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(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 

 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 
 กันยายน ๒๕๕๙ 

 



 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นองค์กรกลำงทำงกำรวิจัยของประเทศ                                         
ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนกำรก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ                               
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ และกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี โดย วช.                                              
ได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำน ำทำง พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนกำรขับเคลื่อนและ
ปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙)                                       
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ                                               
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑                              
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ สภำปฏิรูปแห่งชำติ (กรกฎำคม ๒๕๕๘) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable                                     
Development Goals : SDGs) รวมทั้งใช้ผลกำรทบทวนกลำงแผนของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย                                           
แห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (ด ำเนินกำรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗) และผลกำรประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย
แห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (ด ำเนินกำรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ในกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ                                            
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา                                
โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย                                      
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                  
และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน”  

กำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยึดหลัก                                        
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและทุกระดับที่ เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค                                                                 
ในกำรบูรณำกำรแนวคิด ก ำหนดทิศทำงกำรวิจัย เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ                             
ระยะ ๒๐ ปี นโยบำยของรัฐบำล กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ภำรกิจของหน่วยงำน ควำมต้องกำรของภำครัฐ                              
ภำคกำรศึกษำ ภำคเอกชน สังคมและชุมชน โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรที่จะน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในทุกมิต ิอันจะท ำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรระบบวิจัยของประเทศโดยรวม 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้รับอนุมัติ                                  
จำกคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่...........................  เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำง                                                             
ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยและด ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกภำคส่วนและทุกระดับ รวมทั้งใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำและประเมิน
ข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่ เสนอของบประมำณ อีกทั้งยังเป็นแนวทำงให้ภำคเอกชน                                                  
ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศให้มำกขึ้น วช. จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ                                 
“นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตำม
มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนทุกภำคส่วนและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ในกำรใช้เป็น
แนวทำงวำงแผนกำรวิจัยและขับเคลื่อนกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศแบบบูรณำกำร อันจะน ำไปสู่กำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถของประเทศ ให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง                                             
ในอนำคต และน ำสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัย
และนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน” ต่อไป 
 
 
                (นำงสำวสุกัญญำ  ธีระกูรณ์เลิศ) 
                     เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 



 
 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
  

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการวิจัยและพัฒนา    
 ๑.๑ บทน ำ  ๑ 
 ๑.๒ สถำนภำพกำรวิจัยและพัฒนำของต่ำงประเทศ ๒ 
 ๑.๓ สถำนภำพกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย ๘ 
 ๑.๔ ประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย ๑๒ 
 ๑.๕ หลักส ำคัญของนโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรวิ จั ยแห่ งชำติ  ฉบับที่  ๙                           

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๑๔ 

 ๑.๖ ควำมเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศำสตร์ ๑๘ 
 ๑.๗ แผนที่ยุทธศำสตร์ ๑๘ 
    

ส่วนที ่๒ สาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การ วิจั ยแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๙                        
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ ๒๑ 
 ๒.๒ เป้ำหมำยหลัก ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ๒๑ 
 ๒.๓ นโยบำยกำรวิจัย ๒๕ 
 ๒.๔ ยุทธศำสตร์กำรวิจัย  ๒๕ 
  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ เร่งรัดพัฒนำระบบวิจัยแบบบูรณำกำรของ

ประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภำพ และยั่งยืน รวมถึงสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัย           
ที่เหมำะสม 

๒๖ 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ เร่งส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนและมุ่งเน้นตำมยุทธศำสตร์และ
แผนพัฒนำประเทศ และภำรกิจของหน่วยงำน โดยรัฐลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและ
พัฒนำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

๒๗ 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ                        
ในภำคเอกชน 

๓๐ 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมกำรน ำกระบวน                      
กำรวิจัย ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ  

๓๒ 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ 

๓๖ 

  
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖ เพ่ิมจ ำนวนและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร              
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

๓๘ 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๗ พัฒนำควำมร่ วมมือของ เครื อข่ ำยวิ จั ย                              
ในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
 
 

๔๑ 



 
 

สารบัญ 
 หน้า 
 ๒.๕ ประเด็นวิจัยเร่งด่วน ตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ  ๒๐ ปี                                               

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
๔๓ 

 ๒.๖ ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๔๓ 

 

๒.๗ ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม                       
ที่ได้จำกกำรวิจัยและพัฒนำ 

๔๗ 

  

ส่วนที ่๓ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
 ๓.๑ กลไกกำรขับเคลื่อน ๔๙ 
    

ส่วนที ่๔ การติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙           
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

 

 ๔.๑ กรอบกำรติดตำมและประเมินผล  ๕๔ 
 ๔.๒ กำรติดตำมผล ๕๕ 
 ๔.๓ กำรประเมินผล ๕๕ 
 ๔.๔ กำรใช้ประโยชน์กำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ  ๕๗ 
    

ภาคผนวก    
 

 

 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ    
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๖๑ 

 
 

 คณะท ำงำนยกร่ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙                                      
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๖๓ 

 



 
 

 

สารบัญภาพ 
 หน้า 
ภาพที่ ๑ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลาของประเทศ 

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ 
๙ 

ภาพที่ ๒ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ ๙ 
ภาพที่ ๓ จ านวนการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรและจ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับในประเทศ        

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐ 

ภาพที่ ๔ จ านวนการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรและจ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับในต่างประเทศ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐ 

ภาพที่ ๕ บทความตีพิมพ์ทางวิชาการของประเทศในระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑ 
ภาพที่ ๖ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๑๑ 
ภาพที่ ๗ หลักส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ฉบับที่  ๙                        

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๑๔ 

ภาพที่ ๘ ความเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตร์ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

๑๙ 

ภาพที่ ๙ แผนที่ยุทธศาสตร์ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๒๐ 

ภาพที่ ๑๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕๐ 

ภาพที่ ๑๑  กรอบและระยะเวลาการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์    
การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕๔ 

ภาพที่ ๑๒ กระบวนการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๙                               
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕๙ 

 



 
 

 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที ่๑ ตัวชี้วัดการวิจัยและพัฒนาของสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๒ 

ตารางที่ ๒ ตัวชี้วัดการวิจัยและพัฒนาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๓ 

ตารางที ่๓ ตัวชี้วัดการวิจัยและพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกหก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๗ 

ตารางที่ ๔ ตัวชี้วัดการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
 

๘ 

 



 
 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นองค์กรกลำงทำงกำรวิจัยของประเทศ มีหน้ำที่                                    

ตำมพระรำชบัญญัติสภำวิจัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระรำชบัญญัติสภำวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ
ประกำศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในกำรเสนอแนะแนวนโยบำย                                      
ทำงกำรวิจัยของประเทศตำมมติคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมปรึกษำหำรือ และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎำคม                                
พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  มีบทบำทส ำคัญในกำรวำงนโยบำยและ                                          
แผนวิจัยส่วนรวมร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และน ำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ วช. ได้จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ รวม ๘ ฉบับ 
นอกจำกนี้ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ และกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 

การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ฉบับที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้                                  
ด าเนินการโดยรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานภาพการวิจัยและพัฒนา                      
ของต่างประเทศและของประเทศไทย แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ 
และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี                        
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                              
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)                                     
รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา                                 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (กรกฎาคม ๒๕๕๘) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development                                
Goals : SDGs) รวมทั้งใช้ผลการทบทวนกลางแผนของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๘                              
(ด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗) และผลการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๘                            
(ด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๙) เพ่ือใช้เป็นกรอบการยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                               
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะท างาน คณะกรรมการ                              
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง การประชุมระดมความคิดเห็นและวิพากษ์ การประชุมเฉพาะกลุ่มเพ่ือรวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าและปรับปรุงร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                                 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จากนั้นน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และผลักดันร่างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์                                 
การวิจัยและด าเนินการวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)                                 
ทุกภาคส่วนและทุกระดับต่อไป  

ความส าคัญและจุดเด่นของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ประการที่ ๑ อยู่บนพ้ืนฐานยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                                             
ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ระยะ ๕ ปี 

ประการที่ ๒ มุ่งพัฒนาและปฏิรูประบบวิจัยของประเทศให้มีการด าเนินงานแบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน และสามารถต่อยอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                                                                    
ในด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย  

ประการที่ ๓ มีการก าหนดกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                                    
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และรูปแบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน เป็นระบบ 

ประการที่ ๔ เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ กำรขับเคลื่อน และสนองตอบต่อควำมต้องกำรของ                                                                               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนและทุกระดับ 



ค 
 

 
 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ                                      

มีการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ                                      
และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ ให้ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน”   

นโยบายการวิจัย ประกอบด้วย 
๑) ปรับปรุงระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และเป็นเอกภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อน

ระบบวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

๒) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย                                   
ซึ่งครอบคลุมถึง การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า ทั้งภาครัฐ                                    
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน และเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ                                                    
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ก าหนดให้กระทรวง/กรม จัดท ายุทธศาสตร์และแผนการวิจัยและพัฒนา และจัดสรร
งบประมาณการวิจัยของแต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นสังคมนวัตกรรมบนฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   

๓) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง                                                 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิตและการบริการ อีกทั้งสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ โดยใช้มาตรการกลไก 
และวิธีการที่เอ้ือต่อภาคเอกชนในการท าวิจัย การร่วมลงทุน และการจดสิทธิบัตร   

๔) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนน าผลงานวิจัย องค์ความรู้  นวัตกรรม และเทคโนโลยี                                  
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย  

๕) พัฒนาและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีความพร้อม                                           
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยในระบบสารสนเทศการวิจัย เพ่ือให้ครอบคลุม                            
และใช้ประโยชน์ได้ท่ัวประเทศ  

๖) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน                    
ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน ให้มีจ านวนและคุณภาพมากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดอาชีพนักวิจัยที่มี
ศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของเยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น  

๗) สร้างเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Collaborative Partnership) ระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง                                               
เป็นเอกภาพ และย่ังยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยท่ีเหมาะสม  

มุ่งเน้นให้ประเทศมีระบบวิจัยที่มีการบูรณาการ เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมทั้งมี
การปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัยตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ และแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป                          
ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                           
การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบวิจัยแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี และรายปี รวมทั้งการบริหาร
จัดการการวิจัย ระบบงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                       
การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม และระบบติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยมุ่งเน้น



ง 
 

 
 

การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของเครือข่ายวิจัย และหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่ วนและทุกระดับให้มี
การบริหารจัดการการวิจัยที่มี เอกภาพ ความรับผิดรับชอบ (Accountability) ประสิทธิภาพ รวมถึง                             
การพิจารณาอนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณการวิจัยที่รวดเร็ว ระบบงบประมาณในลักษณะบูรณาการ                         
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การประเมินผลในระบบวิจัย และแนวทางติดตามประเมิน
ผลการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Monitoring and Evaluation System) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบ
ต่อประเด็นเร่งด่วนและมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน                            
โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

มุ่งเน้นให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี                                            
จากงานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า ที่มีท้ังคุณภาพ ปริมาณ 
และมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายและประเด็นเร่งด่วน และประเด็นมุ่ ง เน้นตามยุทธศาสตร์ชาติ                                                                       
และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของ
ประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน เพ่ิมพูนศักยภาพ เพ่ิมการลงทุนและขยายการวิจัย

และพัฒนา จนเกิดผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต 
การพาณิชย์ และบริการ ที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถ
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย                          
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

มุ่ งเน้นให้ อุตสาหกรรม/พาณิชย์  สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ใช้ประโยชน์                                                         
จากกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม                             
และตรงตามความต้องการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์  
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๕ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน                               
ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

มุ่งเน้นเพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีความเข้มแข็ง                                                           
มีประสิทธิภาพ จ านวนเพียงพอ และคุณภาพได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ๑) โครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ศูนย์วิจัย
แห่งชาติ โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) หน่วยบ่มเพาะ (Incubator) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory Testing Center) ศูนย์ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศการวิจัยที่ครอบคลุม เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ ๒) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
เช่น ระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา 
(Metrology) การก าหนดมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) การรับรองคุณภาพ (Quality 
Assurance) ๓) โครงสร้างพื้นฐานทางกลไก เช่น ระบบการสร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการทางการเงิน อาทิ 
ระบบการให้ทุนสนับสนุน แรงจูงใจทางการเงิน สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน มาตรการทางการคลัง                                                                                        
รวมถึงมาตรการทางภาษี รวมทั้งระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                                 



จ 
 

 
 

มาตรฐานการวิจัยและทดลองต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองาน                                         
ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย                                  
๓ กลยุทธ์   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖ เพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มุ่งเน้นให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในจ านวนเพียงพอในทุกภาคส่วน
และทุกระดับ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือการขับเคลื่อนงานวิจัย                                                                   
และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพ                                                   
ด้านการวิจัยให้ เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา                                                      
และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเป็นฐานการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗ พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ   
มุ่งเน้นให้เครือข่ายวิจัยในระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของภาคส่วนต่าง  ๆ 

เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และภาคท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การบริหารจัดการ                                
และการสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ                                                      
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 

ประเด็นวิจัยเร่งด่วน ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ก าหนดประเด็นวิจัยหลักที่ส าคัญ และรัฐบาลมุ่งเน้น

เป็นพิเศษเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือทุ่มเททรัพยากร ทั้งงบประมาณและก าลังคน ในการท าให้ส าเร็จ ดังนี้                         
๑) ด้านความม่ันคง เช่น การพัฒนาเสื้อเกราะที่ได้รับมาตรฐานสากล การพัฒนาเครื่องบินทะเล การพัฒนา
อากาศยานไร้คนขับ ๒) ด้านการเกษตร เช่น การวิจัยเครื่องมือ อุปกรณ์ผลิตผลทางการเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือแก้ปัญหาภัยที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภัยแล้ง น้ าท่วม) การวิจัย                                  
ด้านการเกษตรกระแสใหม่ ๓) ด้านอุตสาหกรรม เช่น การวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับ                              
ยุคดิจิทัล ๔) ด้านสังคม เช่น การวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน การวิจัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                            
๕) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การวิจัยรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ๖) ด้านพลังงาน เช่น การวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน การวิจัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ๗) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัย                                         
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเพ่ือด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ                                       
การวิจัยบนองค์ความรู้ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) 

ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนดประเด็นวิจัย                                                  
มุ่ ง เน้นที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ทั้ ง  ๗ ยุทธศาสตร์  และตอบสนองเป้าหมาย                                                                                                
ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยพิจารณาความส าคัญจาก ๑) ความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
หรือองค์ความรู้ (Demand Pull) ๒) เป็นการด าเนินการวิจัยที่ครบทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ๓) เป็นการด าเนินการวิจัย



ฉ 
 

 
 

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม (Participation) จากทุกภาคส่วนในลักษณะสหสาขาวิทยาการ ๔) เป็นองค์ความรู้                                   
การวิจัยเดิมที่มีศักยภาพและสามารถน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และ ๕) สามารถระบุผลที่คาดว่า                                
จะได้รับจากการวิจัยได้อย่างชัดเจน โดยมีประเด็นวิจัยมุ่งเน้น ๑๙ ประเด็น ดังนี้  

๑) ประเด็นวิจัยด้านความมั่นคงทางการทหารและการป้องกันประเทศ ๒) ประเด็นวิจัย                      
ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของรัฐ ๓) ประเด็นวิจัยด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ                                     
๔) ประเด็นวิจัยด้านอุตสาหกรรม ๕) ประเด็นวิจัยด้านสังคม ๖) ประเด็นวิจัยด้านสุขภาพ ๗) ประเด็นวิจัย                                                          
ด้านพลังงาน ๘) ประเด็นวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙) ประเด็นวิจัยด้านสังคมสูงวัย                                       
๑๐) ประเด็นวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ๑๑) ประเด็นวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์                                        
๑๒) ประเด็นวิจัยด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ๑๓) ประเด็นวิจัยด้านการท่องเที่ยว ๑๔) ประเด็นวิจัยด้านการเป็น
ประชาคมอาเซียน ๑๕) ประเด็นวิจัยด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๖) ประเด็นวิจัย
ด้านยาเสพติด ๑๗) ประเด็นวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรม และศาสนา ๑๘) ประเด็นวิจัย                        
ด้านการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลต่อการพัฒนา ๑๙) ประเด็นวิจัย                                                            
ด้านเศรษฐกิจไทย 

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                           

มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานในระบบวิจัยทุกภาคส่วนใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ เป็นแนวทาง
ในการก าหนดทิศทางการวิจัยและการด าเนินการวิจัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลไกการขับเคลื่อน 
ได้แก่ ๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                              
๒) หน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ ๓) เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ๔) การบริหารจัดการ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๕) แผนปฏิบัติการ                                                 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ ๖) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

การติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
การติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)                                            

เป็นการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                              
ในภาพรวม และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย เพ่ือให้ทราบผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค โดยมีกรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ ๑) การติดตามผล ๒) การประเมินผลระยะ
ครึ่งแผน และ ๓) การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน 

ทั้งนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนด
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เป็นร้อยละ ๑ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เป็น 
๗๐ :๓๐ และสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลาต่อประชากร
เป็น ๒๕ : ๑๐,๐๐๐ คน  

 



ช 
 

 
 

ดังนั้น นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกลไก                                    
การขับเคลื่อน รวมทั้งการติดตามประเมินผลที่ก าหนดขึ้น จะสนับสนุนให้ประเทศเป็นผู้น าด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม อีกท้ังมุ่งใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและ
นวัตกรรมโดยการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์                           
ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย                                                       
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) “ปรับปรุงระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีนโยบาย ทิศทางการวิจัย ที่ชัดเจน 
ลดความซ้ าซ้อน และเร่งรัดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัย  เป็นร้อยละ ๑ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)” และน าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อน
สังคมและเศรษฐกิจสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างย่ังยืน”  

 



 

 ส่วนที่ ๑ 
ภาพรวมการวิจัยและพัฒนา  

 

