
ทช

. 

สน
ช.

 

TC
EL

S 

สก
ว.

 

สก
อ.
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วช. สวทน. 
หน่วยงานก าหนด 
ทิศทาง เป้าหมาย 
นโยบายการวิจัย 

หน่วยงานจัดสรร/
สนับสนุนทุนวิจัย/
โครงสร้างพื้นฐาน 

หน่วยงานด าเนนิ 
การวิจัย 

หน่วยงานจัดการความรู้/
หน่วยงานใช้ประโยชน์ 

สวก. 

สกว. สวทช
. 

สวรส
. 

Uni
. 

ศูนย์ 
วจัิย 

สถาบัน 
วจัิย 

วจัิย 
กรม/กอง 

ชุมชน/สังคม 

เชิงพาณชิย์ 

นโยบาย 

กองทุนวจิยั 
ภาครัฐ 

NIA 
iTA
B 

อบจ. 
อบต. 

กระทรวง 

ก าหนดเจ้าภาพหลกั  
แต่ละด้าน 

ภาครัฐ เอกชน 

เอกช
น 

ผู้ไดป้ระโยชน์และผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ชุมชน 
ภาคอุตสาหกรรม และประชาสังคม 

ท าหน้าที่  
- ก าหนดเป้าหมายการวิจัย 
- จัดสรรงบประมาณตามเป้าหมาย

ประเทศ แล้วให้หน่วยบริหารงานวิจัย เป็นผู้
จัดสรรงบประมาณลงโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

-  ตรวจสอบติดตาม การบริหารงานวิจัย 

มบีทบาทหน้าที่และขอบเขตการสนับสนุนที่
ชัดเจนและครอบคลุมทกุสาขา 

ก าหนด หรือมอบหมายขอบเขตงานวิจัยไป
ตามขีดความสามารถหลักของหน่วยงานวิจัย
ให้ชัดเจน 

หน่วยงานของรัฐ น าผลงานวิจัยของไทยไป
ใช้ประโยชน ์โดยใช้กลไกลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ การลงทุนร่วมรัฐเอกชน การถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชน 

ใชอ้งคค์วามรู้ วทน. สร้างสังคมเขม้แข็งให้
ชุมชน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

อนุ กมธ กศ.4/สปท.14 มี.ค.2559 
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ศูนย์รวมนโยบายด้านการวจัิยและพฒันาของ
ประเทศ 

ปัญหาแก้ไม่ได้ 

ความเช่ือถือในผล 
และประโยชน์ของ 

งานวจิยั 

พฒันาไม่ได้ ได้กไ็ม่ดี 

ขาดศรัทธาที ่
จะสนับสนุน 
ต่อเนื่อง 

งบประมาณวจิยั 

นโยบาย / เป้าหมาย 
ทศิทางการวจิัย 

สกอ. 

สกว. 
สวทช. 
สวรส. 
สวก. 

วช. 
สวทน.(เฉพาะวทน.) 

ให้ทุน/ บริหารจัดการ
โครงการวิจัย 

สกว. 
สวทช. 
สวรส. 
สวก. 

สกว. 
สวรส. 
สวก. 
สกอ. 

สวทช. 

ท าการวจิัย กรม 
กระทรวง 
ภาคเอกชน /  
ภาคประชา
สังคม 



Fundi
ng 

Research 
Units 
E/C 

Research 
Knowledge  
Management 

Knowledge  
Dissemination 

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

ใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 

ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

นโยบาย 

     สภานโยบาย... 
(สภาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม) 

Demand pull 
Value chain 

Advisors 

สร้างกลไกบูรณาการ 
อนุ กมธ กศ.4/สปท. 14 มี.ค.2559 
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ม ี“สภาวจิยั วท และนวตักรรมแหง่ชาต”ิ 
นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 
ผูบ้รหิารระดบัรฐัมนตร ี

