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เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม”

ของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
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ประเด็นการ
ปฏิรูประบบ

วิจัย

ประเด็นที่ 1
การจัดโครงสร้างเชิง
นโยบาย โครงสร้าง

องค์กรและการ
จัดการ

ด้านบุคลากร

ประเด็นที่ 2

การบริหาร
ทรัพยากรอื่น ๆ 

ด้วยการปรับระบบ
งบประมาณและ

การให้ทุน

ประเด็นที่ 3

การบริหาร
จัดการงานวิจัย

และ วทน.

ประเด็นที่ 4

การจัดการข้อมูล
และองค์ความรู้



Funding
Research

Units
E/C

Research
Knowledge 
Management

Knowledge 
Dissemination

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ใช้ประโยชน์เชิงชุมชน ใช้ประโยชน์เชิงชุมชน 
สังคม

ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

นโยบายนโยบาย

     สภานโยบาย...
(สภาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม)

Demand pull
Value chain
Demand pull
Value chain

Advisors

สร้างกลไกบูรณาการ
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หนวยงานนโยบายวิจัย

หนวยงานจัดสรรทุนวิจัย

หนวยงานดําเนินการวิจัย

หนวยงานบริหารจัดการงานวิจัยจนถึง
การใชประโยชน

ภาคการเมือง

เอกชน

ผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย ชุมชน 
ภาคอุตสาหกรรมและประชาสงัคม

ศูนย
วิจัย

สถาบัน
วิจัย

วิจัย
กรม/กอง

สถาบันการศึ
กษา

หนวยงานทดสอบ สอบเทียบมาตรฐาน

หนวยงานรับรองมาตรฐาน

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง

ตางๆ

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ SMEs ภาคอุต
สาหกรรม

อปท. อื่นๆ

อื่นๆ

คกก.สาน
พลังประชา

รัฐ

อื่นๆ

อื่นๆ

ปรับบทบาทหนาที่หนวยงานใหชัดเจน 
ลดความซ้ําซอน

อื่นๆ

ขอเสนอแนะ
การขับเคลื่อนระบบวิจัยแบบบูรณาการของ

ประเทศ

คกก.สาน
พลังประชา

รัฐ
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ขอเสนอแนะการขับเคลื่อนระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ
ปรับบทบาทหนาที่หนวยงานใหชัดเจน ลดความซ้ําซอน
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สภานโยบาย...

(สภาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ)
เลขานุการ วช. สวทน.
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ยกเลิกคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวของ 
ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน (โดยตําแหนง)

คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.)

คณะกรรมการ
สภาวิจัยแหงชาติ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ 

(คพน.) 

ฝายเลขานุการ
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย

ระบบวิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (กวนช.)

(นายกรัฐมนตรี = ประธาน)

ฝายเลขานุการรวม

ขอเสนอแนะ
การขับเคลื่อนระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ

ประธานในปจจุบัน

๑๑
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ได้การสร้าง
สังคมเข้มแข็งให้
ชุมชนและภาค

การเกษตร

ได้การพัฒนา
บุคลากรด้านการ

วิจัย

ได้การพัฒนา
บุคลากรด้าน 

วทน.
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เกษตรแม่นยํา

  การปรับปรุงพันธุ์พืช
   ปรับปรุงคุณภาพดิน
   และระบบน้ํา 

การพยากรณ์และเตือนภัย

แปรรูปหลังเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเพาะปลูก
ท่อนพันธุ์ 
เมล็ดพันธุ์

บริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยีและการ
จัดการความเสี่ยง

เพิ่มผลผลติตอพืน้ที่เพิ่มผลผลติตอพืน้ที่เพิ่มผลผลติตอพืน้ที่เพิ่มผลผลติตอพืน้ที่

ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยังให้ผลผลิต

สูง

ปรับตัวได้ต่อการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ

ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรไปสู่ความทันสมัย (Smart Farming) 
 (ภูมิปัญญาคู่เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน มูลค่าสูง เช่น อาหาร
เสริมสุขภาพ อาหารเป็นยา



ระยะที่ 1 
แผนปฏิรูป
ระยะเกิดผลทันที 
(6 เดือน)

 ระยะที่ 2 
แผนปฏิรูประยะ
    เร่งด่วน 
  (18 เดือน)

ระยะที่ 3-4 
แผนปฏิรูประยะต่อเนื่อง 

– สิ้นสุด 20 ปี

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ลดความ
เหลื่อมล้ํา 

หลุดพ้น 
Middle 
Income 
Trap

เพิ่ม
ความสามารถ

ทาง ว/ท

โปร่งใสและ
มีธรรมาภิ

บาล

กําหนดเวลาการปฏริูป
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    1) ควรดําเนินการปฏิรูปด้านกฎหมายให้เสร็จตามเป้าหมายในระยะ ๖ เดือน และ ๑๘ เดือน

    2) ควรจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรับผิดชอบ (Accountability) ในการให้ความรู้ (Knowledge) ข้อเท็จจริง 
(Fact) และความจริง (Truth) ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบาย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม

    3) ควรงดเว้นการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบวิจัยรูปแบบเดิมในช่วงระหว่างการปฏิรูป

    4) ควรมีผู้ประสานงานของการปฏิรูปทั้ง ๔ ประเด็น ทํางานประจําอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ มีการประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอย่างน้อยที่สุดทุกไตรมาส เพื่อให้เกิดความทันสมัยและถูกต้องของข้อมูล ไม่มีความซ้ําซ้อน มีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่ทํางานในรูปแบบเดียวกัน สามารถแบ่งปันและเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งเครื่องมือ บุคลากร และองค์ความรู้
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http://www.parliament.go.th/ewt

committee/ewt/drive_education_

sub4/more_news.php?cid=40&fil

ename=index