๑.๑ บทน า 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นองค์กรกลำงทางการวิจัยของประเทศ มีหน้ำที่                                          
ตำมพระรำชบัญญัติสภำวิจัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๒ พระรำชบัญญัติสภำวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๗                                                           
และประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในกำรเสนอแนะแนวนโยบำย                                                                          
ทำงกำรวิจัยของประเทศตำมมติคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมปรึกษำหำรือ และเมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎำคม                          
พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ มีบทบำทส ำคัญในกำรวำงนโยบำยและแผนวิจัย
ส่วนรวมร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ วช. ได้จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ รวม ๘ ฉบับ นอกจำกนี้ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                             
ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ                           
ฉบับที่ ๑๒ และกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  (วช.) ได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                              
เป็นปรัชญำน ำทำงในกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                  
โดยมีเป้ำหมำยที่เชื่อมโยงและสนองตอบต่อแนวทำงกำรพัฒนำประเทศและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ                               
ตำมแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัย
แห่ งชำติ  ๒๐  ปี  (มิ ถุน ำยน  ๒๕๕๙ ) และสอดคล้องกับ ร่ ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ป ี                            
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)                                
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) รำยงำนของ
คณะกรรมำธิกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำ สภำปฏิรูปแห่งชำติ 
(กรกฎำคม ๒๕๕๘) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งใช้                       
ผลกำรทบทวนกลำงแผนของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (ด ำเนินกำรเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)                       
และผลกำรประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่ งชำติ ฉบับที่ ๘ (ด ำเนินกำรเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙)                                                           
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยในทุกภำคส่วน                     
ที่ เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยทั้งระดับชำติ ภูมิภำค และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
ผลงำนวิจัย และเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและกำรแก้ปัญหำของประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งพัฒนำควำมเป็นผู้น ำ                                   
ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งมุ่งใช้กำรวิจัยและพัฒนำเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนำ                        
บนพื้นฐำนกำรวิจัยและนวัตกรรม โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยและน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยเน้นเกษตรกรรมสมัยใหม่ และอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น                                                   
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิจัยและนวัตกรรมน ำพำประเทศให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่มี
รำยได้สูงในอนำคต ภำยใต้ระบบวิจัยแบบบูรณำกำรที่มีควำมเข้มแข็ง มีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ เพื่อน ำสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ และ                                             
กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙) ที่ว่ำ “ประเทศไทยเป็นผู้น ำด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับโลก เพ่ือขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ สู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง อย่ำงยั่งยืน”  



๒ 

 

๑.๒ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของต่างประเทศ  

ปัจจุบันกลุ ่มประเทศและประเทศต่ำง ๆ มีกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรพัฒนำ                  
ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เห็นได้จำกดัชนีกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน                                
ของประเทศต่ำง ๆ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (World Development Indicators : Science 
and Technology) ซึ่งจะพบว่ำกำรวิจัยเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ถูกน ำมำใช้ในกำรพัฒนำดังกล่ำวด้วย 

๑.๒.๑ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกำ  มีกำรพัฒ นำประเทศให้ เจริญ ก้ ำวหน้ ำโดยใช้กำรวิจั ยและพัฒ นำ                          
เป็นเครื่องมือส ำคัญ โดยมุ่งเน้นด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนพำณิชย์และอุตสำหกรรม ด้ำนกำรส่งเสริม                                 
กำรป้องกันประเทศ พัฒนำและปฏิรูปเทคโนโลยีในกองทัพ ด้ำนสุขภำพอนำมัย พลังงำน และสิ่งแวดล้อม                                         
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรกระตุ้นนวัตกรรมส ำหรับงำนวิจัย นอกจำกนี้  ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรใช้
พลังงำนสะอำดขั้นสูง กำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรส่งเสริมกำรผลิตพลังงำน                        
ในประเทศ1 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สหรัฐอเมริกำมีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้ นักวิจัยที่ท ำ                        
กำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๔,๐๑๙ คน ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ ร้อยละ ๒.๘๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนอเมริกัน                                     
จ ำนวน ๒๘๕,๐๙๖ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๒๙๓,๗๐๖ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๑   

ตารางที่ ๑ ตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำของสหรัฐอเมริกำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ตัวช้ีวัดการวิจัยและพัฒนาของสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประเทศ 
นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัย
เทียบเท่ำเตม็เวลำ 

ต่อประชำกร 
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 

ร้อยละค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวม 

ของประเทศ 

จ ำนวนค ำขอรับสิทธิบัตร 

คนอเมริกัน คนต่ำงชำต ิ

สหรัฐอเมริกำ ๔,๐๑๙ ๒.๘๑ ๒๘๕,๐๙๖ ๒๙๓,๗๐๖ 

ที่มำ : ธนำคำรโลก (๒๕๕๗) (http://wdi.worldbank.org/table/5.13#) 

๑.๒.๒ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  

ประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป มีกำรลงทุนในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมทั้งภำครัฐและเอกชน                         
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรรับมือควำมท้ำทำยทำงสังคม กำรเป็นสังคมที่เท่ำเทียมกัน ควำมมั่นคงทำงด้ำน
อำหำร ควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสภำพภูมิอำกำศ2                
ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มประเทศในสหภำพยุโรปมีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้ นักวิจัยที่ท ำกำร
วิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวนเฉลี่ย ๓,๘๔๘ คน ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
                                                           

1 Office of Science and Technology at Royal Thai Embassy, Washington D.C. 
(www.ostc@thaiembdc.org) 

2 HORIZON 2 0 2 0  in brief. The EU Framework Programme for Research & Innovation. 
European Union, 2014. 
 



๓ 

 

เฉลี่ยร้อยละ ๑.๖๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนในกลุ่มสหภำพยุโรป 
จ ำนวนเฉลี่ย ๔,๐๑๕ รำยกำร และของคนต่ำงชำติในกลุ่มสหภำพยุโรป จ ำนวนเฉลี่ย ๒,๐๑๖ รำยกำร                         
ดังตำรำงที่ ๒    

ตารางที่ ๒ ตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ตัวช้ีวัดการวิจัยและพัฒนาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประเทศ 
 

นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัย
เทียบเท่ำเตม็เวลำ 

ต่อประชำกร 
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 

ร้อยละค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวม 

ของประเทศ 

จ ำนวนค ำขอรับสิทธิบัตร 

คนในกลุ่มสหภำพ
ยุโรป 

 

คนต่ำงชำต ิ
ในกลุ่มสหภำพ

ยุโรป 
 

ออสเตรยี ๔,๓๓๕ ๒.๒๕ ๑,๙๘๘ ๒๓,๙๖๘ 
เบลเยยีม ๔,๐๐๓ ๒.๒๘ ๘๘๙ ๑๓๗ 
บัลแกเรยี ๑,๖๙๓ ๐.๖๕ ๒๑๘ ๑๖ 
โครเอเชีย ๑,๕๒๙ ๐.๘๑ ๑๗๐ ๓๐ 
ไซปรสั ๗๗๕ ๐.๔๘ ๔ ๑ 

สำธำรณรัฐเช็ก ๓,๒๕๐ ๑.๙๑ ๙๑๐ ๖๒ 
เดนมำร์ก ๗,๒๖๕ ๓.๐๖ ๑,๓๗๗ ๒๐๖ 
เอสโตเนีย ๓,๓๓๙ ๑.๗๔ ๔๔ ๖ 
ฟินแลนด ์ ๗,๑๘๘ ๓.๓๑ ๑,๔๑๙ ๑๒๖ 
ฝรั่งเศส ๔,๑๕๓ ๒.๒๓ ๑๔,๕๐๐ ๒,๐๓๓ 
เยอรมน ี ๔,๔๗๒ ๒.๘๕ ๔๘,๑๕๔ ๑๗,๘๑๑ 

กรีซ ๒,๖๒๘ ๐.๘๐ ๖๕๑ ๑๙ 
ฮังกำร ี ๒,๕๒๓ ๑.๔๑ ๕๔๖ ๗๓ 

ไอซ์แลนด ์ ๗,๐๓๕ ๒.๔๙ ๕๑ ๑๓ 
อิตำล ี ๑,๙๗๔ ๑.๒๖ ๘,๖๐๑ ๗๘๑ 
ลัตเวีย ๑,๘๐๒ ๐.๖๐ ๑๐๓ ๔ 

ลิทัวเนีย ๒,๘๘๗ ๐.๙๕ ๑๒๓ ๔๒ 
ลักเซมเบิร์ก ๔,๘๐๐ ๑.๑๖ ๑๒๘ ๙๐ 

มอลตำ ๒,๑๐๗ ๐.๘๙ ๕ ๘ 
เนเธอร์แลนด ์ ๔,๓๐๓ ๑.๙๘ ๒,๒๙๔ ๒๘๘ 

โปแลนด ์ ๑,๘๕๑ ๐.๘๗ ๓,๙๔๑ ๑๕๕ 
โปรตเุกส ๔,๑๔๒ ๑.๓๗ ๗๒๒ ๑๘ 
โรมำเนีย ๙๔๕ ๐.๓๙ ๙๕๒ ๘๔ 
สโลวำเนีย ๔,๒๑๗ ๒.๕๙ ๔๗๐ ๑๑ 

สเปน ๒,๖๕๓ ๑.๒๔ ๒,๙๕๓ ๒๒๕ 
สวีเดน ๖,๔๗๓ ๓.๓๐ ๑,๙๘๔ ๔๔๑ 

สหรำชอำณำจักร ๔,๐๕๕ ๑.๖๓ ๑๕,๑๙๖ ๗,๘๔๔ 

ทีม่ำ : ธนำคำรโลก (๒๕๕๗) (http://wdi.worldbank.org/table/5.13#) 
 

 

 

 



๔ 

 

๑.๒.๓ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกหก  
 

สิงคโปร์ มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้ำนทุนทรัพย์สินทำงปัญญำ                             
(Intellectual Capital) และด้ำนทุนอุตสำหกรรม (Industry Capital)3 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สิงคโปร์                     
มีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้  นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๖,๔๒๒ คน                        
ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ร้อยละ ๒.๐๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม                                  
ของประเทศ  และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนสิงคโปร์  จ ำนวน ๑,๓๐๓ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ                                                       
จ ำนวน ๙,๐๐๙ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓   

มาเล เซี ย  มุ่ ง เน้ น ก ำรวิ จั ย และพั ฒ นำด้ ำน วิท ย ำศำสตร์ และ เทค โน โลยี  ได้ แก่                                       
ด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) ด้ำนวัสดุศำสตร์ที่ก้ำวหน้ำ (Advanced Material                                    
Sciences) ด้ำนเกษตรศำสตร์ (Agricultural Sciences) ด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (Life Sciences) ด้ำนวิทยำศำสตร์เคมี                                    
(Chemical Sciences) ด้ำนคณิตศำสตร์และฟิสิกส์ (Mathematics and Physical Sciences) ด้ำนวิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computer Sciences and ICT) ด้ำนสุขภำพและ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์  (Health and Medical Sciences) ด้ ำนวิศวกรรมศำสตร์  (Engineering Sciences)                                       
และด้ำนมนุษยวิทยำและสังคมศำสตร์ (Humanities and Social Sciences)4 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มำเลเซีย                                
มีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้  นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๑ ,๗๙๔ คน                        
ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ร้อยละ ๑.๑๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม                              
ของประเทศ และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนมำเลเซีย จ ำนวน ๑,๓๕๓ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ                                       
จ ำนวน ๖,๒๖๗ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓   

อิน โดนี เซี ย  มุ่ ง เน้ นกำรวิจั ยและพัฒ นำที่ ส ำคัญ ดั งนี้  ๑ ) กำรพัฒ นำวัสดุ ขั้ น สู ง                     
เพ่ืออุตสำหกรรม และเกษตรกรรม ๒) กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำเครื่องมือทำงกำรแพทย์ และกำรผลิตยำ                                 
๓) กำรวิจัยเพ่ือสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรป้องกันประเทศ ๔) กำรวิจัยเพ่ือกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๕) กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีพ้ืนฐำนในกำรขนส่งเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพอุตสำหกรรม ๖) กำรวิจัยเพ่ือกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน และ ๗) กำรวิจัยเพื่อกำรขยำยภำคเกษตรกรรม                         
กำรลดอัตรำกำรสูญเสียของผลผลิตและเพ่ิมควำมมั่นคงทำงชีวิตให้เกษตรกร5 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
อินโดนีเซียมีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้ นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๙๐ คน                                           
ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ร้อยละ ๐.๐๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม                                                     
ของประเทศ และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนอินโดนี เซีย จ ำนวน  ๗๐๒ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ                                                                
จ ำนวน ๗,๓๒๑ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓ 

ฟิลิปปินส์ มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural Sciences) 
วิ ศ วก รรม และ เท ค โน โลยี  (Engineering & Technology) เกษ ตรศ ำสต ร์  (Agricultural Sciences) 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์  (Medical Sciences) สั งคมศำสตร์  (Social Sciences) และมนุษยศำสตร์

                                                           
3 NATIONAL SURVEY OF R&D IN SINGAPORE 2 0 1 3 , Agency for Science, Technology and 

Research. Singapore December 2014. 
4 RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D). (http://www.mida.gov.my/env3/ uploads/Publications 

_pdf/Malaysia_InvestmentinTheServicesSector/2012/03%20RnD.pdf) 
5 SCIENCE AND INNOVATION. (http://www.oecd.org/sti/inno/46664553.pdf) 

http://www.mida.gov.my/env3/


๕ 

 

(Humanities)6 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฟิลิปปินส์มีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้ นักวิจัยที่ท ำ                           
กำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๗๘ คน ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ                           
ร้อยละ ๐ .๑ ๑  ของผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวมของประเทศ  และค ำขอรับ สิ ทธิบั ต รของคน ฟิ ลิ ปปิ น ส์                                                            
จ ำนวน ๓๓๔ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๓,๒๕๕ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓    

เวียดนาม มุ่งเน้นกำรน ำแผนงำนและโครงกำรทำงวิจัยและพัฒนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์และ
พัฒนำสมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของชำติ  รวมถึงใช้ในกำรปรับปรุงกลไกกำรให้ทุนของรัฐ                       
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรใช้เป็นแหล่งทรัพยำกรทำงสังคมส ำหรับงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ เวียดนำมให้ควำมส ำคัญกับประเด็นกำรวิจัยที่มุ่งเน้น คือ กำรน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีที่เกิด
จำกกำรวิจัยไปปรับใช้กับด้ำนเกษตรกรรม ป่ำไม้ ประมง ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรคมนำคม กำรก่อสร้ำง และสุขภำพ7 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เวียดนำมมีตัวชี้วัด
กำรวิจัยและพัฒนำที่เป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม                                              
ของประเทศ  และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนเวียดนำม จ ำนวน  ๔๘๗ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ                                                    
จ ำนวน ๓,๙๖๐ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓     

บรูไน มุ่งเน้นกำรวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว อีกทั้ง
ยังเป็นสมำชิกของ International Labor Organization ที่ช่วยในกำรผลักดันขีดควำมสำมำรถของประชำชน
ในเรื่องต่ำง ๆ เพ่ือกำรแข่งขัน รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี นอกจำกนี้ บรูไน                                            
ยังเป็นประเทศที่มีควำมร่ ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งของโลก จึงมีทุนสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยมำกมำย ทั้งนี้  บรูไน 
เน้นส่งเสริมกำรวิจัย ๑) ด้ำนพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy) ๒) ด้ำนกำรใช้และกำรอนุรักษ์พลังงำน                                 
(Energy Efficiency and Conservation) และ ๓) ด้ำนกำรสร้ำงประโยชน์จำกกำรใช้ที่ดิน (Land Optimization)8 
ส าหรับในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ บรูไนมีตัวชี้วัดการวิจัยและพัฒนาที่ เป็นค ำขอรับสิทธิบัตรของคนบรูไน                                                               
จ ำนวน ๒๖ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๙๑ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓     

จีน มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำในด้ำนกำรเจริญเติบโตของกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูง                          
กำรก ำหนดข้อกฎหมำยเพ่ือเพ่ิมกำรบริกำรทำงธุรกิจ กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก                
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำของกำรแพทย์แผนจีน กำรส่งเสริมกำรยกระดับอุตสำหกรรมโดยนวัตกรรม                                                           
ทำงวิทยำศำสตร์ ส่งเสริมกำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมหลัก กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรค้ำ                            
กำรเสริมสร้ำงอุตสำหกรรมด้ำนชีวภำพ กำรเสริมสร้ำงอุตสำหกรรมวัสดุใหม่  กำรเสริมสร้ำงอุตสำหกรรม
เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงำนแบบใหม่ กำรสนับสนุนกำรพัฒนำพลังงำนสะอำด กำรเพ่ิมประสิทธิภำพโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมทำงทะเล9 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จีนมีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้ นักวิจัยที่ท ำ                        
กำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๑,๐๘๙ คน ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัย                       
และพัฒนำ ร้อยละ ๒.๐๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนจีน                                                    
จ ำนวน ๘๐๑,๑๓๕ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๑๒๗,๐๔๒ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓       

                                                           
6 Bernie S. Justimbaste, Improving the Philippine Research and Development Statistical 

System. (http://www.nscb.gov.ph/ncs/9thncs/papers/energy_Improving.pdf) 
7 OECD. Review of Science, Technology and Innovation in Vietnam.(http://www.worldbank. 

org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Vietnam/Vietnam-STI-review-executive-summary.pdf) 
8 International Labor Organization. ASEAN Economic Community 2015 :Enhancing competitiveness and 

employability through skill development. 
9 China's R&D revolution: The Emerging View. 2015. 

http://www.worldbank/


๖ 

 

เกาหลีใต้ มุ่งเน้นส่งเสริมแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสีเขียว พลังงำนใหม่
และพลังงำนทดแทน กำรหลอมรวมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเทคโนโลยีชีวภำพ                       
นำโนเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีฟิวชั่น และอุตสำหกรรมบริกำรเทคโนโลยีขั้นสูง ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ                         
ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนกำรพัฒนำกำรเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติ
ส ำหรับกำรเจริญเติบโตสีเขียว กำรเพ่ิมขึ้นกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำในเทคโนโลยีสีเขียว โดยลงทุน                        
ในสำขำที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน เช่น มลพิษ เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนที่มีประสิทธิภำพสูงและพลังงำนต่ ำ 
ด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ขั้นสูง กำรส่งออกของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ กำรส ำรวจอวกำศ รวมทั้งด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพสูง ให้กำรสนับสนุนผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษของนักศึกษำวิทยำลัยและกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และนักวิชำกำร นอกจำกนี้ ยังก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแล                          
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพ่ิมกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่มี
ประสิทธิภำพ เช่น ส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมควำมคิดริเริ่ม
เทคโนโลยีและส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย10 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เกำหลีใต้                                  
มีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้  นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๖ ,๔๕๗ คน                          
ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ร้อยละ ๔.๑๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม                                  
ของประเทศ  และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนเกำหลี ใต้ จ ำนวน ๑๖๔,๐๗๓ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ                                        
จ ำนวน ๔๖,๒๑๙ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓        

