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คาํนาํของผูจดัการโครงการ
สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ไดรบัมอบหมายจากรฐับาล

ผานทางทบวงมหาวิทยาลัยใหดําเนินการศึกษาและเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ
วิจัยของประเทศใหเปนกลไกของสังคมที่มีประสิทธิภาพในการสรางสังคม
และทิศทางการพัฒนาประเทศบนฐานความรู

โครงการพฒันาระบบวจิยัฯ เชือ่วาการสรางระบบวจิยัทีพ่งึประสงค
ไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยการจัดทําเพียงขอเสนอแนะระบบวิจัยใหมโดยกลุม
ผูเชีย่วชาญเทานัน้ แตตองสรางการมสีวนรวมในการเรยีนรูเพือ่สงัเคราะหและ
พัฒนาระบบใหมรวมกัน โดยมีขอมูลและความรูที่ไดจากการทบทวน
ประสบการณตางๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ

การดําเนินโครงการตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่กําหนดไว มีการทํา
งานวิชาการโดยนักวิชาการจํานวนมากเพื่อทบทวนประสบการณและแนวคิด
ในเรือ่งตางๆ ทีส่าํคญัในการพฒันาระบบวจิยั เชน การจดัโครงสรางระบบวจิยั
ของตางประเทศ พัฒนาการของระบบวิจัยและองคประกอบสําคัญของระบบ
วจิยั ระบบการเงนิการคลงัเพือ่การวจิยัของประเทศ การทบทวนหลกัการทาํงาน
และการจัดการที่สําคัญ (เชน กระบวนการจัดลําดับความสําคัญของการวิจัย
และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประเมินผลระบบวิจัย) และ
ยังมีการทํางานกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงเพื่อหาแนวทางในการทํางาน
สาํหรบัประเทศไทย เชน แนวทางการกาํหนดนโยบายการวจิยัรายสาขา (สาขา
เกษตรและสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย)ี การพฒันาบทบาทของอดุมศกึษา
ในระบบวิจัยแหงชาติ แนวทางการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิรูประบบสนับสนุนการวิจัย-พัฒนาเชิงพาณิชยและการสรางนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน
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ประเดน็สาํคญัตางๆ เหลานี ้ไดรบัการนาํมาพจิารณาปรกึษาหารอืโดย
การจัดกระบวนการเพื่อสรางการมีสวนรวม เพื่อเรียนรูและเสนอแนะในเรื่อง
สาํคญั โดยมกีารประชมุระดมสมองเปนระยะๆ กบักลุมเปาหมายตางๆ เชน กลุม
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมนักธุรกิจเอกชน กลุมผูกําหนดนโยบายการวิจัยในระดับ
กระทรวง กลุมนักวิชาการและอาจารยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ กลุม
ผูบรหิารและผูมอีาํนาจตดัสนิใจ เปนตน นอกจากนีโ้ครงการฯไดสงัเคราะหผล
รวมจากการทํางานวิชาการ การประชุมระดมสมอง และการประชุมรับฟง
ความเห็น จัดทําเปนขอเสนอแนะเพื่อการปรับระบบวิจัยของประเทศเพื่อให
ผูรบัผดิชอบในรฐับาลนาํไปพฒันาประกอบการปรบัระบบวจิยัตอไป

โครงการพัฒนาระบบวิจัยฯไดจัดพิมพเอกสารวิชาการและขอเสนอ
แนะอนัเปนผลจากโครงการ ดวยหวงัวาเอกสารชดุนีจ้ะเปนประโยชนสาํหรบั
ผูทีเ่กีย่วของทกุฝายในระบบวจิยัไดศกึษาเรยีนรูเพิม่เตมิ และนาํไปใชประโยชน
ในการปรบัระบบวจิยัของประเทศอยางตอเนือ่ง เพราะสิง่แวดลอมทางเศรษฐกจิ
สังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ระบบวิจัยที่ดีก็ตองเรียนรูและ
ปรบัเปลีย่นเปนระยะๆ เชนเดยีวกนั

                                                สมศกัดิ ์  ชณุหรศัมิ์
                             ผูจดัการโครงการพฒันาระบบวจิยัของประเทศ
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ปจจบุนัประเทศตางๆในโลกกาํลงัอยูในชวงเปลีย่นผานจากการ
พฒันาสงัคมและเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (Industrial economy & society) สู
การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิฐานความรู (Knowledge-based economy &
society)  ดวยตระหนกัถงึความสาํคญัของความรูใหม รวมทัง้เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมใหมทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัและพฒันา ทีไ่ดเขามามบีทบาทในวถิชีวีติ
ของมนษุยมากขึน้ ขณะเดยีวกนัยงัไดใหความสาํคญักบัการวจิยัในวนันีว้าจะ เปน
แหลงทีม่าทีส่าํคญัของโอกาสตางๆในวนัพรุงนี ้หลายประเทศจงึพยายาม คดิคน
ประเดน็งานวจิยัใหมๆ ทีส่าํคญัของประเทศ เพือ่ใหงานวจิยัทีม่อียู จะสามารถ
พฒันากาวขามพรหมแดนแหงความรู   และนาํมาซึง่ประโยชนกลบัสูประเทศ
ของตน