ผูก้ ากบันโยบายของหนว่ยนโยบาย 
ผูบ้รหิารของหนว่ยนโยบาย 

ผูก้ ากบันโยบายของหนว่ยจดัการทนุวจิยั 
ผูบ้รหิารหนว่ยจดัการทนุวจิยั 

ตวัแทนผูก้ ากบันโยบาย/ผูบ้รหิารหนว่ยวจิยั 
ตวัแทนผูใ้ชป้ระโยชนภ์าครฐั /เอกชน / 

ประชาสงัคม 
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จาก Supply driven/push 

Basic 

Research 

Applied 
Research 

“Translational” 
Research 

Commercial 
Utilization  

Strength: New Knowledge;  Weakness: Low throughput 
อนุ กมธ กศ.4/สปท.14 มี.ค.2559 
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LOGO 

สู ่Demand Pull 

Development 
Questions 

Fact-
finding 

Research 

Applied 
Research 

Basic 
Research 

ป.โท,ป.เอก 

กระบวนการในลักษณะนี้ จะเป็นการต่อยอดไป
ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ซึ่งต้องมีกลไก มาตรการที่ปัจจุบันยังไม่มีอีก
มาก และยังต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้
กล่าวมาแล้ว จึงเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนา
“ระบบนวัตกรรม” ซึ่งจะกล่าวต่อไป 

อนุ กมธ กศ.4/สปท.14 มี.ค.2559 
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“Real World” 

Policy 

Economic 

Society/ 
Community 

“Academic 
    World” 



วิธีการปฏิรูปตามประเด็นฯ 

1 ระดับ
นโยบาย 

2 ระดับการ
จัดหาและ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 

 

3 ระดับการ
ด าเนินงาน
และบริหาร
จัดการ
งานวิจัย 
พัฒนา และ
สร้าง
นวัตกรรม 

4 ระดับองค์กร
ที่เชื่อมโยงน า
ผลงานวิจัย
พัฒนา และ
นวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน ์

5 ระดับผู้ได้
ประโยชน์และ
ผู้ใช้ประโยชน์
จาก
ผลงานวิจัย 

ชุมชน
ภาคอุตสาหก
รรมและ
ประชาสังคม 

coordinator coordin
ator 

• แบ่งระดับการปฏิรูปเป็น 5 ระดับ  
• แต่ละระดับเป็นแบบ Two Way Communication สื่อสารจากระดับบน
ลงสูร่ะดับล่างและมีการสื่อสารความต้องการจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดบับน 
• คณะท างาน (Coordinator) เป็นผู้ประสานงานทุกระดบั  

coordin
ator 

coordin
ator 

อนุ กมธ กศ.4/สปท.14 มี.ค.2559 



ประเด็น
การปฏิรูป

ระบบ

วิจัย 

ประเด็น
การปฏิรูป 

วท&
นวัตกรรม 

ประเด็นที่ 4 
การจัดการ

ข้อมูลและองค์
ความรู้ 

ประเด็นที่ 2 
การบริหาร

ทรัพยากรด้วย
การปรับระบบ

งบประมาณและ 
การใหทุ้น 

การสร้างสังคม
เข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ 

ประเด็น 
การพฒันา
โครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อ
นวัตกรรม 

ประเด็น 
การพัฒนา
บุคลากร

ด้าน วทน. 

ประเด็นที่ 1 
การจัดโครงสร้าง

เชิงนโยบาย 
โครงสร้างองค์กร

และการจัดการด้าน
บุคลากร 

การสร้างสังคม
เข้มแข็งให้

ชุมชนและภาค
การเกษตร 

ประเด็น 
การพัฒนา
บุคลากร
ด้านการ

วิจัย 

ประเด็นที่ 3 
การบริหาร

จัดการงานวิจัย 
และ วทน. 