ญี่ปุ่น มุ่งเน้นควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม                           
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร นำโนเทคโนโลยีและวัสดุศำสตร์ และมีกำรขับเคลื่อนกำรวิจัย                       
ในสำขำพลังงำนในอนำคต ระบบกำรจัดกำรสังคมแบบบูรณำกำรด้ ำนสุขภำพ เช่น กำรวิจัยทำงคลินิก                       
นำโนเทคโนโลยีและวัสดุศำสตร์ ระบบข้อมูลกำรสื่อสำร และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้                              
ด้ำนวิทยำศำสตร์สนับสนุน ๔ ด้ำน ได้แก่ ๑) Recovery & Revitalization from Earthquake Disaster                               
๒ ) Green Innovation ๓ ) Life Innovation แล ะ  ๔ ) Science, Technology and Innovation System                           
Reform นอกจำกนี้ตำมแผน “Japanese Master Plan of Large Research Project” เน้นกำรวิจัย ๗ ด้ำน                              
ได้แก่ ๑) Humanities and Social Sciences ๒) Life Sciences ๓) Energy, Environmental and Earth Sciences                         
๔ ) Material and Analytical Sciences ๕) Physical Sciences and Engineering ๖ ) Space Sciences และ                              
๗) Information Sciences11 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ญี่ปุ่นมีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้ นักวิจัย
ที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๕,๒๐๑ คน ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ ร้อยละ ๓.๔๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนญี่ปุ่ น                                     
จ ำนวน ๒๖๕,๙๕๙ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๖๐,๐๓๐ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓ 

อินเดีย มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน ซึ่งที่ผ่ำนมำได้เริ่ม
ส่งผลให้ อินเดียเป็นประเทศที่มีอ ำนำจด้ำนวิทยำศำสตร์  (Scientific Power) เป็นล ำดับที่  ๑-๕ ของโลก                             
โดยนโยบำยดังกล่ำวก ำหนดประเด็นวิจัยไว้ภำยในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้แก่ ๑) ด้ำนสังคมศำสตร์ เน้นส่งเสริมกำรวิจัย
ในด้ำนเศรษฐศำสตร์ ประวัติศำสตร์ มำนุษยวิทยำ ภูมิศำสตร์ จิตวิทยำ แต่ไม่นำนมำนี้มีกำรน ำทฤษฎี                               
กำรเจริญเติบโตแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำผสมผสำนในมิติต่ำง ๆ ทำงสังคม 
เพ่ือหำแนวทำงในกำรบรรเทำควำมยำกจนและควำมเสมอภำคทำงสังคมตลอดจนเพศของประชำชน และ                              
๒) ด้ ำนวิทยำศำสตร์  ส่ งเสริมด้ำน Telecommunication ดำวเทียม ฟิสิกส์  เคมี ใหม่ เพ่ือสร้ำงวัสดุ ใหม่                                                                              
ให้ภำคอุตสำหกรรม นิวเคลียร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT)12 ส ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อินเดียมีตัวชี้วัด                                    
กำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้  นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๑๕๗ คน ต่อประชำกร                             
                                                           

10 OECD.: Korea(http://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/sticountryprofiles/korea.htm) 
11 Julian Tang, Pro-Science Stimulus to Revitalize Japan’s R&D,2015(http://www.sciencemag. 

org/careers/features/2015/03/pro-science-stimulus-revitalize-japan-s-rd) 
12 IBEF.: INNOVATION AND PATENTS SECTOR REPORT, 2016  (http://www.ibef.org/ industry/ 

research-development-india.aspx) 

http://www.ibef.org/


๗ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ร้อยละ ๐.๘๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ                                            
และค ำขอรับสิทธิบัตรของคนอินเดีย จ ำนวน ๑๒,๐๔๐ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๓๐,๘๑๔ รำยกำร                                    
ดังตำรำงที่ ๓  

เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นรัฐที่ได้มีกำรเจรจำจัดท ำควำมตกลงเพ่ือจัดตั้งเขต
กำรค้ำเสรีอำเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN – Australia –
 New Zealand Free Trade Area : AANZFTA) ซึ่งทั้งสองรัฐนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำด้วยนโยบำยด้ำนกำรวิจัย 
๔ ด้ำนคือ ๑) กำรท ำให้เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่ำงยั่งยืน ๒) ส่งเสริมและดูแล                                                         
ให้ประชำชนมีสุขภำพดี ๓) พัฒนำเทคโนโลยีที่ยังล้ำหลังเพ่ือสร้ำงและเปลี่ยนแปลงออสเตรเลียให้เป็นประเทศ
อุตสำหกรรม และ ๔) ป้องกันประเทศให้ปลอดภัย ทั้งนี้มีกำรส่งเสริมงำนวิจัยภำยใต้ขอบเขตยุทธศำสตร์                             
ที่ มุ่ ง เน้นประเด็นกำรอำศัยอยู่ ในสิ่ งแวดล้อมที่ ก ำลั งเปลี่ ยนไป  ส่ งเสริมสุขภำพและควำมผำสุก                              
ของประชำกร กำรจัดกำรทรัพยำกรอำหำรและน้ ำ กำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ของออสเตรเลีย                      
ในสถำนกำรณ์ที่ก ำลังเปลี่ยนไป และกำรยกระดับผลผลิตและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ13 ส ำหรับ                           
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ ดังนี้ มีนักวิจัยที่ท ำกำรวิจัย
เทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๔ ,๓๓๕ และ ๓ ,๗๐๑ คน ต่อประชำกร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน และค่ำใช้จ่ำย                          
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ร้อยละ ๒.๒๕ และ ๑.๒๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ค ำขอรับสิทธิบัตร                                                          
ของคนออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จ ำนวน ๑,๙๘๘ และ ๑,๖๓๖ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๒๓,๙๖๘ 
และ ๖,๐๙๒ รำยกำร ดังตำรำงที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ ตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศในกลุ่มอำเซียนบวกหก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ตัวช้ีวัดการวิจัยและพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกหก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประเทศ 
 

นักวิจัยที่ท ำกำรวิจัย
เทียบเท่ำเตม็เวลำ                  

ต่อประชำกร 
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 

ร้อยละค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวม 

ของประเทศ 

จ ำนวนค ำขอรับสิทธิบัตร 

คนในกลุ่มอำเซียน
บวกหก 

คนต่ำงชำติ 
ในกลุ่มอำเซียนบวกหก 

สิงคโปร ์ ๖,๔๒๒ ๒.๐๐ ๑,๓๐๓ ๙,๐๐๙ 
มำเลเซีย ๑,๗๙๔ ๑.๑๓ ๑,๓๕๓ ๖,๒๖๗ 

อินโดนีเซีย ๙๐ ๐.๐๘ ๗๐๒ ๗,๓๒๑ 
ฟิลิปปินส ์ ๗๘ ๐.๑๑ ๓๓๔ ๓,๒๕๕ 

ไทย ๕๔๓ ๐.๓๙ ๑,๐๐๖ ๖,๙๒๔ 
เวียดนำม - ๐.๑๙ ๔๘๗ ๓,๙๖๐ 

บรูไน - - ๒๖ ๙๑ 
กัมพูชำ - - ๒ ๖๕ 

ลำว - - - - 
เมียนมำร ์ - - - - 

จีน ๑,๐๘๙  ๒.๐๑  ๘๐๑,๑๓๕  ๑๒๗,๐๔๒ 
เกำหลีใต ้ ๖,๔๕๗ ๔.๑๕ ๑๖๔,๐๗๓ ๔๖,๒๑๙ 

ญี่ปุ่น ๕,๒๐๑ ๓.๔๗ ๒๖๕,๙๕๙ ๖๐,๐๓๐ 
อินเดีย ๑๕๗ ๐.๘๒ ๑๒,๐๔๐ ๓๐,๘๑๔ 

ออสเตรเลีย ๔,๓๓๕ ๒.๒๕ ๑,๙๘๘ ๒๓,๙๖๘ 
นิวซีแลนด ์ ๓,๗๐๑ ๑.๒๕ ๑,๖๓๖ ๖,๐๙๒ 

ที่มำ : ธนำคำรโลก (๒๕๕๗) (http://wdi.worldbank.org/table/5.13#) 

                                                           
13 AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIANEW ZEALAND FREE TRADE AREA.(http:// 

www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/FTAs-agreements-in-force/AANZFTA-ASEAN/Agreement-Establishing-the-
ASEAN-Australia-New-Zealand-Free-Trade-Area-1.pdf) 

http://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/FTAs-agreements-in-force/AANZFTA-ASEAN/Agreement-Establis


๘ 

 
 

๑.๓ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

ประเทศไทยได้เข้ำสู่ประเทศที่มีระดับรำยได้ปำนกลำง (Middle - income Country) ตั้งแต่ก่อน
วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กำรที่ประเทศไทยจะสำมำรถก้ำวพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงได้นั้น                       
จ ำเป็นต้องมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศบนพ้ืนฐำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่ำนมำประเทศสำมำรถ
พัฒนำไปได้ในระดับหนึ่งโดยใช้กำรวิจัยและพัฒนำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ส ำหรับ
สถำนภำพกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศท่ีผ่ำนมำ มีดังนี้ 

ตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ                              
ที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ จ ำนวน ๑๓ คน ต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน และค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ ร้อยละ ๐.๔๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสิทธิบัตรที่ได้รับกำรจดทะเบียน                                              
ในประเทศของคนไทย จ ำนวน ๑,๕๒๒ รำยกำร และของคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๒,๒๔๑ รำยกำร มีบทควำม
ตีพิมพ์ทำงวิชำกำรในระดับนำนำชำติ จ ำนวน ๕,๒๖๒ รำยกำร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอันดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ เป็นอันดับที่ ๒๘ ดังตำรำงที่ ๔ 

ตารางที่ ๔ ตัวชี้วัดกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย   
 

  

ที่มำ :   ๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (๒๕๕๙) 
๒ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (๒๕๕๙) 
๓ www.jpo.go.jp and www.uspto.gov (2016) 
๔ International Institute for Management Development : IMD (2016) 

๑.๓.๑ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  

 บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ โดยบุคลำกร
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘                        
มีจ ำนวน ๑๓ คน ต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน ดังภำพที่ ๑  

 

 

ตัวช้ีวัดการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
บุคลากรด้าน
การวิจัยและ

พัฒนาท่ีท าการ
วิจัยเทียบเท่า
เต็มเวลาต่อ
ประชากร 

๑๐,๐๐๐ คน 
(๒๕๕๘)๑ 

ร้อยละค่าใช้จา่ย
ด้านการวิจยั
และพัฒนาต่อ

ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของ

ประเทศ  
(๒๕๕๘)๑ 

จ านวนสิทธิบัตรท่ีได้รับการ 
จดทะเบียน (๒๕๕๗) 

บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ 
ในระดับนานาชาติ (๒๕๕๗)๑ อันดับความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
(๒๕๕๙)๔ คนไทย๒ คนต่างชาติ๓ 

Art 
Humanities 

Social 
Sciences 

Science 
Technology 

๑๓ ๐.๔๘ ๑,๕๒๒ ๒,๒๔๑ ๒๔ ๑๗๑ ๕,๐๖๗ ๒๘ 

http://www.jpo.go.jp/


๙ 

 

 

 
 

             
 

 
 

 
 
 
 
 

                     ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (๒๕๕๙) 
 

 
 

ภาพที ่๑ บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ท ำกำรวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำของประเทศ ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ 

๑.๓.๒ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ และสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีจ ำนวน ๖๓,๔๘๙ ล้ำนบำท และสัดส่วนเท่ำกับ ๐.๔๘ ดังภำพที่ ๒ ส ำหรับสัดส่วนกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัย                                                   
และพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสัดส่วนเป็น ๕๔ : ๔๖ 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

          ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (๒๕๕๙) 
 

ภาพที่ ๒ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ 

 



๑๐ 

 

๑.๓.๓ สิทธิบัตร 

 ๑) สิทธิบัตรในประเทศ 
     ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกำรยื่นค ำขอรับสิทธิบัตร จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๗ รำยกำร เป็นกำรยื่น                    

ค ำขอรับสิทธิบัตรโดยคนไทย จ ำนวน ๓,๗๘๙ รำยกำร และคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๘,๒๑๘ รำยกำร มีสิทธิบัตร                                              
ที่ได้รับกำรจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๓,๗๖๓ รำยกำร ในจ ำนวนนี้เป็นสิทธิบัตรของคนไทย จ ำนวน ๑,๕๒๒ รำยกำร 
และคนต่ำงชำติ จ ำนวน ๒,๒๔๑ รำยกำร ดังภำพที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

       ที่มำ : กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (๒๕๕๙) 
 

ภาพที ่๓ จ ำนวนกำรยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรและจ ำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับในประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒) สิทธิบัตรของคนไทยในต่างประเทศ 
     ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กำรยื่นค ำขอและกำรได้รับสิทธิบัตรของคนไทยในญี่ปุ่น (ส ำนักงำนสิทธิบัตร

ญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO)) มีจ ำนวน ๕๑ รำยกำร และได้รับกำรจดสิทธิบัตรทั้ งสิ้น จ ำนวน                           
๘ รำยกำร ส ำหรับกำรยื่นค ำขอและกำรได้รับสิทธิบัตรของคนไทยในสหรัฐอเมริกำ (ส ำนักสิทธิบัตร และ
เครื่องหมำยกำรค้ำสหรัฐอเมริกำ (The U.S. Patent and Trademark Office : USPTO)) มีจ ำนวน ๑๗๒ รำยกำร 
และได้รับกำรจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๒๑ รำยกำร ดังภำพที่ ๔ 

 
 

 
 

 

 
 

 
     ที่มำ : www.jpo.go.jp and www.uspto.gov (2016) 
 

ภาพที่ ๔ จ ำนวนกำรยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรและจ ำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับในต่ำงประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

http://www.jpo.go.jp/


๑๑ 

 

๑.๓.๔ บทความตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
         บทควำมตีพิมพ์ทำงวิชำกำรของประเทศในระดับนำนำชำติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ ำนวน 
๕,๒๖๒ รำยกำร ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงจำกปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังภำพที่ ๕    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (๒๕๕๘) 
 

ภาพที่ ๕ บทควำมตีพิมพ์ทำงวิชำกำรของประเทศในระดับนำนำชำติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.๓.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศที่จัดอันดับโดยสถำบันนำนำชำติ                                           

เพ่ือกำรพัฒนำกำรจัดกำร (International Institute for Management Development : IMD) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
จำกอันดับที่ ๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอันดับที่ ๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังภำพที่ ๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    ที่มำ : International Institute for Management Development : IMD (2016) 
 

ภาพที่ ๖ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

พ.ศ. 



๑๒ 

 

๑.๔ ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

ปัจจุบัน ประเทศไทยเผชิญกับดักกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle - income Trap)                      
มำเป็นระยะเวลำยำวนำน ดังนั้น  แนวทำงที่ จะท ำให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง                                       
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องสร้ำงชุมชนวิจัยที่มีควำมเข้มแข็งและเติบโต รวมทั้งกระตุ้นให้ภำคเอกชนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำ ร่วมลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
งำนวิจัยไปสู่นวัตกรรมมำกขึ้น ซ่ึงที่ผ่ำนมำระบบวิจัยของประเทศยังขำดควำมพร้อมส ำหรับกำรพัฒนำต่อยอด
เข้ำสู่กำรผลิตและบริกำรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับที่สูงขึ้น  อย่ำงไรก็ตำมประเทศยังมีโอกำส                                                                                                               
ที่เอ้ือและสภำพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรวิจัยและกำรพัฒนำของประเทศ ดังนี้ 

๑) ประเทศขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีกำรตื่นตัวของธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) รัฐบำล                                
มีกำรก ำหนดแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์                              
กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙) ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถ                                              
ในกำรแข่งขัน ให้มีกำรยกระดับผลิตภำพกำรผลิตด้วยนวัตกรรม และในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม                             
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๘ ได้ให้ควำมส ำคัญกับวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย                                      
และนวัตกรรม นอกจำกนี้ค ำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชำ : นำยกรัฐมนตรี) ข้อที่ ๘                                         
ให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัย กำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือน ำไปสู่กำรผลิตและบริกำรที่ทันสมัย 
รวมทั้ งเรื่องของกลไกประชำรัฐที่ มุ่ งเน้นกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน                                                      
และภำคประชำสังคม 

๒) รัฐบำลเห็นควำมส ำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำ ได้ก ำหนดมำตรกำรสนับสนุนออกมำ                              
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำรกำรหมุนเวียนบุคลำกรระหว่ำงภำครัฐต่ำงหน่วยงำน ภำครัฐกับภำคเอกชน                            
และภำคกำรศึกษำกับภำคเอกชน (Talent Mobility) ที่ส่งเสริมกำรหมุนเวียนบุคลำกรระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน ภำคกำรศึกษำกับเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในภำคผลิตและบริกำร โครงกำรเพ่ิมแรงจูงใจทำงภำษี
งำนวิจัยเป็นร้อยละ ๓๐๐ โดยยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และรัฐบำลได้จัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ                                               
และกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศที่มีปัญหำสั่งสมมำนำน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง 
(Middle - Income Country) ไปสู่ประเทศรำยได้สูง (High - Income Country) 

๓) งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ                                     
รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือให้กระบวนกำรจัดท ำ
งบประมำณเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ท ำงำนร่วมกันในลักษณะประสำนเชื่อมโยงแบบเครือข่ำย มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบองค์รวม                                   
โดยค ำนึงถึงหลักประหยัด คุ้มค่ำและลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรใช้งบประมำณกำรวิจัยและมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
เพ่ือกำรใช้จ่ำยงบประมำณเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและประเทศชำติ   

๔) ควำมเข้มแข็งของสถำบัน อุดมศึกษำที่ สำมำรถผลิตงำนวิจัย ในระดับคุณภำพสู ง                                            
เห็นได้จำกมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ  ๙ แห่ง มีขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยเมื่อเทียบกับระดับโลก                                                        
และมีจุดแข็งในระบบอุดมศึกษำ คือ แรงจูงใจที่ เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ( Interlocking Incentives)                                                                
ซึ่งจำกจ ำนวนสถำบันกำรศึกษำ จ ำนวนคณำจำรย์ที่มีคุณภำพ เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                                                     



๑๓ 

 

ที่มีอยู่ในภำคมหำวิทยำลัย มีกำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือที่ได้สร้ำงข้ึนมำ เช่น เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรวิจัยและ
โครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก นอกจำกนี้ ยังมีระบบทุนวิจัยของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)                        
ที่ส่งเสริมควำมรับผิดรับชอบ (Accountability) และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพอีกด้วย 

