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(ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น

เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน   
โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ : เ พ่ื อให้หน่ วยงานและนักวิ จั ยผลิ ตผลงานวิ จั ย  องค์ความรู้  นวัตกรรม                    
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัย           
เพ่ือพัฒนางานประจ า ที่มีทั้งคุณภาพ ปริมาณ และมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมาย
และประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ 
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

กลยุทธ์ที่ 1  : เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและภารกิจของหน่วยงาน  

กลยุทธ์ที่ 2  : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามกรอบวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทาย
ไทยที่เป็นประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี และ 20 ปี 
หรือการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 3  : เสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีศักยภาพเข้มแข็งในการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาให้สามารถได้รับ
การจัดสรรงบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้ได้นวัตกรรม             
ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  

เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน เพ่ิมพูนศักยภาพ เพ่ิมการลงทุนและ        
ขยายการวิจัยและพัฒนา จนเกิดผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี     
จากงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต การพาณิชย์ และบริการ ที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุน   
การผลิต เพ่ิมผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนและขยาย  
การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร ในการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ด้านการผลิต พาณิชย์และบริการ 

กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และ
การบังคับใช้ให้สามารถเอ้ือต่อการลงทุน/ร่วมลงทุน การด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา และการจดสิทธิบัตรของภาคเอกชน   
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมระบบและกลไกความร่วมมือ และร่วมลงทุนระหว่าง

ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ รวมถึงกลไกการด าเนินการวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของภาครัฐต่าง
หน่วยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับภาคเอกชน ที่ได้ผล
ในทางปฏิบัติ  

   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม             
โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้อุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามความต้องการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี     
จากงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ 
สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้
ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยอย่างทั่วถึงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน 
วิชาการ และนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ 
และการบังคับใช้ให้เอ้ือต่อการน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยภาครัฐ ภาคเอกชน            
ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อน า
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย      
ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ 

และย่ังยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยท่ีเหมาะสม  
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประเทศมีระบบวิจัยที่มีการบูรณาการ เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน 

รวมทั้งมีการปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
วิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการการวิจัย ระบบงบประมาณด้านการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาในลักษณะบูรณาการ การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่
เหมาะสม และระบบติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
อย่างจริงจังของเครือข่ายวิจัย และหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและ
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ทุกระดับให้มีการบริหารจัดการการวิจัยที่มี เอกภาพ ความรับผิดรับชอบ 
(Accountability) ประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ และจัดสรร
งบประมาณการวิจัยที่รวดเร็ว ระบบงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาในลักษณะบูรณาการ การประเมินผลในระบบวิจัย และแนวทางติดตาม
ประเมินผลการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Monitoring and Evaluation 
System)   

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึง
การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยท่ีเหมาะสม  

กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ    
ให้ปรับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการท างาน เพื่อให้มีความ
ชัดเจน เชื่อมโยง เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ บูรณาการและร่วมขับเคลื่อนการ
วิจัยและการใช้ประโยชน์ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย       

และพัฒนาของประเทศ 

เป้าประสงค์ : เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีความเข้มแข็ง        
มีประสิทธิภาพ จ านวนเพียงพอ และคุณภาพได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  
1) โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 
(laboratory testing centers) ศูนย์วิจัยแห่งชาติ โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) 
หน่วยบ่มเพาะ (Incubator) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ศูนย์ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศการวิจัยที่ครอบคลุม เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ  2) 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ เช่น ระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์
และ เทค โน โ ลยี  (MSTQ) ได้ แก่  ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การก าหนด
ม า ต ร ฐ า น  (Standardization) ก า ร ท ด ส อ บ  (Testing) ก า ร รั บ ร อ ง
คุณภาพ (Quality Assurance) 3) โครงสร้างพ้ืนฐานทางกลไก เช่น ระบบการสร้าง
แรงจูงใจผ่านมาตรการการเงิน อาทิ ระบบการให้ทุนสนับสนุน แรงจูงใจทาง
การเงิน สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน มาตรการการคลัง รวมถึงมาตรการทาง
ภาษี รวมทั้งระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
มาตรฐานการวิจัยและทดลองต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เป็นต้น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ    

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีจ านวนที่เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกลไกด้านการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เอ้ือและสนับสนุน         
ต่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศการวิจัย รวมถึงระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัยของชาติให้เชื่อมโยง ครอบคลุม สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับ
ผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ  

   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 : เพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา                

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในจ านวนเพียงพอ       

ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
เพ่ือการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เยาวชนและ
บุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา             
และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และเป็นฐานการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที ่มีคุณภาพ ในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะ
และสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่  

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารโครงการวิจัย        
การจัดการความรู้ การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย และอัตราค่าตอบแทน  
เพื่อจูงใจและเก็บรักษาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาคและ
ท้องถิน่/ชุมชน 

 

กลยุทธ์ที่ 5 : ยกย่องเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากร        
ที่มีความโดดเด่นและสร้างประโยชน์ในวงกว้างส าหรับทุกภาคส่วน  

  
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 7 : พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ   
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้เครือข่ายวิจัยในระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของภาคส่วน

ต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และภาคท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ การวิจัยและ
พัฒนา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การบริหารจัดการ    และการสนับสนุนทุนวิจัย 
รวมทั้งมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1  : พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่าย
วิจัยของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย ทุกภาค
ส่ วนและทุ ก ร ะดั บ ในรู ปแบบหุ้ นส่ วนความร่ วม มือ  (Collaborative 
Partnership) 
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ นักวิจัยต่างประเทศ 
และนักวิจัยไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลไกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ความ
ร่วมมือ การร่วมลงทุนวิจัย และยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์  

 
 