Quick 
Win 

อนุ กมธ กศ.4/สปท.14 มี.ค.2559 
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ระยะที่ 1  

แผนปฏิรูป 
ระยะเกิดผล
ทันที  
(6 เดือน) 

    ระยะที่ 2  

แผนปฏิรูป
ระยะ 
    เร่งด่วน  
  (18 เดือน) 

ระยะที่ 3-4  

แผนปฏิรูประยะ
ต่อเนื่อง – สิ้นสุด 

20 ปี 

ผลลัพธ์  
(Outcome) 

ลดความ
เหลื่อม

ล้ า  

หลุดพ้น 
Middle 
Income 
Trap 

เพิ่ม
ความสา
มารถ

ทาง ว/ท 

โปร่งใส
และมี 
ธรรมา  
ภิบาล 

ก าหนดเวลาการ
ปฏิรูป 

   

ท่ีมา : อนุ กมธ กศ.4/สปท. 14 มี.ค. 2559 25 



Company

LOGO 

9 มติขิอง
ระบบวจิยั 

ทีพ่งึปฏริปู 

1.นโยบาย   
2.  

การบรหิาร
จดัการ
งานวจิยั  

3. 

งบวจิยั 

4. สถาบนั 

วจิยั   

5.บคุลากร
วจิยั   

6. โครงสรา้ง 

พืน้ฐาน 

7.มาตรฐาน    

8.  

การจดัการ
ผลผลติ    

9.  

การประเมนิ 



ทีม่า 

ความ
รว่มมอื 

วช. 

สกว. 

สวรส. 
สวก. 

สวทน. 

สวทช. 

ปฏริปู 9 มติขิอง
ระบบวจิยั 

1.
นโยบาย   

2.  

รปูแบบ
การ
บรหิาร
จดัการ
วจิยั  

3. 

เงนิทนุ
วจิยั 

4. 
สถาบนั 

วจิยั   

5.
บคุลากร
วจิยั   

6. 
โครงสรา้ง 

พืน้ฐาน 

7.
มาตรฐาน    

8.  

การ
จดัการ
ผลผลติ    

9.  

การ
ประเมนิ 

สกอ. 



มีระบบอยู่ ? ใครเกีย่วข้องบ้าง ? 

มีปัญหาหรือ จงึต้องปฎรูิป ? 

ปฏิรูปอะไรบ้าง อย่างไร ใครท า ? 

บทเรียนจากความไม่ส าเร็จทีผ่่านมา ? 

 ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการวจัิยของประเทศ 

•ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัสขุภาพ 

       สวรส.    

        สกว     สวทช.     สสส. 



การพฒันาระบบนเิวศ 
Research Ecosystem 

 
ปฏริปู?  

 



ECONOMIC 

GROWTH 

 &  
COMPETITIVENESS 

ACADEMIC 
EXCELLENCE 

INCLUSIVE 
GROWTH 

HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPMENT 

INTERNAL 

PROCESS 
DEVELOPMENT 

POLITICAL 

And POLICY 

DECISION & 
DEVELOPMENT 

ผลผลติ 

OUTPUT 
OUTCOME 
IMPACT 



Company

LOGO 

วจิัยเพือ่เศรษฐกจิ 
  อุปสรรคที่ต้องการการแก้ไข 
      หรือแนวทางการพัฒนา 

• ความเป็นเจ้าของในงานวิจัย  
• สนับสนุน Open Innovation เพ่ือเปิดกว้างให้ฝ่ายธุรกิจได้เข้าถงึ
แหล่งข้อมูล 
•กฏระเบียบในการเบกิอุปกรณ์ประกอบการวิจัย 
•นักวิจัยทีรั่บปรับงานตามโจทย์  
•Funding ทีเ่ข้าใจความเส่ียงของวิจัยเชิงพาณิชย์ 
•TLO ทีมี่ลักษณะ promotive & supportive มากกว่า preventive 
•สิทธิประโยชน์ทีเ่ป็นแรงจงูใจ 
•Co-funding ในการวิจัยสู่พาณิชย์จากภาครัฐ 

 



Company

LOGO 

ผูส้นบัสนุนการวิจยั 
นกัวิจยั  สาธารณชน 

• หุ้นส่วน ในการสร้างสานฝันให้เป็นจริง 

• เครือข่ายวจัิยที่มีทุกภาคส่วน  วจัิย ไม่ใช่เฉพาะนักวจัิย 

• ต้องมีวธีิการรับรู้ความต้องการของสังคม  

–  น ามาสังเคราะห์เป็นโจทย์วจิัย 

–  สังเคราะห์ร่วมกับหลักทางวิชาการ 

• เมื่อผลงานวจิัยส าเร็จ ต้องมีวธีิการให้ 

– สาธารณชนได้รับรู้ 

– สังคมใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัยนัน้ ทัง้รัฐ-เอกชน 