๕) กำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงงำนวิจัยระยะยำว กำรก ำหนดนโยบำยวิจัย  ระบบ แนวคิด
และกระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์หรือนโยบำยและแผนวิจัยแห่งชำติในปัจจุบัน ขำดทิศทำงและ                                     
ควำมชัดเจน รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่ำงเพียงพอ ท ำให้ไม่ได้รับกำรยอมรับและผลักดัน
สู่กำรปฏิบัติ กำรจัดสรรทุนวิจัยทีไ่ม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 

๖) ระบบงำนวิจัยของประเทศมีโครงสร้ำงองค์กร บทบำทภำรกิจของหน่วยงำนที่ไม่ชัดเจน                                  
และไม่มีกำรประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรบูรณำกำรขององค์กรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ หน่วยงำนมี                                     
กำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน ไม่เป็นเอกภำพ กระจัดกระจำย หน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัยบำงหน่วยงำนมีกฎระเบียบ
ไม่เอ้ือใหก้ำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ 

๗) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ ไม่เพียงพอ ไม่เชื่อมโยง และไม่ได้
มำตรฐำนในระดับสำกล  

๘) งบประมำณเพ่ือกำรวิจัยได้มำจำกงบประมำณรัฐเป็นส่วนใหญ่  โดยคิดเป็นเพียงร้อยละ                                
๐.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แตกต่ำงจำกประเทศพัฒนำแล้วที่ลงทุนเพ่ือกำรวิจัยร้อยละ ๑-๓                                 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ กำรจัดสรรงบประมำณเป็นแบบรำยปีซึ่งไม่สอดคล้องกับกำรวิจัยที่ต่อเนื่อง 
ขำดประสิทธิภำพในกำรจัดสรรงบประมำณในช่วงของกำรต่อยอดผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ และหน่วยงำนรัฐ
บำงหน่วยทีไ่ด้รับกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยขำดศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัย 

๙) กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในภำครัฐมำกกว่ำกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ท ำให้กำรลงทุนและขยำยกำรวิจัยและพัฒนำจนเกิดผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยให้เป็นประโยชน์ด้ำนกำรผลิต กำรพำณิชย์ และบริกำร ไม่สนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของภำคเอกชนและกำรพัฒนำประเทศ 

๑๐) บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำมีจ ำนวนน้อย คุณภำพของเยำวชนด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอยู่ ในระดับต่ ำ และนักวิจัยขำดเส้นทำงอำชีพที่ชัดเจน  อีกทั้ งขำดแผนงำนสร้ำงบุคลำกร                                                
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  

๑๑) ผลงำนวิจัยยังไม่สำมำรถตอบปัญหำหรือต่อยอดสู่ผลเชิงพำณิชย์ได้มำกนัก ไม่ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงระหว่ำงผู้วิจัยและผู้ที่น ำผลวิจัยไปใช้งำน  และขำดกำรก ำหนดโจทย์วิจัยที่ตรงตำมต้องกำร                                                                        
ของผู้ใช้ประโยชน์ ไม่ทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่สำมำรถชี้น ำกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และคุณภำพชีวิต  

๑๒) ภำคอุตสำหกรรมมีกำรซื้อเทคโนโลยีมำกกว่ำกำรผลิตขึ้นเองภำยในประเทศ เนื่องจำก                                       
มีควำมสำมำรถในกำรดัดแปลงเทคโนโลยีอยู่ในระดับปำนกลำง ท ำให้ในระยะยำวประเทศไทยมีแนวโน้ม                                        
ที่จะต้องซื้อและพ่ึงพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศตลอดเวลำ 

 



๑๔ 

 

๑.๕ หลักส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

กำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้น้อมน ำ                        
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำน ำทำง โดยมีเป้ำหมำยที่เชื่อมโยงและสนองตอบต่อเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ตำมแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำร
ของประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙) ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ                         
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                             
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) รำยงำน                              
ของคณะกรรมำธิกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำ สภำปฏิรูป
แห่งชำติ (กรกฎำคม ๒๕๕๘) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
รวมทั้งใช้ผลกำรทบทวนกลำงแผนของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (ด ำเนินกำรเมื่อ                             
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) และผลกำรประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (ด ำเนินกำรเมื่อ                       
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังภำพที่ ๗   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๗ หลักส ำคัญของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑.๕.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ประเทศไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำประเทศใน ๔ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม กำรจะบรรลุควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนได้นั้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำที่ทรงได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในประเทศและระดับนำนำชำติ                         
ได้พระรำชทำนเข็มทิศกำรพัฒนำไว้ให้ทุกภำคส่วนน้อมน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม นั่นคือ “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวพระรำชด ำริที่ตั้งอยู่บนรำกฐำนของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทำง                                                 
กำรพัฒนำบนพ้ืนฐำนของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท ประกอบด้วย ๓ ห่วง คือ ห่วงที่ ๑ ควำมพอประมำณ 
ห่วงที่ ๒ ควำมมีเหตุผล ห่วงที่ ๓ กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และ ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขที่ ๑ ควำมรู้ เงื่อนไขที่ ๒ 
คุณธรรม  

 



๑๕ 

 

๑.๕.๒ แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙) โดย รองนำยกรัฐมนตรี (พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง) 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีเสถียรภำพจ ำเป็นต้อง
อำศัยควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำในกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องมีกำรสร้ำงและสะสมองค์ควำมรู้ให้ทันสมัย
ตลอดเวลำเพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรน ำพำประเทศหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง และกลำยเป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำกประเทศที่ใช้แรงงำนเข้มข้นไปเป็น
ประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม หรือที่เรียกในปัจจุบันว่ำ 
“ประเทศไทย ๔.๐” ด้วยเหตุนี้ รัฐบำลจึงได้จัดท ำแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ
ของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙) ขึ้น เพ่ือปฏิรูประบบวิจัย                                    
ของประเทศ และก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติให้ชัดเจน ในกำรเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทย                       
ให้หลุดพ้นจำกกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศรำยได้สูง และยกฐำนะประเทศไทยให้เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ภำยใน ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ เนื้อหำหลักประกอบด้วย กำรวิเครำะห์บริบทควำมท้ำทำยที่ส่งผลต่อ                     
ทิศทำงกำรพัฒนำระบบวิจัยของประเทศ ที่มำ/วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ สถำนภำพระบบวิจัยของประเทศ 
ประเด็นปัญหำระบบวิจัยของประเทศ ควำมสอดคล้องของกำรวิจัยกับนโยบำยประเทศ แผนกำรขับเคลื่อน
และกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัย ๗ ยุทธศำสตร์ ได้แก่                                                   
๑) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนควำมมั่นคง ๒) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตร ๓) ยุทธศำสตร์กำรวิจัย                                                               
ด้ำนอุตสำหกรรม ๔) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนสังคม ๕) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข                                              
๖) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนพลังงำน และ ๗) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

๑.๕.๓ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ใน                             
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี                                    
ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในระยะที่ ๒ ของรัฐบำล                               
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และกรอบกำรปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว                                
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
และได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต                                           
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

๑.๕.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 หลักกำรพัฒนำประเทศในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จะมุ่งเน้น                                         
กำรพัฒนำที่น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลักปรัชญำพ้ืนฐำนในกำรก ำกับทิ ศทำง                                             
กำรพัฒนำประเทศให้เติบโตอย่ำงมีดุลยภำพ ค ำนึงถึงกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำในระยะยำว คนในชำติจะต้อง
ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมเพียร และมีจิตส ำนึก ค ำนึงถึงผลประโยชน์                         
ของชำติเป็นส ำคัญ รวมถึงให้มีควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผน พัฒนำฯ                                     
ทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบ กลไกกำรท ำงำนที่มีหน้ำที่ผลักดันประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญต่ำง  ๆ 
และกลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้องค์ควำมรู้  เพ่ือให้ประเทศก้ำวไปสู่สังคมที่  “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”                            
ได้ในอนำคต โดยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก ำหนดยุทธศำสตร์กำร



๑๖ 

 

พัฒนำประเทศ ๑๐ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ๑) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ๒) กำรสร้ำง                         
ควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ๓) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน                       
๔) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ๕) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือ
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน ๖) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย ๗) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ ๘) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ๙) กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ ๑๐) ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  

๑ .๕ .๕  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑                                    
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

นโยบำยและแผนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือกำรพัฒนำประเทศให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีกำรขยำยตัวอย่ำง                   
มีคุณภำพและมีเสถียรภำพ ตลอดจนมีกำรกระจำยประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น                                       
โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำควบคู่ไปกับอนำคต                                            
ของประเทศที่มีวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนำประเทศไทย ภำยใต้วิสัยทัศน์ 
“นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภำพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพ” ซึ่งสอดรับกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
ของรัฐบำลที่ต้องกำรเห็นประเทศสำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน มีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์รองรับกำรแก้ปัญหำและพัฒนำในมิติต่ำง ๆ                                 
๕ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ๑) กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ๒) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำคเกษตร ผลิตและบริกำร                                          
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๔) กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์
ของประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ๕) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ                                                                    
ในกำรแข่งขัน 

๑.๕.๖ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

รำยงำนวำระข้อเสนอวำระกำรขับเคลื่อนของสภำปฏิรูปแห่งชำติ : ระบบกำรศึกษำ                       
กำรพัฒนำคุณภำพคน วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และปัญญำของประเทศ ในรำยงำนฉบับนี้ ประกอบด้วย                                                      
วำระปฏิรูปที่ ๒๐ กำรปฏิรูประบบวิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำของประเทศ วำระปฏิรูปที่ ๒๑                                                      
กำรปฏิรูประบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงนวัตกรรม                                             
ของประเทศ และวำระเพ่ือพัฒนำ เรื่อง กำรปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ (Connected 
Government as National Agenda) ซึ่งวำระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ได้แก่ 

 วำระปฏิรูปที่ ๒๐ กำรปฏิรูประบบวิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำของประเทศ                                 
ซึ่งมีข้อเสนอกำรปฏิรูป ได้แก่ ๑) ปรับ/ยุบและจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับ                                          
“ระบบวิจัย” ๒) ปรับกำรบริหำรจัดกำรระบบวิจัยและองค์กรวิจัยทุกระดับ ๓) กำรลงทุนในกำรวิจัยและ
พัฒนำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบวิจัย ๔) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ                             
และ ๕) สร้ำงสังคม ชุมชน องค์กรฐำนควำมรู้  



๑๗ 

 

 วำระปฏิรูปที่  ๒๑ กำรปฏิรูประบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)                                           
เพ่ือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีข้อเสนอกำรปฏิรูป ได้แก่ ๑) กำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำง                                 
กำรบริหำรจัดกำร และระบบงบประมำณ วทน. ๒) กำรลงทุนทำงด้ำน วทน. ๓) กำรปฏิรูปโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และบริกำร วทน. อย่ำงทั่วถึง ๔) กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรก ำลังคน และ ๕) กำรปฏิรูปโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                      
ทำงคุณภำพของประเทศ 

 หลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอให้มีกำรปฏิรูปเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์และปัญหำต่ำง ๆ 
จำกภำยนอกและภำยในประเทศที่รุมเร้ำ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พลังงำน และอ่ืน ๆ ประเทศจึงจ ำเป็น                                   
ต้องมีกำรปฏิรูป เพ่ือที่จะเปลี่ยนไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยฐำนควำมรู้และนวัตกรรม บรรลุวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ๒๕๗๙ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสร้ำงมูลค่ำและเศรษฐกิจฐำนรำก ลดควำมเหลื่อมล้ ำ                                                           
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ท ำให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ประชำชน เกษตรกร สร้ำงชุมชนสังคมเข้มแข็ง 
นอกจำกนี้เป็นโอกำสของกำรเติบโตหรือกำรถ่ำยโอนอ ำนำจทำงเศรษฐกิจจำกตะวันตกมำสู่ตะวันออกหรือเอเชีย  

๑.๕.๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

                     เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ริเริ่มจำก                        
กำรประชุม Rio+20 เพ่ือเป็นกำรต่อเนื่องจำกเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่ประสบควำมส ำเร็จในหลำยประเทศ องค์กำรสหประชำชำติ 
(The United Nations) จึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำขึ้นใหม่โดยอำศัยกรอบควำมคิดที่มองกำรพัฒนำ                       
เป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทำงกำรพัฒนำตั้งแต่                                          
เดือนกันยำยน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหำคม ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลำ ๑๕ ปี ประกอบด้วย                                                      
๑๗ เป้ำหมำย ดังนี้ ๑) ขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ ๒) ขจัดควำมหิวโหย บรรลุเป้ำควำมมั่นคงทำงอำหำร 
ปรับปรุงโภชนำกำร และสนับสนุนกำรท ำเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน ๓) สร้ำงหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภำพ 
และส่งเสริมสุขภำวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย ๔) สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม                                                         
และครอบคลุม และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน ๕) บรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ                                                   
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็ก ๖) สร้ำงหลักประกันให้มีน้ ำใช้ และมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ                                                    
และกำรสุขำภิบำลอย่ำงยั่งยืนส ำหรับทุกคน ๗) สร้ำงหลักประกันให้ทุกคนเข้ำถึงพลังงำนสมัยใหม่  ที่ยั่งยืน                                                      
ในรำคำที่ย่อมเยำ ๘) ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ยั่ งยืนและครอบคลุม กำรจ้ำงงำนเต็มอัตรำ                               
และงำนที่มีคุณค่ำส ำหรับทุกคน ๙) สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมต้ำนทำนและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง                               
ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ๑๐) ลดควำมไม่เท่ำเทียม                                                
ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ๑๑) ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ มีควำมปลอดภัย                                                     
ควำมต้ำนทำนและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงครอบคลุมและยั่งยืน ๑๒) สร้ำงหลักประกันให้มีแบบแผน                                               
กำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน ๑๓) ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและผลกระทบ ๑๔) อนุรักษ์และใช้มหำสมุทร ทะเล และทรัพยำกรทำงทะเลอ่ืน ๆ อย่ำงยั่งยืน                                    
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ๑๕) ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำรป่ำ                                   
ที่ยั่งยืน กำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดยั้งกำรเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภำพดิน และหยุดยั้ง
กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ๑๖) สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ                                                         
ที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบ และทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงทุกระดับ และ ๑๗) เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของกลไกกำรด ำเนินงำนและฟ้ืนฟูหุ้นส่วน                                                               
ควำมร่วมมือระดับโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 



๑๘ 

 

๑.๕.๘ ผลการทบทวนกลางแผนและผลการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

ผลกำรทบทวนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)                                     
ท ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน                                                    
และทุกระดับอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดตั้ง “คณะท ำงำนร่วม วช. คอบช. เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค                                        
และเครือข่ำยภำคเอกชนในกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙” อีกทั้งเสนอแนะ                       
ให้มีกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรวิจัยของชำติพร้อมแผนงบประมำณ เพ่ือน ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย
แห่งชำติสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผลกำรประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๘ (ด ำเนินกำรเมื่อ                            
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) พบว่ำ ควรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยวิจัยตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ พัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนร่วมกับภำคเอกชนและขยำยผลไปยังองค์กรหรือหน่วยงำนอ่ืน เน้นบทบำทที่ชัดเจนในกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยบริหำรวิจัยและเชิงสังคม ควรมีเกณฑ์คัดกรองโครงกำรสนันสนุนงบประมำณกำรวิจัยด้ำนกำรใช้
ประโยชน์เพ่ิมมำกขึ้น ควรมีแผนสร้ำงนักวิจัยแบบมืออำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญแต่ละด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง                                                                  
และควรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรวิจัยให้มีกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่ำงต่อเนื่อง  

๑.๖ ความเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตร์  

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีควำมเชื่อมโยงในประเด็น
ยุทธศำสตร์กับแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์                                 
กำรวิจัยแห่ งชำติ  ๒๐  ปี  (มิ ถุนำยน ๒๕๕๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ฉบับที่  ๑๒                                                       
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังภำพที่ ๘ 

๑.๗ แผนที่ยุทธศาสตร์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  (วช.) จัดท ำแผนที่ ยุทธศำสตร์ขึ้น เพ่ือแสดงให้ เห็นถึง                                                                                     
กระบวนกำรและผลส ำเร็จในแต่ละกระบวนกำรของกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตั้งแต่หลักส ำคัญ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยหลัก นโยบำยกำรวิจัย ยุทธศำสตร์กำรวิจัย                                                 
กลไกกำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งเป็นกำรสื่อสำรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงภำพรวม
ของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังภำพที่ ๙     



๑ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘ ควำมเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศำสตร์ของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
วิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศ และกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี (มิถุนำยน ๒๕๕๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒                                                
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
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๑ 

 

ภาพที่ ๙ แผนที่ยุทธศำสตร์ของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
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ส่วนที่ ๒ 
สาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งพัฒนาความเป็นผู้น า                            
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งมุ่งใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนา                              
บนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย                                 
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยเน้นเกษตรกรรมสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
เข้มข้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิจัยและนวัตกรรมน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง                                                
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต และน าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี                                                         
“ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ                                                   
สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างย่ังยืน”    

 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ                  
มีการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ                   
และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ ให้ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน” 

๒.๒ เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมายหลัก                                                 
ที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ                                    
และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) ตามเป้าหมายระยะที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)                              
ว่า “ปรับปรุงระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีนโยบาย ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน และเร่งรัด                                              
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัย  เป็นร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม                                           
ของประเทศ (GDP)”  

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนดเป้าหมายหลัก 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑ )  ประ เทศไทยมี ระบบวิจั ย         
แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
มีนโยบาย ทิศทางที่ชัดเจน และ
การบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ  

๑) จ านวนหน่วยงาน/องค์กร 
ภ า ค รั ฐ ร ะ ดั บ ก ร ม ที่ ยึ ด ถื อ
สาระส าคัญของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่ งชาติ       
ในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนวิจัยของหน่วยงาน 
 

๑) หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐระดับ
กรมที่ ยึ ด ถื อส า ระส า คัญขอ ง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แ ห่ ง ช า ติ  ใ น ก า ร ก า ห น ด
ยุทธศาสตร์และแผนวิจัยของ
ห น่ ว ย ง า น  จ า น ว น  ๑ ๐ ๐ 
หน่วยงาน 