เนื่องจากการวิจัยเปรียบเสมือนเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
ของสงัคม  การวจิยัสามารถแสดงบทบาทเพือ่สนองตอบตอการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิและสรางมลูคาใหกบังานทัง้ในดานวตัถแุละดานวฒันธรรม ซึง่
สามารถเหน็ไดชดัเจนในทกุประเทศทีก่าํลงัขบัเคลือ่นสูสงัคมแหงความรู
ทีป่จจบุนัความรูนัน้จะถกูสรางขึน้และถกูนาํมาใชอยางรวดเรว็ทามกลาง
ความซบัซอนและตองใชเงนิลงทนุมากกวาแตกอน ดวยเหตนุี ้ระบบการวจิยั
จะตองสนับสนุนและรับใชสังคมแหงความรูและการพัฒนาประเทศ
นกัวเิคราะหยงัไดชีใ้หเหน็วา การลงทนุทางสงัคมในดานการวจิยัไดกอใหเกดิ
ผลตอบแทนกลบัคนืมาอยางมาก ฉะนัน้ ทรพัยากรตางๆจะตองถกูนาํมาใช 
เพือ่สรางสรรคการวจิยัทีม่คีณุภาพสงูดวย

ในบริบทของประเทศหนึ่งๆการวิจัยและพัฒนาของประเทศจะ
เขมแขง็และกาวหนาได จงึตองไดรบัการสงเสรมิสนบัสนนุอยางมทีศิทาง มี
โครงสรางรองรบัอยางเปนระบบ  ขณะเดยีวกนั รฐับาลจะตองดาํเนนิการ
บรหิารประเทศใหมมีาตรฐานทีส่งูขึน้โดยใชฐานความรูทีเ่กดิจากการวจิยั และ
พฒันา ใชงานวจิยัและนวตักรรมในการพฒันาเพือ่การปรบัปรงุคณุภาพชวีติ



ขอเสนอเชงินโยบาย
เพือ่การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศไทย 9

ของประชาชน รวมทัง้ดานสขุภาพ การศกึษา วฒันธรรม ตลอดจนการบรกิาร
ชมุชน มกีารประยกุตงานวจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่สรางระบบทีเ่อือ้อาํนวย
และสนบัสนนุใหมกีารปรบัปรงุผลติภาพและการแปรรปูของอตุสาหกรรม
ทีม่อียูในประเทศ รวมถงึการพฒันาอตุสาหกรรมอยางยัง่ยนืและสรางมลูคา
เพิ่มที่สูงขึ้น สรางความเจริญกาวหนาดวยการวิจัยและพัฒนาที่สรางขึ้น
จากฐานทรัพยากรมนุษยที่มีอยู โครงสรางพื้นฐานการวิจัยที่เปนอยู และ
ความหลากหลายของชมุชนภายในประเทศ ตลอดจนการสรางหลกัประกนั
ในการใชการวจิยัและพฒันาในวถิทีางทีก่อใหเกดิประโยชนแกประเทศและ
สรางความผาสกุแกประชาชนมากทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได นอกจากนี ้ยงัจะตอง
มกีลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในระบบวจิยั มกีารบรหิารจดัการงานวจิยัทีด่ ีและมี
การเชือ่มโยงอยางใกลชดิระหวางการวจิยัและการเรยีนการสอน ซึง่สิง่เหลา
นีล้วนจะตองไดรบัการเอาใจใสดแูลจากทกุฝาย ตัง้แตระดบันโยบาย ระดบั
บรหิาร  นกัวชิาการ และระดบัปฏบิตัิ