วจิยัเพือ่
ชุมชน / 
สงัคม 



SOURCES OF RESEARCH FUNDS & 
VARIETIES OF FUNDING 

ACCOUNTABLE  AND  ETHICAL  
ISSUES FOR RESEARCHERS AND 

INSTITUTIONS 

INFORMATION & SERVICES 

INTEGRATION !!! 



การด าเนนิงาน 
ในลกัษณะบรูณาการ  

บรูณาการเพือ่ใหเ้ห็นเป้าหมาย น าไปใช้
ก าหนดนโยบาย และวางยทุธศาสตรก์ารวจิยั

แบบบรูณาการ 

บรูณาการเพือ่บรหิารแผนและเงนิรว่มกนั 

บรูณาการวจิยั 

บรูณาการงบประมาณเพือ่การวจิยั 

บรูณาการเพือ่น างานวจิยัไปใช ้

31 



บรูณาการเพือ่การวจิยั 

บรูณาการวจิยัในประเด็นเดยีวกนั 

บรูณาการในเชงิหนว่ยงาน 

 

ตวัอยา่ง  ม.1 เสนอขอวจิยัพฒันาพนัธุป์ลาบกึ กรมประมง
เสนอขอวจิยัพฒันาพนัธุป์ลาบกึ และวจิยัพฒันาวธิกีาร

เลีย้ง  ม.2 เสนอขอวจิยัอาหารปลาบกึ 

“การวจิยัแบบบรูณาการในเรือ่งปลาบกึ”   
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1) ข้าว 
2) มันส าปะหลงั 
3) ยางพารา 
4) อ้อยและน า้ตาล 
5) ปาล์มน า้มัน 
6) พชืสวน/พชืไร่ 
7) สัตว์เศรษฐกจิ 
8) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
9) การเพิม่คุณค่าและความปลอดภัยทางอาหาร 
10) วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมอืทางการแพทย์และ

เวชภัณฑ์ 
11) เทคโนโลยอุีตสาหกรรมและ SMEs 
12) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 

13) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
14) การแพทย์และสาธารณสุข 
15)นวัตกรรมเพือ่สังคมและชุมชน 
16)ความมัน่คงและปัญหาชายแดนใต้ 
17)ประชาคมอาเซียน 
18) การท่องเที่ยว 
19) ศิลปะสร้างสรรค์ 
20) จิต-พฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 
21) การบริหารจัดการน า้ 
22) ส่ิงแวดล้อมและการเปลีย่นแปลง 
23)พลาสติกชีวภาพ 

 

กลุม่เร ือ่งวจิยัมุง่เป้า  
(เทยีบไดก้บับรูณาการประเด็นการวจิยั) 

ที ่วช. และ คอบช. รบัผดิชอบ 
33 



งบประมาณ
สนบัสนนุ
โครงการวจิยั 

Research 

Development 

R & d / r & D 
งบที่ปรึกษา? 
 



งบประมาณเพือ่การน า
ผลวจิยัไปใชป้ระโยชน ์
(การจดัการความรู)้ 
Knowledge 

Management 
ถา่ยทอดผล   
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
 

โครงการวจิัย 



งบประมาณเพือ่การ
พฒันานกัวจิยั / 
บคุลากรวจิยั   
ท ัง้ปรมิาณ/ คณุภาพ 

Knowledge 
management 

Development 

of Products 

and  

Process 
(Innovation) 



งบประมาณเพือ่
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน / เครือ่งมอื 
เพือ่การวจิยั 



งบประมาณเพือ่การ
พฒันาระบบวจิยั/ 
ระบบนวตักรรม 

มาตรฐาน 
คลงัขอ้มลู 
วจิยัสูอ่ตุสาหกรรม 
 



งบประมาณในการ
บรหิารจดัการ 

คา่ด าเนนิการ   
เงนิเดอืนบคุลากร   
วสัดใุชส้อย 



โครงสรา้ง
พืฯ้ฐาน 

พฒันา
บคุลากร 

โครงการวจิัย จดัการ
ความรูจ้าก
วจิยั 

พฒันา
ระบบ/ 
บรหิาร
จดัการ 



Company

LOGO 

สกว. 