๒๒ 
 

เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๒) จ านวนหน่วยงานภาคเอกชนที่
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ก า ห น ด
นวัตกรรมเป้าหมายของประเทศ  
ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ยและ พัฒนา    
เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
และพาณิชย์  

 

๒) หน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วน
ร่ วมในการก าหนดนวัตกรรม
เป้าหมายของประเทศ ที่ได้จาก
ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เ พ่ื อ ใ ช้
ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย์ จ านวน ๕๐ หน่วยงาน 

๓) ร้อยละของหน่วยงานหลัก    
ในระบบวิจัยของประเทศที่มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓) หน่วยงานหลักในระบบวิจัย
ขอ งป ร ะ เทศที่ มี ก า รบ ริ ห า ร      
จั ดกา รอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ        
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔) จ านวนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ร่วมเป็นเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) ที่เพ่ิมข้ึน 

 

๔) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพ่ิมข้ึน 
จ านวน ๕ หน่วยงาน 

๕) จ านวนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ที่มี
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถด า เนินการอย่ าง
ต่อเนื่อง 

๕) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ที่มีการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
จ านวน ๔ เครือข่าย 

๖) จ านวนเครื อข่ ายวิ จั ยของ           
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย        
ที่ มี ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๖ )  เ ค รื อ ข่ า ย วิ จั ย ข อ ง ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มี
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน            
๑ เครือข่าย 

๗) จ านวนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วิจั ย  ที่มีการบริหารงานอย่างมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๗) เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มี
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถด า เนินการอย่ าง
ต่อเนื่อง จ านวน ๑ เครือข่าย 

๘)  จ านวนระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศด้ านการวิ จั ยของ
ป ร ะ เ ท ศ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า            
ให้มีความครอบคลุม เชื่อมโยง    
และสามารถ ใช้ ประโยชน์ ได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

๘) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ด้านการวิจัยของประเทศที่ได้รับ    
การพัฒนาให้มีความครอบคลุม 
เชื่อมโยง และสามารถใช้ประโยชน์     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน ๒ 
ระบบ 
 



๒๓ 
 

เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๒) ประเทศไทยพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสั งคมและเศรษฐกิ จ ใน
ระดับประเทศและพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่ งขัน                
โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัย ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  
 

๑) จ านวนโครงการวิ จั ยและ       
องค์ความรู้ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์      
ในภาคอุตสาหกรรม และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจ 

๑) โครงการวิจัยและองค์ความรู้           
ที่ ถู ก น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์                       
ในภาคอุตสาหกรรม และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจจ านวน 
๕๐๐ โครงการ 

๒) จ านวนโครงการวิ จั ยและ        
องค์ความรู้ที่ถูกน าไปใช้และเกิด
ประโยชน์ในด้านสังคม/ชุมชน 

๒) โครงการวิจัยและองค์ความรู้                  
ที่ถูกน าไปใช้และเกิดประโยชน์ใน              
ด้านสังคม/ชุมชน จ านวน ๑,๐๐๐ 
โครงการ 

๓) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ที่มี              
การถ่ายทอด เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยสู่ภาค
ก า ร ผ ลิ ต ด้ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
พาณิชย์ และเกษตรกรรม 

๓) โครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอด 
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ ได้                 
จ ากการวิจัย สู ่ภ าคการผลิต  
ด ้า น อ ุต ส า ห ก ร ร ม  พาณิชย์               
และเกษตรกรรม เป็นร้อยละ ๕๐ ของ
โครงการวิจัยที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา   

๔) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของโครงการวิจัย
ร่ ว ม ร ะหว่ า ง มห า วิ ท ย าลั ย /
สถาบันวิจัยและภาคเอกชนที่ ได้
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคการ
ผลิตด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ และ
เกษตรกรรม 

๔) โครงการวิ จั ยร่ วมระหว่ าง
มหาวิทยาลั ย/สถาบันวิ จั ยและ
ภาคเอกชนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์                    
ได้ จ ริ ง ใ น ภ า คก า ร ผลิ ต ด้ า น
อุ ตสาหกรรม  พาณิ ชย์  และ
เกษตรกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๕) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของงบประมาณ
ด้านการจัดการความรู้จากการวิจัย
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕) งบประมาณด้านการจัดการ
ความรู้ จ ากการวิ จั ย เ พ่ื อการ
น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๐ 
เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖) สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนของการยื่นจด
สิทธิบัตรของคนไทยต่อจ านวน
ประชากร 

๖) การยื่นจดสิทธิบัตรของคนไทย    
มีสัดส่วนเป็น ๖ ฉบับ ต่อจ านวน
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 

๗) ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของสิทธิบัตร    
ของคนไทยที่ได้รับการจดทะเบียน            
ในประเทศ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๗) สิทธิบัตรของคนไทยที่ได้รับ     
การจดทะเบียนในประเทศเพ่ิมขึ้น      
ร้ อยละ  ๑๐๐  เมื่ อ เที ยบกั บ                                        
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘ )  ร้ อ ย ล ะ ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง
ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตี พิมพ์    
ในระดับนานาชาติ 

๘) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์     
ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๔ 
 

เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๓) ประเทศไทยมีการลงทุน เพ่ือ           
การวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอต่อ
การพัฒนาสังคมฐานความรู้และ        
การสร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่
นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
และเพ่ิมผลิตภาพของประเทศ                         
อี ก ทั้ ง มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม        
การวิจัยและพัฒนา   

๑) ร้อยละของงบประมาณจาก
ภ า ค รั ฐ ที่ จั ด ส ร ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ      
บู ร ณ า ก า ร เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์              
ด้านการส่ง เสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

๑) งบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรร         
ใ น ลั ก ษ ณ ะ บู ร ณ า ก า ร เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึน ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ                    
๕, ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ ตามล าดับ 

๒) ร้อยละของค่า ใช้จ่ ายด้ าน     
การวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็ นร้ อยละ ๑ ต่ อผลิ ตภัณฑ์               
มวลรวมของประเทศ   

๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า ข อ ง ภ า ค เ อ ก ช น        
ต่อภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสัดส่วน ๗๐:๓๐ 

๔) ประเทศมีศักยภาพด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาในทุกภาคส่วนที่เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการวิจัย 

๑) สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และภาคสังคม/
ชุมชนที่ ท าการวิ จั ย เทียบเท่า               
เต็มเวลาต่อประชากร 

๑) บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา     
ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และภาคสังคม/ชุมชนที่ท าการวิจัย
เทียบเท่าเต็มเวลาต่อประชากร                             
มีสัดส่วนเป็น ๒๕ : ๑๐,๐๐๐ คน 

๒) อันดับที่เพ่ิมขึ้นของมาตรฐาน
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของ
ภาครัฐและเอกชน ที่มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานสากล 
 

๒) อันดับมาตรฐานการวิจัยด้ าน
วิทยาศาสตร์ของภาครัฐและเอกชน    
มีมาตรฐานสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล 
โดยเ พ่ิ มขึ้ น เป็ น อั นดั บที่  ๓๕                      
จากอันดับที่ ๔๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓) อันดับคุณภาพที่เพ่ิมขึ้นของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓) อันดับคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับที่ ๕๐ 
จากอันดับที่ ๖๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔) จ านวนฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการวิจัย
และพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยง และมี
ประสิทธิภาพที่อยู่ในสถานะพร้อม
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑ ฐาน   

๔) ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถเชื่อมโยง และมี
ประสิทธิภาพที่อยู่ในสถานะพร้อม
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑ ฐาน   

๕) จ านวนฐานข้อมูลระบบการ
ให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (MSTQ) ได้ แก่  
ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การ
ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น 
(Standardization) ก า ร ท ดสอบ 
(Testing) กา ร รั บ ร อ งคุ ณภาพ 
(Quality Assurance) ที่ สามารถ
เชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพที่อยู่ใน
สถานะพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 

๕) ฐานข้อมูลระบบการให้บริการ
เทคนิ คด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ( MSTQ) ไ ด้ แ ก่                                               
ระบบมาตรวิทยา (Metrology)                                
การก าหนดมาตรฐาน (Standardization) 
การทดสอบ (Testing) การรับรอง
คุ ณ ภ า พ (Quality Assurance)                    
ที่ ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพที่อยู่ในสถานะพร้อม
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๔ ฐาน 



๒๕ 
 

๒.๓ นโยบายการวิจัย  

การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้ เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาความเป็นผู้น าด้านการวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ                             
อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรก าหนดนโยบาย
การวิจัยแห่งชาติ ดังนี้ 

๑) ปรับปรุงระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และเป็นเอกภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อน
ระบบวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับ   

๒) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย                                              
ซึ่งครอบคลุมถึงการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า ทั้งภาครัฐ                                               
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน และเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง                                       
อีกทั้ง ก าหนดให้กระทรวง/กรม จัดท ายุทธศาสตร์และแผนการวิจัยและพัฒนา และจัดสรรงบประมาณ
การวิจัยของแต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งเปา้สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคม
นวัตกรรมบนฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  

๓) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิตและการบริการ อีกทั้งสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ โดยใช้มาตรการ กลไก                          
และวิธีการที่เอื้อต่อภาคเอกชนในการท าวิจัย การร่วมลงทุน และการจดสิทธิบัตร   

๔) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย                                     
ไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย  

๕) พัฒนาและเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีความพร้อม มีคุณภาพ                                  
และได้มาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยในระบบสารสนเทศการวิจัย เพื่อให้ครอบคลุมและ                                              
ใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ  

๖) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน                         
ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน ให้มีจ านวนและคุณภาพมากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดอาชีพนักวิจัยที่มี
ศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ทีช่ัดเจน รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของเยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น  

๗) สร้างเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนความร่ วมมือ 
(Collaborative Partnership) ระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  

 

๒.๔ ยุทธศาสตร์การวิจัย 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดยุทธศาสตร์                                  
การวิจัย ในช่วง ๕ ปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ                               
ในระยะที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) คือ “ปรับปรุงระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีนโยบาย ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน                                  
ลดความซ้ าซ้อน และเร่งรัดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัยเป็นร้อยละ ๑                                
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)” และเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ได้แก่                                  
๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการเกษตร ๓) ด้านอุตสาหกรรม ๔) ด้านสังคม ๕) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข                                        
๖) ด้านพลังงาน และ ๗) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
 
 



๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็งเป็นเอกภาพ           
และย่ังยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยท่ีเหมาะสม  

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประเทศมีระบบวิจัยที่มีการบูรณาการ เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน 
รวมทั้งมีการปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
และแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และ
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบวิจัยแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี และรายปี การบริหารจัดการ
การวิจัย ระบบงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม                
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม และ
ระบบติดตามและประเมินผลการวิจัย  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง                 
ของเครือข่ายวิจัย และหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและทุกระดับให้มี
การบริหารจัดการการวิจัยที่มีเอกภาพ ความรับผิดรับชอบ (Accountability) 
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณการวิจัย
ที่รวดเร็ว ระบบงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม          
การวิจัยและพัฒนา การประเมินผลในระบบวิจัย และแนวทางติดตามประเมิน
ผลการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Monitoring and Evaluation System)   

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ๑) หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐระดับกรมที่ยึดถือสาระส าคัญของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนวิจัยของหน่วยงาน 
จ านวน ๑๐๐ หน่วยงาน  
๒) หน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนวัตกรรมเป้าหมาย             
ของประเทศ ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย์ จ านวน ๕๐ หน่วยงาน 

๓) หน่วยงานหลักในระบบวิจัยของประเทศที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและ
ปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศ
การวิจัยท่ีเหมาะสม  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ปรับให้การก าหนดนโยบายระบบวิจัยของประเทศมี เอกภาพ โดยมี

คณะกรรมการระดับชาติเพียงชุดเดียว 
๒) จัดให้มีระบบงบประมาณที่สามารถลงทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ให้ถึงเป้าหมาย     
โดยมอบหมายให้หน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๓) ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของหน่วยงาน
จัดสรรทุนวิจัย ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และต่อเนื่องมากขึ้น 
๔) พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์                    
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
แผนงานและงบประมาณ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน                             
ที่ด าเนินการวิจัย  



๒๗ 
 

๕) พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้เอ้ือต่อระบบวิจัย 
การลงทุนวิจัย การบริหารจัดการการวิจัย การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในทุกภาคส่วน 
๖) ผลักดันและขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการด้วยกลไกร่วมภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
๗) พัฒนาการประเมินผลในระบบวิจัย ให้ครอบคลุมการประเมินผลนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนการวิจัย การประเมินผลการบริหารทุนวิจัย การประเมินผล
การบริหารการวิจัย การประเมินผลโครงการวิจัย และประเมินผลการวิจัย รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวง/กรม ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๒ : ทบทวนและปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ    
ให้ปรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ 
เพื่อสร้างความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนของหน่วยงานในระบบวิจัย  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) จัด/ทบทวนบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัยไม่ให้ซ้ าซ้อน โดยแยกระดับ       

ของหน่วยนโยบาย จัดสรรทุน ด าเนินการวิจัยให้ชัดเจน  
๒) ปรับระบบบริหารจัดการระบบวิจัยและหน่วยงานในระบบวิจัยในทุกระดับ                     
ให้เหมาะสม สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ 
๓) ยกระดับความสามารถของหน่วยวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวง/กรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง        

ประเทศไทย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา   ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ : เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น
เร่งด่วนและมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจ                  
ของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ : เ พ่ือให้หน่ วยงานและนั กวิ จั ยผลิตผลงานวิ จั ย  องค์ความรู้  นวัตกรรม                    
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัย           
เพ่ือพัฒนางานประจ า ที่มีทั้งคุณภาพ ปริมาณ และมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมาย
และประเด็นเร่งด่วนและประเด็นมุ่ งเน้นตามยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจ                        
ของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง                    
ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   



๒๘ 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ๑) งบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๕, ๑๐, ๒๐ และ ๓๐ 
ตามล าดับ  
๒) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นร้อยละ ๑ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ   
๓) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นสัดส่วน ๗๐:๓๐ 

๔) การยื่นจดสิทธิบัตรของคนไทยมีสัดส่วนเป็น ๖ ฉบับ ต่อจ านวนประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน 
๕) สิทธิบัตรของคนไทยที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๐             
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖) ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตี พิมพ์ในระดับนานาชาติ เ พ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐                                       
จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

กลยุทธ์ที่ ๑  : เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและภารกิจของหน่วยงาน  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ปรับระบบจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้มีการจัดสรรงบประมาณตาม

ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ (Strategic Allocation) และแบบเป็นก้อน 
(Block Grant) 
๒) เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายในต้นปีงบประมาณ   
๓) เน้นจัดสรรงบประมาณการวิจัยตามล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ        
ที่สนองตอบต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติและ
ภารกิจของหน่วยงาน 
๔) เพ่ิมการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม                 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัย ในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือ           
จากหลายหน่วยงาน 
๕) ก าหนดให้กระทรวง/กรม จัดท ายุทธศาสตร์และแผนการวิจัยและพัฒนา                     
และจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพ่ือมุ่งสนองตอบต่อเป้าหมายตามภารกิจ                
ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
๖) พัฒนาและปรับปรุงกฎเกณฑ์ ข้อก าหนด กฎระเบียบ เพ่ือเอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการวิจัย  
๗) จัดระบบให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขกฎระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 



๒๙ 
 

๘) สื่อสาร และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หน่วยงานและนักวิจัยรับรู้ถึงแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหน่วยสนับสนุนการวิจัยและกระทรวง/กรม ในการผลักดัน            
ให้ผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย  

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวง/กรม ส านักนายกรัฐมนตรี  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

กรอบระยะเวลา : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

   

กลยุทธ์ที่ ๒  : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามกรอบวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทย
ที่เป็นประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี หรือ
การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ก าหนดประเด็นวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทยที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสนองตอบต่อ

เป้าหมายการพัฒนาเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี หรือ                                                                         
การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต  
๒) ก าหนดให้หน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการท าวิจัย    
มุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทย  
๓) เพ่ิมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทย             
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย                                  
ของประเทศ (Strategic Allocation) และแบบเป็นก้อน (Block Grant) 
๔) ก าหนดและมอบหมายให้มีหน่วยงานหลักท าหน้าที่บูรณาการและบริหารจัดการ
งานวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทยส าหรับแต่ละประเด็น  
๕) เร่งรัดการก ากับและติดตามการท าวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทยให้มีคุณภาพและ
ส าเร็จตามก าหนดเวลา 

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

(คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๓  : เสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้ มีศักยภาพเข้มแข็ง             
ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) เร่งรัดพัฒนาสังคมวิจัยให้เกิดขึ้นในทุกท้องถิ่นและชุมชนที่มีความพร้อมและ

ความต้องการทั่วประเทศ   
๒) พัฒนาศักยภาพของสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้ เข้มแข็ง             
โดยสถาบันการศึกษา เครือข่ายวิจัยภูมิภาค และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย  
๓) ก าหนดให้ท้องถิ่นและจังหวัดสามารถมีแผนและงบประมาณที่จัดสรรส าหรับ         
การวิจัยและพัฒนาในท้องถิ่นและจังหวัด เพ่ือยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา             
ในพ้ืนที ่



๓๐ 
 

๔) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาให้กับสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
ทั้งจากงบประมาณวิจัยของส่วนกลาง และงบประมาณของท้องถิ่นและจังหวัด 
๕) ให้สังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมก าหนดประเด็นและ           
โจทย์วิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
๖) ส่งเสริมให้สังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
๗) พัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลวิจัยของสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและ
ชุมชนกับระบบสารสนเทศการวิจัยของชาติ และการเข้าถึงงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาให้สามารถได้รับ
การจัดสรรงบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้ได้นวัตกรรม          
ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรการ/แนวทาง 
 

: ๑) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หลายหน่วยงานร่วมกัน
จัดท าแผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขา เพ่ือให้ได้นวัตกรรม             
ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒) ก าหนดให้มีกรอบวิจัยและกรอบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยแบบสหสาขา
ให้สามารถได้รับงบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว 
๓) เพ่ิมการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาของหน่วยงานวิจัย               
ให้มีงบประมาณและจ านวนโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวง/กรม ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) เครือข่ายองค์กรบริหาร

งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  
เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน เพ่ิมพูนศักยภาพ เพ่ิมการลงทุนและ        