องค์กรอิสระ 
ภายใต้ก ากับ 

สวทช. สวรส. 

สวทน. 

วิเคราะห์ 
ผลงานวิจัยทีเ่สร็จส้ิน 

สังเคราะห์ 
องค์ความรู้ 
ผลติบุคลากร 

ความเข้มแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

วช. 
กระทรวง 

กรม  วช. 

ดูแลก ากบั/พจิารณาการใช้ 
งบประมาณระดบัโครงการ 

ม. 

สวก. 

งบรายได้ 
มหาวิทยาลัย 

     

     

รูปแบบการก ากบัดแูลงบประมาณเพื่อการวจิยัส าหรับ..อนาคต 

  
แผน-นโยบาย-ยทุธศาสตร์ 
การวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศ 

แผน-นโยบาย-ยุทธศาสตร์ 
การวิจัยเพือ่พฒันาประเทศ 

ประชา 
สงัคม 

ปกครอง 

อาหาร 

เกษตร 

อตุ. 

วทน. 

ภาคอุตสา- 
หกรรม  และภาค 
ภาคธุรกจิเอกชน 

องค์กรที่ต้องรับรู้-วช.? 



Company

LOGO 

บรูณาการงบประมาณเพือ่การวจิยั 
นโยบายการจดังบประมาณตามพนัธกจิ 
งบประมาณทีค่รอบคลมุครบทกุปจัจยั 
ทนุวจิยั  บคุลากร โครงสรา้งพืน้ฐาน การจดัการความรู ้บรหิารจดัการ 

Top-down  vs  Bottom-up 
บรหิารงบโดยหนว่ยระดบันโยบาย 

และหนว่ยจดัการทนุวจิยั  
รว่มกบั หนว่ยนโยบายของชาต ิ 

(ส านกังบประมาณ สศช. ฯ) 

 



โครงสรา้ง
พืฯ้ฐาน 

โครงการวจิัย 

ECONOMIC 

GROWTH 

 &  
COMPETITIVENESS 

ACADEMIC 
EXCELLENCE 

INCLUSIVE 
GROWTH 

HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPMENT 

INTERNAL 

PROCESS 
DEVELOPMENT 

POLITICAL 

And POLICY 

DECISION & 
DEVELOPMENT 

ผลผลติ 

OUTPUT 
OUTCOME 
IMPACT 

 
บรหิาร
จดัการ 

หมวดหมู่
งบประมาณ 

พฒันา
บคุลากร 

จดัการ
ความรูจ้าก
วจิยั 

พฒันา 
ระบบ  



 
 

สงัคม 
ศาสตร ์

 
 

 
เศรษฐ-
ศาสตร ์

 
 
 
สิง่แวดลอ้ม 

 

 

 
วศิวกรรม 
อตุสาห-    
กรรม 

 
สขุภาพ  
วทิย ์
การแพทย ์

 

 

เกษตร / 
เกษตร  
อตุสาห-
กรรม 

 
    

โครงสรา้ง
พืฯ้ฐาน 

พฒันา
บคุลากร 

โครงการวจิัย จดัการ
ความรูจ้าก
วจิยั 

หมวดหมู่
งบประมาณ 

พฒันา
ระบบ/ 
บรหิาร
จดัการ 

มุง่ดา้นใด   
บคุลากรเพยีงพอหรอืไม ่



 
 

• SOCIETY AT 
LARGE 

 

 
• GOVERNME

NT OFFICE 
 

 
• BUSINESS 
• PRIVATE 
• INDUSTRIES 

 

 
• SCIENCE/TECH

NOLOGY 
COMMUNITY 
(ASSOCIATION
/UNION) 

 

 
• RESEARCH 

COUNCIL 
• R. 