ขยายการวิจัยและพัฒนา จนเกิดผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี     
จากงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต การพาณิชย์ และบริการ ที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุน   
การผลิต เพ่ิมผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ๑) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นร้อยละ ๑ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
๒) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นสัดส่วน ๗๐:๓๐ 
๓) สิทธิบัตรของคนไทยที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๐             
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   



๓๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนและขยาย  
การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร ในการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิต พาณิชย์ และบริการ 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ขยายการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในลักษณะการจับคู่ทางธุรกิจระหว่าง

นักวิจัยเจ้าของผลงานกับภาคเอกชน เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้  นวัตกรรม                  
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิต พาณิชย์ และบริการ  
๒) ส่ งเสริมให้ภาคเอกชนน านวัตกรรมมาขึ้ นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย                                          
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้มาตรการจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมของภาคเอกชน               
โดยการเร่งสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้สะดวก
รวดเร็ว 
๓)  เ พ่ิมการจัดสรรทุนวิจัย เ พ่ือตอบสนองโจทย์วิจั ยหรือความต้องการ                                        
ของภาคเอกชน ด้านการผลิต พาณิชย์ และบริการ ที่สนองตอบต่อเป้าหมาย                            
การพัฒนาเร่งด่วนของประเทศ  
๔) สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก และจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีศักยภาพ
ด้านการผลิต พาณิชย์ และบริการ 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๒ : ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และ
การบังคับใช้ให้สามารถเอ้ือต่อการลงทุน/ร่วมลงทุน การด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา และการจดสิทธิบัตรของภาคเอกชน   

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและการบังคับใช้ 

เพ่ือให้เอ้ือต่อการลงทุน/ร่วมลงทุน การด าเนินการวิจัยและพัฒนา และการจด
สิทธิบัตรของภาคเอกชน 
๒) พิจารณามาตรการด้านภาษีที่ เ อ้ือประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน รวมทั้งการขยายเวลาการลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน และลดภาษีน าเข้าของเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องจักร      
การน าเข้าที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
๓) กระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคเอกชนน าทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย       
ของภาครัฐไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิต การพาณิชย์  และบริการ              
โ ดยก าหนด ให้ มี ข้ อตกลงการจั ดสรรสั ดส่ วนสิ ทธิ ประ โยชน์ที่ ชั ด เจน                      
โดยผลประโยชน์ตกแก่รัฐและประชาชนด้วย 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง  กระทรวงอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   



๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและส่งเสริมระบบและกลไกความร่วมมือ และร่วมลงทุนระหว่าง
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ รวมถึงกลไกการด าเนินการวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของภาครัฐ      
ต่างหน่วยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับภาคเอกชน ที่ได้ผล
ในทางปฏิบัติ  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย       

เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการขยายความร่วมมือ ร่วมลงทุนและร่วมก าหนดโจทย์
วิจัยระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและ       
การใช้ประโยชน์ 
๒) ขยายการร่วมลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน           
ทั้งด้านการเพิ่มงบประมาณการวิจัยและจ านวนโครงการวิจัย 
๓) ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการการหมุนเวียนบุคลากร
ระหว่างภาครัฐต่างหน่วยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับ
ภาคเอกชน (Talent Mobility) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในภาคผลิตและบริการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
๔) พัฒนาปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม และด้านพาณิชย์        
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  
๕) เร่งรัดเพ่ิมศักยภาพและขยายผลการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ
และเอกชนของ อุทยานวิทยาศาสตร์  ( Science Park) เ พ่ือใช้ ประโยชน์                
ด้านอุตสาหกรรม และด้านพาณิชย์ 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ : ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ  

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้อุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ใช้ประโยชน์          
จากกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้  นวัตกรรม และเทคโนโลยี              
จากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามความต้องการที่สอดคล้องกับ              
แนวทางการพัฒนาประเทศ  
 
 



๓๓ 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ๑) โครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจ จ านวน ๕๐๐ โครงการ  

๒) โครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่ถูกน าไปใช้และเกิดประโยชน์ในด้านสังคม/ชุมชน 
จ านวน ๑,๐๐๐ โครงการ  

๓) โครงการวิจัยที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จ า ก ก า ร ว ิจ ัย สู ่           
ภ า ค ก า ร ผ ลิต  ด้านอุตสาหกรรม  พาณิชย์ และเกษตรกรรม เป็นร้อยละ ๕๐                            
ของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์                    
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

๔) โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและภาคเอกชนที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ ได้จริงในภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์  และเกษตรกรรม                                      
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี     
จากงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน 
วิชาการ และนโยบาย 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการสังเคราะห์ สรุป และการจัดการความรู้จากผลงานวิจัย 

เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่มุ่งการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัย ให้สามารถจัดเก็บและสืบค้นองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มุ่งการใช้ประโยชน์ ได้อย่างสะดวก       
เข้าถึงง่าย และพร้อมใช้ 
๓) พัฒนากลไกการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเพียงพอ โดยมีหน่วยงาน             
ที่ท าหน้าที่ครบวงจรในการผลักดันการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนา
เป็นเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้จริง  
๔) สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก และจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีจากงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการน าไปใช้ประโยชน์
ด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด                
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๒ : สนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์
หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) รวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือการวิจัย          

ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๒) สนับสนุนการวิจัยต่อยอดเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี            
ที่สามารถใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือการจดสิทธิบัตร 



๓๔ 
 

๓) ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชนน าสิ่งประดิษฐ์
จากงานวิจัยขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เพ่ือสามารถรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จนสามารถข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ 
๔) ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชนน านวัตกรรม
จากงานวิจัยขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์จากการจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ 
๕) จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้ เ พียงพอและสามารถให้การสนับสนุน             
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิม
หรือการจดสิทธิบัตร 

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด             
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจั งหวัด สมาคมธนาคารไทย                                 
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  เครือข่ายวิจัยภูมิภาค           
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยอย่างทั่วถึงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน 
วิชาการ และนโยบาย 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) รวบรวมและจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

จากงานวิจัย เพ่ือถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ 
สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 
๒) สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย       
อย่างทั่วถึง เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้จริง 
๓) สนับสนุนการขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้  นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัย ให้ครอบคลุมพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากขึ้น 
๔) จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้ เ พียงพอและสามารถให้การสนับสนุน           
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยอย่างท่ัวถึง  
๕) ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์การปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่นขยายบทบาทการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์ จาก                         
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย   

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข                       
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
หอการค้าจังหวัด สมาคมธนาคารไทย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 



๓๕ 
 

   

กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ 
และการบังคับใช้ให้เอ้ือต่อการน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยภาครัฐ ภาคเอกชน            
ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและการบังคับใช้ที่

เอ้ือต่อการน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย       
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
๒) พัฒนาปรับปรุงกลไก ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการจัดสรรสิทธิประโยชน์ 
และการขอกรรมสิทธิ์ร่วมในผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี     
จากงานวิจัย ให้สะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
๓) พัฒนาปรับปรุงกลไก วิธีการ และกระบวนการจดสิทธิบัตร ให้มีความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น 
๔) กระตุ้นและส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคสังคม/ชุมชน                
น าทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิต           
การพาณิชย์ และบริการ โดยมุ่งให้ผลประโยชน์ตกแก่รัฐและประชาชนด้วย  

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข            
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สมาคมธนาคารไทย เครือข่ายองค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๕ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อน า
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย      
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) สร้างเครือข่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการน ากระบวนการวิจัย 

ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์            
โดยความร่วมมือของหน่วยงานจากทุกภาคส่วนทุกระดับ 
๒) พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ระบบ
ดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย  
๓) ผลักดันให้หน่วยงานวิจัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ในการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 



๓๖ 
 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
และรณรงค์การน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้จริง โดยความร่วมมือของเครือข่าย          
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย       
และพัฒนาของประเทศ 

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีความเข้มแข็ง         
มีประสิทธิภาพ จ านวนเพียงพอ และคุณภาพได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
ได้แก ่๑) โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติ โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) 
หน่วยบ่มเพาะ (Incubator) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory Testing Center) ศูนย์ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศการวิจัยที่ครอบคลุม เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ             
๒ )  โครงสร้ า ง พ้ืนฐานทางคุณภาพ เช่ น  ระบบการ ให้บริ การ เทคนิ ค                             
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา (Metrology)                    
การก าหนดมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) การรับรอง
คุณภาพ (Quality Assurance) ๓) โครงสร้างพ้ืนฐานทางกลไก เช่น ระบบ                                                 
การสร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการทางการเงิน อาทิ  ระบบการให้ทุนสนับสนุน 
แรงจูงใจทางการเงิน สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน มาตรการทางการคลัง รวมถึง
มาตรการทางภาษี รวมทั้งระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อ              
จัดจ้างภาครัฐ มาตรฐานการวิจัยและทดลองต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน 
มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล  และเพ่ิม                             
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ๑) อันดับมาตรฐานการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐาน
สูงขึ้นตามมาตรฐานสากล โดยเพิ ่มขึ ้นเป็นอันดับที ่ ๓๕ จากอันดับที ่ ๔๓            
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒) อันดับคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับที่ ๕๐ จากอันดับที่ ๖๑ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓๗ 
 

๓) ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาที่สามารถ
เชื่อมโยง และมีประสิทธิภาพที่อยู่ในสถานะพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๑ ฐาน   
๔) ฐานข้อมูลระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) 
ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การก าหนดมาตรฐาน (Standardization)       
การทดสอบ (Testing) การรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) ที่สามารถเชื่อมโยง 
และมีประสิทธิภาพที่อยู่ในสถานะพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๔ ฐาน 
๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศที่ ได้รับการพัฒนา                          
ให้มีความครอบคลุม เชื่อมโยง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ านวน ๒ ระบบ  
   

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีจ านวนที่เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ส ารวจสถานภาพและจัดท าฐานข้อมูล โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ                   

ด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
๒) พัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพให้ได้มาตรฐาน
และทันสมัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่จ าเป็น โดยเฉพาะศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมและศูนย์วิจัยตามโจทย์พ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยและพัฒนา และเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 
ภาครัฐ และภาคสังคม/ชุมชน ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในระยะยาว  
๓) เพ่ิมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) รวมทั้ง
ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารทดสอบ (Testing Lab) และหน่ วยบ่ ม เพาะ  (Incubator)            
แบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกลไกด้านการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เอ้ือและสนับสนุน         
ต่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ทบทวนโครงสร้างพื้นฐานทางกลไกทุกด้าน และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

มาตรการ และแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกลไก  



๓๘ 
 

๒) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกลไก รวมทั้งการส่งเสริมและการก ากับ
การใช้กลไกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ครอบคลุมระบบการสร้างแรงจูงใจ
ด้านการเงิน การคลัง การจัดทรัพย์สินทางปัญญา และมาตรฐานการวิจัยและทดลอง 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศการวิจัย รวมถึง         
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของชาติให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับผู้ใช้ เชื่อมโยง 
ครอบคลุม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระบบวิจัยได้อย่างจริงจัง  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ ที่มีเอกภาพ ทันสมัยเป็นสากล 

และมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วประเทศและส่วนใหญ่ของประเทศในอาเซียน 
๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ ให้ท าหน้าที่เป็นกลไก      
การเข้าถึงความรู้และผลผลิตอ่ืน  ๆจากงานวิจัย โดยขยายขอบเขตของเนื้อหาของระบบฯ 
ให้ครอบคลุมผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย              
เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคสังคม/ชุมชน  
๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม ส าหรับฐานข้อมูล
การวิจัยให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับผู้ใช้ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ 
๔) พัฒนาปรับปรุงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลการวิจัยที่ส าคัญ          
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูลสารสนเทศ              
การวิจัยของประเทศ  

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวง/กรม เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  
   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖ : เพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา                
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในจ านวนเพียงพอ       
ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
เพ่ือการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เยาวชนและ
บุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา             
และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และเป็นฐานการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 



๓๙ 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม/ชุมชน                 
ที่ท าการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลาต่อประชากรมีสัดส่วนเป็น ๒๕ : ๑๐,๐๐๐ คน 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที ่มีค ุณภาพ ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะ
และสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

และพัฒนาของประเทศ เพ่ือน าสู่การเป็นผู้น าด้านการวิจัยและพัฒนา  
๒) เร่งรัดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนผลิตบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น     
ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งสาขาที่ขาดแคลนและทีม่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๓) เร่งรัดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพ่ิมขึ้น 
๔) เร่งรัดการเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เพ่ิมพูนประสบการณ์
ด้านการวิจัยและพัฒนา 
๕) เพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา  
๖) ส่งเสริมให้มีระบบพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา “พ่ีสอนน้อง” (Mentor) 
โดยใช้ศักยภาพของนักวิจัยอาวุโส  

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวง/กรม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารโครงการวิจัย        
การจัดการความรู้ การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) เร่งรัดการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการวิจัย 

๒) เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้เพ่ิมพูนศักยภาพและทักษะด้านการจัดการความรู้ 
การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านักนายกรั ฐมนตรี  (ส านั กงบประมาณ) กระทรวงก ารต่ างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย และอัตราค่าตอบแทน  
เพื่อจูงใจและเก็บรักษาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โดยการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งให้เป็นวิชาชีพเฉพาะ 

ที่ ได้รับการรับรองจากภาครัฐ และ ให้มีสถาบัน/หน่วยงานทดสอบความรู้              
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 



๔๐ 
 

๒) ผลักดันให้มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้นส าหรับอาชีพนักวิจัย ซึ่งเป็น
วิชาชีพเฉพาะที่ได้รับการรับรอง 
๓) ผลักดันให้ขยายเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัย รวมถึงขั้นเงินเดือน             
ให้สามารถสูงสุดเท่าสายวิชาการ และสายบริหาร 
๔) ส่งเสริมให้บุคลากรในทุกภาคส่วนที่ท างานวิจัย และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ด้านพาณิชย์ และสังคม/ชุมชนให้สามารถได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ         
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ     
๕) ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาภาระงานของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา                    
ในภาคการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านั กนายกรั ฐมนตรี  ( ส านั ก งานคณะกรรมการข้ าร าชการพลเรื อน )  

กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายองค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาค      
และท้องถิน่/ชุมชน 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะของเยาวชน

ด้านการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา 
๒) พัฒนาและส่งเสริมสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งให้มี
ปริญญาด้านการวิจัยและพัฒนา 
๓) สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดกระบวนการวิจัยและฝึกอบรมทักษะ         
ด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับบุคลากรภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคและท้องถิ่น/ชุมชน 
๔) ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคและท้องถิ่น/ชุมชน   

หน่วยด าเนินการ 

 
: ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๕ : ยกย่องเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากร        
ที่มีความโดดเด่นและสร้างประโยชน์ในวงกว้างส าหรับทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) สนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา            

ที่ผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่น 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
๒) สนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายอาชีพวิจัย  
๓) สนับสนุนให้มีประเภทและจ านวนรางวัลผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับนานาชาติ ประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น/ชุมชน 



๔๑ 
 

๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รางวัลและเกียรติคุณของบุคลากร ผลงานวิจัย      
องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายองค์กร

บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗ : พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ   
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้เครือข่ายวิจัยในระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของภาคส่วน

ต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และภาคท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและ     
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ การวิจัยและ
พัฒนา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การบริหารจัดการ และการสนับสนุนทุนวิจัย 
รวมทั้งมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : ๑) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) เพ่ิมข้ึน จ านวน ๕ หน่วยงาน 
๒) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๔ เครือข่าย 
๓) เครือข่ายวิจัยของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีการบริหารงานอย่าง       
มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑ เครือข่าย 

๔) เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑ เครือข่าย 

   

กลยุทธ์ที่ ๑  : พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่าย
วิจัยของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายวิจัยของภาคส่วนและระดับต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง

และสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือข่ายองค์กรบริหาร
การวิ จั ยแห่ งชาติ  (คอบช . )  เครื อข่ ายวิ จั ยภูมิภาค เครื อข่ ายวิ จั ยของ                  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยภาคเอกชน เครือข่ายวิจัยท้องถิ่น 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย
ชุมชน มหาวิทยาลัยเอกชน และอาชีวศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ครบวงจรในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี บริหารทุนวิจัยและผลักดันการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
๒) พัฒนาการบริหารจัดการและกลไกการประสานงานของเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดหลักธรรมาภิบาล  



๔๒ 
 

๓) ทบทวนและพิจารณาให้มีกฎหมาย และกฎระเบียบรองรับบทบาทหน้าที่              
ของเครือข่ายวิจัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงิน สมาชิกและการด าเนินงาน     
ที่เป็นระบบเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

หน่วยด าเนินการ 

 
: อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าจั งหวัด              

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย ทุกภาค
ส่ วนและทุ ก ร ะดั บ ในรู ปแบบหุ้ นส่ วนความร่ วม มือ  (Collaborative 
Partnership) 

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) พัฒนากลไกประสานความร่วมมือแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative 

Partnership) และการท างานแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายวิจัยต่างระดับ และ                           
ต่างภาคส่วน เช่น ระหว่างเครือข่ายระดับชาติกับเครือข่ายภูมิภาค ระหว่างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยวิจัยกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และระหว่างเครือข่ายภูมิภาคต่าง ๆ  
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายวิจัยทุกภาคส่วนและทุกระดับ มีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น
ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการวิจัย และโจทย์วิจัย ตลอดจน              
ร่วมลงทุน/อุดหนุนทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนา 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเครือข่าย บริหาร
จัดการเครือข่าย บริหารการวิจัย และบริหารทุนวิจัยระหว่างเครือข่ายวิจัย            
ของภาคส่วนและระดับต่าง ๆ  
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย      
องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีจากงานวิจัย ระหว่างเครือข่าย
วิจัยของภาคส่วนและระดับต่าง ๆ 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ เครือข่ายองค์กร

บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค เครือข่ายวิจัยท้องถิ่น 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า   
แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
   

กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ นักวิจัยต่างประเทศ 
และนักวิจัยไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลไกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือ 
การร่วมลงทุนวิจัย และยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์  

มาตรการ/แนวทาง 

 
: ๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์

การทูตวิทยาศาสตร์ 
๒) ผลักดันให้มีข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการวิจัย การพัฒนานักวิจัย และ                           
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านการวิจัยกับต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง 
๓) ส่งเสริมให้มีศูนย์ความร่วมมือระดับชาติและหน่วยงาน ส าหรับการวิจัยและพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เพ่ือประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานวิจัยต่างประเทศ 



๔๓ 
 

๔) ส่งเสริมให้เครือข่ายวิจัยน าเทคโนโลยีทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
มาใช้ในการเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศ 
๕) พัฒนากลไกการร่วมลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานต่างประเทศ        
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 
๖) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับนักวิจัยไทยในต่างประเทศ 

หน่วยด าเนินการ 

 
: กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   

กรอบระยะเวลา  : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
 
๒.๕ ประเด็นวิจัยเร่งด่วน ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ก าหนดประเด็นวิจัยหลักที่ส าคัญ และรัฐบาลมุ่งเน้น                                     
เป็นพิเศษเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือทุ่มเททรัพยากร ทั้งงบประมาณและก าลังคนในการท าให้ส าเร็จ ตัวอย่างเช่น 

๑) ด้านความม่ันคง เช่น การพัฒนาเสื้อเกราะที่ได้รับมาตรฐานสากล การพัฒนาเครื่องบินทะเล 
การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ  

๒) ด้านการเกษตร เช่น การวิจัยเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผลทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 
เพ่ือแก้ปัญหาภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภัยแล้ง น้ าท่วม) การวิจัยด้านการเกษตรกระแสใหม่ 

๓) ด้านอุตสาหกรรม เช่น การวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับยุคดิจิทัล 
๔) ด้านสังคม เช่น การวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน การวิจัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การวิจัยรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  
๖) ด้านพลังงาน เช่น การวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน การวิจัยเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
๗) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัยเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเพ่ือด ารงความ

หลากหลายทางชีวภาพ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยบนองค์ความรู้ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ                                    
(Bioeconomy) 

๒.๖ ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนดประเด็นวิจัย                                                  
มุ่งเน้นซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ และตอบสนองเป้าหมายของร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                                                                   
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยพิจารณาความส าคัญจาก ๑) ความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือ                                   
องค์ความรู้ (Demand Pull) ๒) เป็นการด าเนินการวิจัยที่ครบทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และสามารถ                                  
ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ๓) เป็นการด าเนิน                                 
การวิจัยที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม (Participation) จากทุกภาคส่วนในลักษณะสหสาขาวิทยาการ                                                          
๔) เป็นองค์ความรู้การวิจัยเดิมที่มีศักยภาพและสามารถน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และ                                           
๕) สามารถระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยได้อย่างชัดเจน โดยมีประเด็นวิจัยมุ่งเน้น ๑๙ ประเด็น ดังนี้  



๔๔ 
 

๑) ประเด็นวิจัยด้านความม่ันคงทางการทหารและการป้องกันประเทศ : ความมั่นคงทาง                     
การทหารและการป้องกันประเทศ การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ การพัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีจ าเป็น                              
เพ่ือการพ่ึงตนเองและน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ การพัฒนา
นวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ การพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้าย และภัยคุกคามต่าง ๆ และความมั่นคงปลอดภัย                           
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ  

๒) ประเด็นวิจัยด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความม่ันคงของรัฐ  : การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของไทย สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ความมั่นคง
ภายใน เช่น ความมั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทางทรัพยากร ความมั่นคงด้านอาหาร และการเผชิญหน้า                    
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  โรคระบาดและ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

๓) ประเด็นวิจัยด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ : การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ                        
การจัดการธุรกิจส าหรับเกษตรรายย่อยแบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตร การเกษตรพืชเศรษฐกิจที่ไม่ท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                         
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ส าหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตร การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาด การสร้างความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างประเทศในการผลิตวัตถุดิบแปรรูป                                
การพัฒนาพื้นที่แหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของประเทศและโลก (Food Valley) ครัวไทยสู่ตลาดโลก การพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการเกษตร เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่  มาตรฐานสินค้าเกษตร                            
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การก าหนดเขต ลักษณะพ้ืนที่ และรูปแบบการท าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และปริมาณน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีจากฐานชีวภาพ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ พลังงานทางเลือกจากพืช ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัย                             
ต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตพลาสติกและผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร (Food Packaging)  

๔) ประเด็นวิจัยด้านอุตสาหกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานระดับ
สากลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม                
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) จ านวน ๕ อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่                    
(Next-generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)                            
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร (Food for the Future) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S - curve) จ านวน ๔ อุตสาหกรรม                     
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์                        
(Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)                          
และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) การพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี ขีดความสามารถ                         
ในการท านวัตกรรมสินค้า และรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs  

๕) ประเด็นวิจัยด้านสังคม : การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจที่เหมาะสมระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ การศึกษาการติดตาม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ในสังคม ทั้งเรื่องคน วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง การปกครอง เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลตัดสินใจ                                
ของภาครัฐและภาคธุรกิจ  



๔๕ 
 

๖) ประเด็นวิจัยด้านสุขภาพ : การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการแพทย์                         
เพ่ือรับมือกับโรคส าคัญของคนไทย การรักษาและตรวจวินิจฉัยโรคที่แม่นย า (Precision Medicine) การสร้าง
ระบบป้องกันโรค การผลิตวัคซีนเพื่อทดแทนการน าเข้า การแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย อาหารเสริม สปา                                                    
และการเสริมสร้างคุณภาพที่ผสมผสานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ 
การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐเข้ากับระบบสาธารณสุขไทยเพ่ือบริการ                             
ทางการแพทย์ ระบบประกันสุขภาพ ระบบและนโยบายด้านสุขภาพ มาตรการด้านสุขภาพ ประเทศไทย                     
ปลอดพยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมถึงสาธารณสุขชุมชน  

๗) ประเด็นวิจัยด้านพลังงาน : การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน 
พลังงานทางเลือก พลังงานชีวภาพ (ชีวมวล ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล แก๊สชีวภาพ) การพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานและเคมีชีวภาพ การส ารวจแหล่งพลังงานใหม่ เทคโนโลยีการขนส่งพลังงาน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน                                   
การพัฒนาแหล่งกักเก็บพลังงาน และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

๘) ประเด็นวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  : การพัฒนาเทคโนโลยี                          
ในการประเมิน/บ าบัด/ฟ้ืนฟู/จัดการของเสียและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับภาคการผลิตในประเทศที่เป็น                             
ที่ยอมรับในระดับสากล สังคมสีเขียว การผลิตและสร้างนวัตกรรมของอุตสาหกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  ประเทศไทยปลอดหมอกควัน                     
(Haze Free Thailand) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
การสร้างและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                                  
เ พ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ เหมาะสม  การพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัว                                 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการเฝ้าระวัง
เตือนภัยและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ วนเกษตร และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

๙) ประเด็นวิจัยด้านสังคมสูงวัย : การบูรณาการงานระหว่างภาครัฐเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย                                
การเตรียมการของประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุที่อยู่ในสังคมสูงวัย                               
การเตรียมการเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่วัยท างาน การพ่ึงตนเองได้ของผู้สูงอายุ (Active and Productive Aging)                               
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกวัยในสังคมสูงวัย โครงสร้างและปัจจัยทางประชากรในสังคมสูงวัย                                       
ตลอดจนการคาดประมาณผลกระทบระยะยาว ระบบสาธารณสุขของผู้สูงอายุ ระบบสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวที่เหมาะสม การดูแลผู ้ส ูง อ าย ุแล ะ เ ด ็ก โ ดยช ุม ชน                                   
สภาพแวดล้อมของเมืองและที่อยู่อาศัยในสังคมสูงวัย เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการชะลอ                     
ความสูงอายุ โครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ของประเทศ และเศรษฐศาสตร์ของการดูแลผู้สูงอายุ 

๑๐) ประเด็นวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย : การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์                                       
การเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่ายของคน
ทุกช่วงวัย รวมถึงเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้บนฐานนวัตกรรมและการเรียนรู้ที่สอดคล้อง                        
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิสังคม การพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางอารมณ์ การส่งเสริมสุขภาพจิต                                       
การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการบ าบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ                                          
ปัญหาการถดถอยของสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน การพัฒนาศักยภาพคนและการศึกษาเรียนรู้ตลอด



๔๖ 
 

ช่วงชีวิตให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การสร้างคุณธรรมของคนในประเทศ การพัฒนาพฤติกรรมไทย การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนที่เหมาะสม การใช้สื่อที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนาความเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ทักษะการท างานและ    
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน และโครงสร้างตลาดแรงงานของไทย 

๑๑) ประเด็นวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์ : ระบบขนส่งทางราง โครงข่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
เทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า การขนส่งทางอากาศ การบริหารจัดการท่าอากาศยานให้รักษาคุณภาพ                                    
ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล การขนส่งทางน้ า ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เทคโนโลยีระบบ                                 
การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างภาคต่าง ๆ ของประเทศ ระบบโลจิสติกส์
ด้านการเกษตร ระบบโลจิสติกส์ด้านสาธารณสุข ระบบโลจิสติกส์ด้านท่องเที่ยว  ระบบโลจิสติกส์                                        
ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ                                   
ผลิตชิ้นส่วนของโลจิสติกส์ด้านต่าง ๆ และความเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

๑๒) ประเด็นวิจัยด้านเศรษฐกิจดิจิทัล : การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัล การจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างกรอบความคิดเชิงดิจิทัล (Digital Mindset) ให้กับสังคม การพัฒนา
บุคลากรและงานวิจัยเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับยุคดิจิทัล การพัฒนา
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถด าเนินธุรกิจดิจิทัลที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม การปฏิรูปกฎหมายด้านดิจิทัล และการจัดการผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

๑๓) ประเด็นวิจัยด้านการท่องเที่ยว : การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับมหภาค อุปสงค์และ
อุปทานทางการตลาดการท่องเที่ยว ฐานข้อมูลทางการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่และการเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยว                                      
เชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ท่องเที่ยวชุมชน 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว กลไกการจัดการการท่องเที่ยว และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าและบริการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว  

๑๔) ประเด็นวิจัยด้านการเป็นประชาคมอาเซียน : ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและ
บริการการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนา
ศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน การศึกษาชุมชนข้ามชาติ                        
ในพ้ืนที่ การคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการสังคม ความเข้าใจและความตระหนักถึงฐานวัฒนธรรมเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในการเป็นสังคมอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย และการพัฒนาศักยภาพ                             
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในภูมิภาคอาเซียน  

๑๕) ประเด็นวิจัยด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การบริหารจัดการ                                     
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติในวงกว้างและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน 

๑๖) ประเด็นวิจัยด้านยาเสพติด : การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน                                       
ทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชน การน าผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา                              
ทุกระบบ และการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

๑๗) ประเด็นวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรม และศาสนา : ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การอนุรักษ์และส่งเสริม                                  
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย และงานวิจัยศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างรายได้ (Art Economy)  



๔๗ 
 

๑๘) ประเด็นวิจัยด้านการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลต่อการพัฒนา : 
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

๑๙) ประเด็นวิจัยด้านเศรษฐกิจไทย : การวิจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางและนโยบายเศรษฐกิจ
สาธารณะทั้งในระดับมหภาค ซึ่งรวมถึงการเงิน การคลัง การงบประมาณ หนี้สาธารณะ การเงินและการค้าระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจดิจิทัล และการก าหนดราคาสินค้าบริการสาธารณะ และในระดับจุลภาครายสาขา ซึ่งรวมถึง
เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจการพาณิชย์ เศรษฐกิจพลังงาน เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจการศึกษา เศรษฐกิจสาธารณสุข และเศรษฐกิจภาคการเงินธุรกิจ การธนาคาร และ                                         
การบริการอ่ืน ๆ   

ทั้งนี้  ควรให้ความส าคัญกับความเกี่ยวเนื่องกันของประเด็นวิจัย เช่น ระบบโลจิสติกส์ที่มี                           
ความเกี่ยวเนื่องทั้งกับประเด็นวิจัยทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตร ด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ประเด็นวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกัน   

๒.๖ ตัวอย่างความส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา 

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                          
ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                                   
ของประเทศนั้น ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายด้าน                                    
อันเป็นผลมาจากผลงานวิจัย องค์ความรู้  นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย ที่ทุกภาคส่วน                        
ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์ ดังตัวอย่างความส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                     
ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

๑. อุตสาหกรรมการเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  (Bio - based Economy) : การวิจัย                                  
ด้านการเกษตรเป็นจุดแข็งของประเทศ มีการพัฒนางานวิจัยและใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านอุตสาหกรรม
การเกษตรมากที่สุด และต้องการที่จะใช้จุดแข็งนี้สร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของโลก 
ผลักดันให้ประเทศเป็น “ครัวโลก” ได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี มุ่งเน้นให้รัฐและเอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน                                       
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพกับทุนสังคม                               
ทุนทรัพยากร และทุนเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ยกระดับประเทศไทยให้อยู่บนระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

๒. ระบบโลจิสติกส์ : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงในทุกระดับของ                              
ห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการวิจัย                            
และพัฒนาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ เป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า                                    
ตลอดกระบวนการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล                                    
และการน าไปใช้ร่วมกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการด าเนินงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน                                               
อย่างยั่งยืน  

๓. เศรษฐกิจดิจิทัล : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาสร้างอาชีพ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ 

 
 



๔๘ 
 

๔. สังคมสีเขียว : การพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมสีเขียว โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจากความต้องการสินค้าและบริการที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยในการผลิต มาสู่กระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ                                 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และความเสมอภาคเป็นธรรมทางสังคม 

๕. โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย : การมโีครงสร้างพ้ืนฐาน
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ส าหรับ
สังคมสูงวัย โดยการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และบริการสาธารณะ                       
เพ่ือรองรับคนทุกช่วงวัยในอนาคต  

๖. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม : การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้การมีส่วนร่วม                             
ของชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ใช้ทรัพยากร                                   
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ มาใช้เป็นต้นทุน หรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ 

ให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ                                                    
อย่างเป็นระบบ ทั้งระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อน และระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย                                      
ตามกฎหมาย และเครือข่ายวิจัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน อีกทั้งหน่วยงานราชการ 
ระดับกระทรวงและกรม จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบาย                                       
และยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของภารกิจหลัก                                     
ของหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

๓.๑ กลไกการขับเคลื่อน 

๓.๑.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ฉบับที่  ๙                             
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวนช.)                                                                     
โดยมี  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (ว ช . )  และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม                            
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก ากับทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม                                                      
ของประเทศทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก าหนดแผนที่น าทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ระบบวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
รวมทั้งก าหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่  ๙                                                                 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ระดับขับเคลื่อน  ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย ได้แก่                            
๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบวิจัยของประเทศ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                                          
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน                                                     
๔) คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัย 
๕) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัย โดยคณะกรรมการทั้ง ๕ คณะ มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดกลไกขับเคลื่อน แผนงาน และโครงสร้างเชื่อมโยงส่งต่อการขับเคลื่ อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ชัดเจน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                                
มีอ านาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                                                          
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวนช.)     

ระดับปฏิบัติ  คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย                                            
ประสานความร่วมมือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                       
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย                  
ดังภาพที่ ๑๐  

 



๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

นอกจากคณะกรรมการฯ ทั้ง ๓ ระดับ ยังมีคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ                                       
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วม                                                                   
ในการขับเคลื่อนฯ ด้านงบประมาณการวิจัยในระดับนโยบายร่วมกับคณะกรรมการนโยบายระบบวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (กวนช.)  

๓.๑.๒ หน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ 
  หน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ ทั้ง ๗ ระดับ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) มีส่วนร่วม                                             
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน                        
มีทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี และนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑) หน่วยก าหนดนโยบาย มีภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง 
นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี รวมทั้งก าหนด
และก ากับดูแลมาตรฐาน จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนศึกษาวิจัยนโยบาย วิเคราะห์ ติดตามแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและเทคโนโลยี การด าเนินการวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นใหม่ ๆ  

๒) หน่วยจัดสรรทุนวิจัย เป็นหน่วยจัดสรรทุนวิจัยตามโจทย์ที่ก าหนดโดยผู้ใช้ประโยชน์ 
และก าหนดแผนบริหารจัดการงานวิจัยในทุกขั้นตอน รวมทั้งติดตามประเมินผลการจัดสรรทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกันระหว่างสาขาที่จัดสรรทุนวิจัย แบ่งเป็นหน่วยจัดสรรทุนวิจัย                            
รายพื้นที่ และหน่วยจัดสรรทุนวิจัยรายสาขา 

๓) หน่วยด าเนินการวิจัย  เป็นหน่วยด าเนินงานวิจัยในโครงการที่ได้รับมอบหมาย                                          
ตามแผนงานวิจัยและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและรายงานความก้าวหน้าตามเวลาที่ก าหนด มีโครงสร้าง                                                                 
พ้ืนฐานรองรับการท าวิจัย มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถด าเนินงานวิจัยตามมาตรฐานสากลและสามารถ
บริหารจัดการด้านบุคลากร จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการวิจัยได้คล่องตัว 

๔) หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงการใช้ประโยชน์ เป็นหน่วยบริหารจัดการ
งานวิจัยตามประเด็นวิจัยย่อยที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การเสาะหา พัฒนาเทคโนโลยี จนถึงการใช้ประโยชน์                             
ให้ได้ตามเป้าหมาย 



๕๑ 
 

๕) หน่วยบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ เป็นหน่วยวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ต่อไป โดยหน่วยงาน                                                  
ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

๖) หน่วยรับรองมาตรฐาน เป็นหน่วยรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีมาตรฐาน                                                
ในระดับสากล ท าให้สามารถขยายตลาดสินค้าไทยได้ รวมทั้งต้องติดตามการเปลี่ ยนแปลงกฎระเบียบของผู้ซื้อ 
อย่างใกล้ชิด และก าหนดเป็นโจทย์วิจัยด้านมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๗) หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ เป็นหน่วยร่วมก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ พร้อมทั้งโจทย์วิจัย
ที่ชัดเจน มีพันธสัญญาในการใช้ผลงานวิจัย (ได้มาตรฐาน) ที่สร้างขึ้นในประเทศ และร่วมลงทุนในการท าวิจัย 

๓.๑.๓ เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทุกภาคส่วนทุกระดับ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ โดยการด าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative 
Partnership) อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิจัยและพัฒนา                         
การสนับสนุนทุนวิจัย การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