AGENCIES 
 

 
• UNIVERSITY 
• RESEARCH 

INSTITUTES 
• NATIONAL 

CE 
 

STAKE  

HOLDERS  
& ACTION 

 
    

โครงสรา้ง
พืฯ้ฐาน 

พฒันา
บคุลากร 

โครงการวจิัย จดัการ
ความรูจ้าก
วจิยั 

หมวดหมู่
งบประมาณ 

พฒันา
ระบบ/ 
บรหิาร
จดัการ 



Company

LOGO 

ความรู้/ผลงานวชิาการ 

บัณฑิต 

นักวิจัยมาก
ประสบการณ์ 

ค าตอบ/ทางพฒันา 



Company

LOGO 

จ านวน  /  คณุภาพ  / สาขา 

Workload งานวจิยั/งานอืน่ 

Flexibility / Mobilization / Dual 
assignment 

Motivation / Promotion  



Company

LOGO 

คณุภาพและผลงานของแตล่ะ Track 

48 

• ผลงานตพีมิพ ์วารสาร หนงัสอื 
Track 1  
วชิาการ 

• ผลลพัธ/์ผลกระทบ  
Track 2  

สงัคมและชมุชน 

• หลกัฐานทางการเงนิ เศรษฐกจิ 
Track 3  

เกษตร อตุสาหกรรม 
และบรกิาร  

• การเปลีย่นแปลงนโยบาย กตกิา 
Track 4  
นโยบาย 

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี 



Company

LOGO 

ตอ่เนือ่ง 

มตีวัชีว้ดั 

ตอบสนองเป้าประสงค ์

บรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

แนวทางการพฒันา Cluster วจิยั / 
ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 



Company

LOGO 

มาตรฐานการใช้สัตว์เพือ่งานทาง วทน.
มาตรฐานการวจิัยในคน  
 NECAST 
            CREC 
 FERCIT / FERCAP 
 THAITECT / องค์กรยาเอกชน 
 หน่วยวจิยั/ โรงพยาบาล 
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
มาตรฐานจริยธรรมการวจิัย 
มาตรฐานผลงานวจิัยและการเผยแพร่ 
มาตรฐานวารสาร/ แหล่งเผยแพร่ 

คณุภาพและมาตรฐาน 

กม.ออกแล้ว 

 ผ่าน ครม. รอเข้า สนช. 

สถาบนัการศึกษา
ขาดงบปรับปรุง 

หลากหลายหน่วยงาน 
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ 

สวทช. วช. ระบบตรวจสอบ /
ลงโทษ 



ระบบข้อมูลการวจัิย 
ระบบประเมนิผลทีด่ ี ต้องอาศัยข้อมูลทีด่ี  ครบถ้วน 

 ต้องมกีารตดิตามระยะส้ัน และระยะยาว 
 ต้องบูรณาการหลายภาคส่วน ในการก าหนดประเดน็ทีจ่ะประเมนิ  รวมถึงความ

คาดหวัง 

 ต้องได้รับความร่วมมือ  

NRMS – TNRR / ExPLORE 
ฐานขอ้มลูนกัวจิยั  

ฐานขอ้มลูเครือ่งมอื โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ฐานขอ้มลูงานวจิยัพรอ้มใชเ้ชงิพาณชิย ์



Company

LOGO 

              Research Database System  

              TNRR – Thailand National Research Repository 

คลงัข้อมูลงานวจิยัไทย 

                       NRMS -  National  Research  Management System ระบบ
บริหารจดัการงานวจิยัแห่งชาต ิ

                       ExPLoRE -  Extraordinary Simple Public Library of  
Research Results  ห้องสมุดวจิยัส าหรับสาธารณะ 

  งานวจิยัพร้อมใช้ส าหรับอุตสาหกรรมและพาณชิย์ 

                                     RESEARCHERS DATABASE and EXPERTS FINDER 

ฐานข้อมูลนักวจิยัไทยและระบบค้นหานักวจิัยผู้เช่ียวชาญ 

 Thailand  Research  Databank / Seed bank / Germ Bank 



Company

LOGO 

Start from  Good Databases Lead to   

Research Evaluation System 

 Effectiveness 

         Efficiency 

         Output / Outcome / Impact  

 Research Index 

GERD  gross expenditure of R&D  (as percentage on 

GDP) 

National Competitiveness in S T  R  D  I  E  M 

Considering factors for Budget Alocation ? 



RELEVANCE 

EFFECTIVENESS 
EFFICIENCY 

SUSTAINABILITY 

CAPACITY 
BUILDING 

IMPACT 

Result-based EVALUATION 

โครงสรา้ง
พืฯ้ฐาน 

พฒันา
บคุลากร 

โครงการวจิัย จดัการ
ความรูจ้าก
วจิยั 

หมวดหมู่
งบประมาณ 

พฒันา
ระบบ/ 
บรหิาร
จดัการ 

Monitor  Evaluate Resolution Learning 



ระบบประเมินผลการวิจัย 

ประเมินประสิทธิภาพการจัดสรร  โดยพจิารณาจากระยะเวลาที่ด าเนินการจัดสรร 

ประเมินประสิทธิภาพของนักวจิัยในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผดิชอบ 

ประเมินประสิทธิผล  ว่าผลการวิจัยเป็นอย่างไร 

ประเมินผลผลติในแง่ output  outcome impact ตามแต่
ละประเภทของการวจิัย 

ประเมินหน่วยบริหารจัดการการวจิัยตามพนัธกจิ 



 
S&T/R&D/INNOVATION/E&M STRATEGIES 

REGAIN / Strengthen Organizational Relationship 

IMAGE / Recognition of Collaboration 
TRUST / SINCERITY  

Thailand Research Repository – TNRR 
National Research Management System – 

NRMS 

Target driven Research 

SHARING INFORMATION 
PARTNERSHIP 

COMMON INTEREST 
INDIVIDUAL 
UNIQUENESS 

MUTUAL BENEFIT 
CROSS CULTURAL 

EFFECTIVE SERVICE 

COUNTRY ‘s BENEFIT 
 Economic growth 
Inclusive growth 

Green growth 
Process development 

 



 
 

• SOCIETY AT 
LARGE 

 

 
• GOVERNME

NT OFFICE 
 

 
• BUSINESS 
• PRIVATE 
• INDUSTRIES 

 

 
• SCIENCE/TECH

NOLOGY 
COMMUNITY 
(ASSOCIATION
/UNION) 

 

 
• RESEARCH 

COUNCIL 
• R. 

AGENCIES 
 

 
• UNIVERSITY 
• RESEARCH 

INSTITUTES 
• NATIONAL 

CE 
 

STAKE  

HOLDERS  
& ACTION 

   

ECONOMIC  

GROWTH &  
COMPETITIVENESS 

ACADEMIC 

EXCELLENCE 
& HRD 

INCLUSIVE 
GROWTH 

INTERNAL 

PROCESS 
DEVELOPMENT 

POLITICAL 

And POLICY 

DECISION & 

DEVELOPME
NT 

DRIVERS/BARRIERS/BENEFITS/TRUST/SERVICE 

STANDARD/SITUATIONAL FACTORS 

FACTORS  

&  
CATALYSTS 

POLICY(Government 
level/MFA)/STRATEGIES/ 
STRUCTURES APPROACH & 
FRAMEWORK CONDITION 

R
E
S
E
A
R
C
H
 
S
Y
S
T
E
M 

โครงสรา้ง
พืฯ้ฐาน 

พฒันา
บคุลากร 

โครงการวจิัย จดัการ
ความรูจ้าก
วจิยั 

หมวดหมู่
งบประมาณ 

ผลผลติ 
OUTPUT 
OUTCOME 
IMPACT 

พฒันา
ระบบ/ 
บรหิาร
จดัการ 

เป้าหมาย 
นโยบาย 
ยทุธศาสตร ์