๑) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย                  

ของประเทศ ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมมือจัดตั้ง “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” ขึ้น                       
มีเป้าหมายเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการการวิจัยแบบบูรณาการ ให้มีระบบวิจัยที่เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนด้านแผนงานและงบประมาณการวิจัย    

๒) เครือข่ายวิจัยภูมิภาค  
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประกอบด้วย หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา             

Non - governmental Organizations (NGOs)/ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที ่ได้แก ่เครือข่ายวิจัย
ภูมิภาค ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง และภาคใต้) มีบทบาทในการบริหารจัดการการวิจัย
แบบบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนจากส่วนกลางสู ่ภูมิภาค ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน                                                      
ที ่เกี ่ยวข้องและหน่วยงานที ่เป็นตัวแทนส่วนราชการในภูมิภาค  จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและเครือข่ายอื่น ๆ                                                    
ในการร่วมคิด บริหารการลงทุนวิจัย ด าเนินการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งเชื่อมโยงภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานในระบบวิจัย                                   
ในส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  

๓) เครือข่ายภาคเอกชน 
 เครือข่ายภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งกลไกประชารัฐ ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                                                  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ โดยอาศัยการท างานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน                                 
ความร่วมมือ (Collaborative Partnership) และข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทีช่ัดเจนและเหมาะสม  
 
 



๕๒ 
 

๔) เครือข่ายกรรมการวิจัยระดับหน่วยงาน 
 เครือข่ายกรรมการวิจัยระดับหน่วยงาน ได้แก่ กรรมการวิจัยในหน่วยงานภาคการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่ท าการวิจัย เช่น กระทรวง/กรม และองค์กรอิสระ  

๕) เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Network : RUN) 
 เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือการท าวิจัยโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่แบบสหสาขา 

๓.๑.๔ การบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม                                                     
การวิจัยและพัฒนา  
   การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้กระทรวง
และหน่วยงานต่าง ๆ ท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหารจัดการ                                 
แบบองค์รวม โดยค านึงถึงหลักประหยัด และความคุ้มค่า และเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์                                     
มีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ                   
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี “การส่งเสริมการวิจัย                                             
และพัฒนา” เป็นเรื่อง/แผนงานหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                         
ของประเทศ โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ 
“ค าขอจัดสรรงบประมาณ” ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานรัฐต่าง  ๆเพ่ือร่วมกันบูรณาการงบประมาณ
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก ากับดูแล  

 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เป็นการท างาน โดยเน้นความร่วมมือจากกระทรวง/กรม ส่งเสริมให้เห็นภาพรวมของงบประมาณด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณการวิจัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยใช้ระบบการ
เสนอของบประมาณการวิ จั ย ผ่ านระบบบริหารจัดการงานวิ จั ยของประเทศ (National Research                                                                                  
Management System : NRMS) นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและบูรณาการ
การท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป                                                                
อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคต์ามยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญเร่งด่วน  

 ๓.๑.๕ แผนปฏิบัติการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

โดยน าสาระส าคัญจากยุทธศาสตร์การวิจัยแห่ งชาติ  กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่ งชาติ                                     
และมาตรการ/แนวทางของแต่ละกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้มีส่วนร่วม และระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  โดยจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและในพ้ืนที่ร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการ ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีกรอบระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี 
โดยแบ่งเป็นแผนปฏิบัติการย่อยรายปี เพ่ือการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด  

 



๕๓ 
 

 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัย รวมถึงเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง                     
ในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิจัยของหน่วยงาน และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี นอกจากนี้ควรต้องมีการประสาน
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเครือข่ายวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงาน                                             
ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาออกแบบและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามความเหมาะสม 

๓.๑.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึง ๑) ความส าคัญและเนื้อหาสาระของนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก                                   
นโยบายการวิจัย ยุทธศาสตร์การวิจัย กลยุทธ์ และแนวทาง/มาตรการ ๒) ประโยชน์ของการวิจัยที่เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                      
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
การติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)                                            

เป็นการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด เป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                              
ในภาพรวม และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย เพ่ือให้ทราบผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค โดยมีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการติดตาม
และประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้  

๔.๑ กรอบการติดตามและประเมินผล 

การด าเนินการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ยึดกรอบระยะเวลา
เป็นหลัก กล่าวคือ ต้องด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์                                        
การวิจัยในภาพรวม และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติในทุก ๆ ปี ขณะเดียวกันเมื่อการด าเนินงานล่วงเข้าสู่ปีที่ ๓ เป็นการประเมินผลส าเร็จในระยะครึ่งแผน                                      
โดยด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม                     
และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย โดยน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ปรับแผนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 
และเมื่อด าเนินงานครบระยะ ๕ ปี เป็นการประเมินผลในระยะสิ้นสุดแผน โดยด าเนินการประเมินผลเพ่ือสรุป
ผลส าเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม การประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลา ๕ ปี ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในฉบับต่อไป ดังภาพที่ ๑๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๑ กรอบและระยะเวลาการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                        

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  



๕๕ 

๔.๒ การติดตามผล 

การติดตามผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                        
เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม                                               
เป็นรายปี ประกอบด้วย 

๔.๒.๑ การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของนโยบายและยุทธศาสตร์                              
การวิจัยในภาพรวม 

๔.๒.๒ การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย ด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การวิจัย โดยพิจารณาจากผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การวิจัยในแต่ละช่วงระยะเวลา  

๔.๒.๓ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การวิจัย ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละยุทธศาสตร์การวิจัย โดยพิจารณาจากผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การวิจัย  

๔.๒.๔ การติดตามผลการด าเนินงานของกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ด าเนินการติดตามการด าเนินงานของกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                             
๖ กลไก คือ ๑) คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ฉบับที่  ๙                             
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๒) หน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ ๓) เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย                                        
๔) การบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                            
๕) แผนปฏิบัติการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ                       
๖) การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

๔.๒.๕ การรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามผลรายปี 
ด าเนินการรวบรวมสรุปผลการติดตามผลรายปีในแต่ละการติดตามผล และจัดท ารายงานผลการพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามผลรายปี โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                         
เป็นผู้รวบรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงานในแต่ละปี 

๔.๓ การประเมินผล 

การประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นการ
ประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของเป้าหมายหลักนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม                      
และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย แบ่งเป็น                  
การประเมินผลระยะครึ่งแผน และการประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๓.๑ การประเมินผลระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลส าเร็จของการน านโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย โดยน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ปรับแผนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์                
การวิจัย แนวทางการประเมินผล ประกอบด้วย 

๑) การประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม  

๒) การประเมินผลความก้าวหน้าในการน าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน                             
ตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย ด าเนินการประเมินผลที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ ในการด าเนินงาน                            
ตามตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์การวิจัย  



๕๖ 

๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การวิจั ย                                   
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละยุทธศาสตร์การวิจัย โดยพิจารณาจากผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การวิจัย 

๔) การประเมินผลขีดความสามารถ/ศักยภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัย 
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และเครือข่ายอ่ืน ๆ  ในการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ด าเนินการประเมินผลขีดความสามารถ/ศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัย 
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับการบริหารงานวิจัยและการปฏิบัติงาน                             
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  ๕) การประเมินผลภาพรวมด้านงบประมาณการวิจัยของประเทศ รวมถึงการระดม                        
และการจัดสรรงบประมาณการวิจัย ด าเนินการประเมินผลเกี่ยวกับการระดมเงินทุนวิจัย การจัดสรร
งบประมาณการวิจัย ความคุ้มค่า และผลตอบแทนการลงทุนด้านการวิจัยรายยุทธศาสตร์การวิจัย 

๖) การประเมินผลการด าเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อน รวมทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ด าเนินการประเมินผล                                   
การด าเนินงานของกลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยว่าสามารถขับเคลื่อนได้จริง
และด าเนินการได้ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ และหากกลไกใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ผลตาม                                     
ที่ก าหนดควรปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของกลไกนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  

๗) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขส าหรับการด าเนินงาน                                            
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของ                                   
การด าเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                   
เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน และ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

๘) การรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลระยะครึ่งแผน                               
ด าเนินการรวบรวมสรุปผลการประเมินผลในแต่ละการประเมินผล เพ่ือน ารายงานผลการประเมิน                                                                                        
ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการทบทวนแผนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                                   
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                                              
ฉบับต่อไป   

๔.๓.๒ การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเพ่ือสรุปผลส าเร็จของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม ซึ่งเน้นการประเมินผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แนวทาง                             
การประเมินผล ประกอบด้วย 

๑) การประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายหลักของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม 

๒) การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย ด าเนินการ
ประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงานรายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การวิจัย  

๓) การประเมินผลความส าเร็จในการน าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน                                      
ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การวิจัย ด าเนินการประเมินผลที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการด าเนินงาน                               
ตามตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์การวิจัย 



๕๗ 

๔) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ การของยุทธศาสตร์การวิจัย                                            
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละยุทธศาสตร์การวิจัย โดยพิจารณาจากผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การวิจัย 

 ๕) การประเมินผลขีดความสามารถ/ศักยภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัย 
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และเครือข่ายอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์                           
การวิจัยแห่งชาติ ด าเนินการประเมินผลขีดความสามารถ/ศักยภาพในการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิจัย
ของหน่วยงานในระบบวิจัย เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับการบริหาร
งานวิจัยและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ๖) การประเมินผลภาพรวมด้านงบประมาณการวิจัยของประเทศ รวมถึงการระดม                                       
และการจัดสรรงบประมาณการวิจัย ด าเนินการประเมินผลเกี่ยวกับการระดมเงินทุนวิจัย การจัดสรร
งบประมาณการวิจัย ความคุ้มค่า และผลตอบแทนการลงทุนด้านการวิจัยรายยุทธศาสตร์การวิจัย 

๗) การประเมินผลการด าเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อน รวมทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  ด าเนินการประเมินผล                                 
การด าเนินงานภาพรวมของการใช้กลไกการขับเคลื่อนตามแผน ว่ามีผลสัมฤทธิ์ในระดับใด โดยเรียงล าดับสูงสุด
ถึงต่ าสุด และการประเมินผลปัญหา อุปสรรค และปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับ                         
การด าเนินงานของกลไกการขับเคลื่อน รวมทั้งสามารถน ากลไกที่เหมาะสมจากแผนเดิมและกลไกใหม่ที่พบ
ระหว่างการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท า
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับต่อไป 

๘) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขส าหรับการด าเนินงาน                       
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                               
ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลไปใช้ เป็นข้อมูล
สนับสนุนในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับต่อไป 

๙) การรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลา ๕ ปี 
ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยในฉบับต่อไป ด าเนินการรวบรวมสรุปผลการประเมินในแต่ละการประเมินผล                          
เพ่ือน าเสนอผลส าเร็จทั้งหมด รวมถึงปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ และน าผลการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง                                                                                              
ไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับต่อไป 

๔.๔ การใช้ประโยชน์การติดตามและประเมินผลอย่างเปน็ระบบ  

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙                                 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สามารถอธิบายถึงปัจจัยความส าเร็จและความยั่งยืนของการด าเนินงานในทิศทาง                                
ที่ถูกต้องและชัดเจน หรือแนวปฏิบัติที่สามารถปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด                          
(รายปี/ครึ่งแผน/สิ้นสุดแผน)  

การน าผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของการด าเนินงานและการขับเคลื่อน                             
ไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                         
ให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับต่อไป น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน 



๕๘ 

ทั้งนี้ กระบวนการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                  
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย                               
และการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ดังภาพที่ ๑๒ ซึ่งมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ ๑) ประเทศไทยมีระบบวิจัยแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ                              
มีนโยบาย ทิศทางท่ีชัดเจน และการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ ๒) ประเทศไทยพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
และเศรษฐกิจในระดับประเทศและพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ผลงานวิจัย                    
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ๓) ประเทศไทยมีการลงทุน                                        
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอต่อการพัฒนาสังคมฐานความรู้และการสร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่นวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมผลิตภาพของประเทศ อีกทั้งมีการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการ                            
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๔) ประเทศมีศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาในทุกภาคส่วนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) “ประเทศไทย                             
เป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน าองค์ความรู้ และนวัตกรรม
จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และมีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้ม่ันคง ม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
๑)  ประ เทศไทยมี ระบบวิจั ย         
แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ        
มีนโยบาย ทิศทางที่ชัดเจนและ
การบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ  
๒) ประเทศไทยพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ใน
ระดับประเทศและพื้นที่ รวมทั้ง
เพิ่ มขี ดความสามารถ ในการ
แ ข่ ง ขั น  โ ด ย ใ ช้ ผ ล ง า น วิ จั ย        
อ ง ค์ความรู้  นวั ตกรรม  และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัย ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง  
๓) ประเทศไทยมีการลงทุน เพื่อ
การวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอต่อ
การพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
การสร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ  
อี ก ทั้ ง มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา  
๔ )  ป ระ เทศมี ศั ก ยภา พ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาในทุกภาค
ส่ ว น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  เ พื่ อ เ พิ่ ม                                   
ขีดความสามารถในการแข่งขัน    
ด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 

 
 
 
- การติดตามผล (รายปี) 
- การประเมินผลระยะครึ่งแผน 
- การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน 

ภาพที่ ๑๒ กระบวนการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

การติดตามและประเมินผล 

 

 

    
 
 
   ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ               
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
   ๒. หน่วยงานในระบบวิจัยของ
ประเทศ 
       - หน่วยก าหนดนโยบาย  

  - หน่วยจัดสรรทุนวิจัย  
  - หน่วยด าเนินการวิจัย  
  - หน่วยงานบริหารจัดการ

งานวิจัยจนถึงการใช้ประโยชน์  
  - ห น่วยบริ ก า รวิ เ ค ร า ะห์  

ทดสอบ สอบเทียบ  
  - หน่วยรับรองมาตรฐาน  
  - หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ 

   ๓ . เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ            
ด้านการวิจัย 
        - เครื อข่ ายองค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 

- เครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
        - เครือข่ายภาคเอกชน 
        - เครือข่ายกรรมการระดับ
หน่วยงาน 
        - เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย 
   ๔. การบริหารจัดการงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
   ๕. แผนปฏิบัติการตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ๖. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๑ เร่งรัดพัฒนา
ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้
เข้มแข็งเป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมถึง
สร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม  
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ เร่งส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
สนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนและมุ่งเน้น
ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ 
และภารกิจของหน่วยงานโดยรัฐลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ ส่งเสริมกลไก
และกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย 
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
จริง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๕  พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พื้ นฐานด้ านการวิจั ยและพัฒนาของ
ประเทศ   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖ เพิ่มจ านวนและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๗ พัฒนาความ
ร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและ
ระหว่างประเทศ     

กลไกการขับเคลื่อน 

นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 



๖๑ 
 

คณะกรรมการอ านวยการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแหง่ชาต ิ 
ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

องค์ประกอบ  
๑. ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  ที่ปรึกษา 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  ที่ปรึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประธานกรรมการ 
๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  รองประธานกรรมการ 
๕. รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  รองประธานกรรมการ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  กรรมการ 

แห่งชาติหรือผู้แทน 
๗. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้แทน  กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณหรือผู้แทน  กรรมการ 
๙. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผู้แทน  กรรมการ 
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือผู้แทน 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 

แห่งชาติหรือผู้แทน 
๑๒. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือผู้แทน  กรรมการ  
๑๓. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือผู้แทน   กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือผู้แทน  กรรมการ 
๑๕. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน   กรรมการ 
๑๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน   กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์    กรรมการ 

ที่ปรึกษา วช. ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย 
๑๘. ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัยภาคใต้หรือผู้แทน    กรรมการ 
๑๙. ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัยภาคเหนือหรือผู้แทน   กรรมการ 
๒๐. ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือผู้แทน กรรมการ 
๒๑. ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัยภาคกลางหรือผู้แทน   กรรมการ 
๒๒. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน   กรรมการ 
๒๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน    กรรมการ 
๒๔. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๒๕. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย    กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒๖. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒๗. หวัหน้าฝ่ายประสานงานและขับเคลื่อนการวิจัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒๘. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒๙. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและทิศทางการวิจัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 



 ๖๒ 

หน้าที่ 

๑. ชี้น า เสนอแนะนโยบายและทิศทางในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่  ๙                    
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   

๒. ประสานและบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative Partnership)                      
ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระหว่าง วช.                          
และเครือข่ายภาคเอกชนที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (คอบช.)
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภูมิภาค ท้องถิ่น เครือข่ายวิจัยภูมิภาค และเครือข่ายภาคเอกชนที่ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน 

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                                                                                                   
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
  



๖๓ 
 

คณะท ำงำนยกร่ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวจิัยแห่งชำติ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

องค์ประกอบ  
๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ)์ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๒. ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นางยศวดี  อ้ึงวิเชียร)  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย (นางปัทมารัตน ์ กุญชร ณ อยุธยา)  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย (นายธีรวัชร  ภรสัมฤทธิ์)  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๕ ที่ปรึกษา วช. ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย (ผศ.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์)  ที่ปรึกษาคณะท างาน  
๖. ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นางสาวจินตนาภา  โสภณ)  ประธานคณะท างาน 
๗. ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศหรือผู้แทน  คณะท างาน 
๘. ผู้อ านวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัยหรือผู้แทน  คณะท างาน 
๙. ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยหรือผู้แทน  คณะท างาน 
๑๐. ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการวิจัยหรือผู้แทน    คณะท างาน  
๑๑. ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัยหรือผู้แทน    คณะท างาน 
๑๒. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้แทน    คณะท างาน 
๑๓. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรหรือผู้แทน  คณะท างาน 
๑๔. ผู้อ านวยการกลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติหรือผู้แทน  คณะท างาน 
๑๕. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย    คณะท างานและเลขานุการ 
๑๖. หัวหน้าฝ่ายประสานและขับเคลื่อนการวิจัย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและทิศทางการวิจัย     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ 
๑. วางแผนและประสานงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                       

ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้เสร็จทันในเวลาที่ก าหนด 
๒. รวบรวม วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ                               

ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๓. ยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร

คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 



 

 

 
 

กองนโยบายและแผนการวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๓๐๓, ๓๐๔ 
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๙๔, ๐ ๒๕๗๙ ๗๘๑๙ 

E-Mail : rpd.nrct@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