ทามกลางกระแสแหงการเปลีย่นแปลงและปรบัตวัของระบบวจิยั
ในประเทศตางๆ นัน้ ยงัมสีิง่ทาทายทีเ่ปนตวัขบัเคลือ่นทีส่าํคญัในอนาคต
ของการวจิยัและพฒันาทีป่ระเทศไทยจะตองเผชญิอกีมาก กลาวคอื โครง
สรางระบบการวจิยัของประเทศทีไ่มยดืหยุนและมลีกัษณะแยกสวน ขาด
การปรบัตวัทีไ่วเพยีงพอตอการเปลีย่นแปลง ขาดทศิทางนโยบายการวจิยั
ของประเทศ  ขาดการเชือ่มโยงการวจิยัอยางเปนระบบ  มกีารใชจายเพือ่การวจิยั
และพฒันาของประเทศคดิเปนสดัสวนตอ GDP ยงัต่าํ จาํนวนนกัวทิยาศาสตร
ทีท่าํงานในอตุสาหกรรมยงัมนีอยมาก  การใชจายเพือ่การวจิยัและพฒันาใน
ภาคธรุกจิเอกชนยงัอยูในเกณฑทีต่่าํ และความสนใจในดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในหมูเยาวชนไทยยังมีนอย ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ประเทศไทยจะตองสรางความเขมแขง็ใหกบัระบบการวจิยั และระบบการ
ศกึษาทีเ่นนการวจิยัเปนฐานสาํคญั
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อยางไรกต็าม  การวจิยัเปนเสนทางกาวเดนิทีย่าวไกล และตอเนือ่ง
ซึง่เกีย่วของกบัเรือ่งของการผลติความรูใหมและการแปรรปูแบบของความรู
ใหมไปสูการพฒันาสงัคม การพฒันาเศรษฐกจิแบบพอเพยีงและเศรษฐกจิ
ที่เนนขีดความสามารถเชิงการแขงขันกับประเทศตางๆ ที่กําลังชิงการนํา
ดานการพฒันาเศรษฐกจิฐานความรูใหม  และการพฒันาคณุภาพชวีติของ
ประชาชน สิง่เหลานีส้ามารถกระทาํไดโดยการพฒันาปรบัปรงุ สรางความ
แขง็แกรง    และสรางพนัธะสญัญาใหมในสงัคมไทย ทีจ่ะมุงพฒันาไปสูการ
วจิยัและพฒันานวตักรรม และการศกึษาทีเ่นนบนฐานการวจิยั เหนอืสิง่อืน่ใด
ความสาํเรจ็ของเรือ่งนีต้องการสิง่ทีเ่ปนบรบิทเชงินโยบายการวจิยัของประเทศ
ทีจ่ะตองสรางใหเกดิความชดัเจนและเขมแขง็อยางมาก
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2
หลกัการของ
การพฒันา
ระบบการวจิยั
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หลกัการของ
การพัฒนา
ระบบวจิยั

ระบบการวิจัยในเชิงโครงสราง จะตองสรางใหมีกลไกในการ
ทํางานที่หลากหลาย แตสามารถประสานเชื่อมโยงกันได โดยมีกลไก
ทางการเงินและงบประมาณของรัฐเปนตัวกระตุนและกําหนดทิศทาง
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการผสมผสานนโยบายที่กําหนดขึ้นมาจากรัฐบาล
และมุมมองที่มาจากความตองการที่กําหนดโดยประชาคมนักวิชาการ
และสังคมวงกวาง รวมทั้งภาคการผลิต(ธุรกิจเอกชน) โดยมีการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงสูเปาหมายที่กําหนดขึ้นมารวมกัน
และทํางานประสานสอดคลองกัน

ระบบวิจัยที่พึงประสงค จะตองเปนระบบที่ตั้งอยูบนหลักการ
ที่สําคัญคือ มีทิศทาง เปดโอกาสใหมีความหลากหลายและเอื้อใหมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน สามารถตอบสนองตอเปาหมาย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการสรางฐานทางปญญาเพื่อทําให
เกิดการพัฒนาประเทศบนฐานความรูไดอยางตอเนื่องยั่งยืน

ยุทธศาสตรและการลงทุนเพื่อการวิจัย จึงตองมีทั้งการมอง
เปาหมายระยะสัน้ควบคูกบัการมองเปาหมายระยะยาว  มกีารลงทนุอยาง
เหมาะสมโดยภาครัฐควบคูกับการลงทุนโดยภาคเอกชน และไมละเลย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและศักยภาพทางปญญาของประเทศ
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3
เปาหมายของ
ระบบการวจิยั
ที่พึงประสงค
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เปาหมายของ
ระบบการวจิยัที่
พงึประสงค

เปาหมายของระบบวิจัยของประเทศจะตองสามารถตอบ
สนองตอการพฒันาประเทศไดอยางสมดลุยทัง้ 4 ดาน กลาวคอื

1.  เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศทัง้ภาคเศรษฐกจิ พอเพยีงและเศรษฐกจิ
ทีมุ่งเพิม่ขดีความสามารถในการ แขงขนั

2.  เพือ่การพฒันาทางดานสงัคม   ทีจ่ะนาํไปสูการพฒันาความเปนอยูของ
ประชาชนในประเทศใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.  เพือ่การพฒันาศกัยภาพมนษุย ในการตัง้คาํถามและหาคาํตอบ โดยการ
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการคิด และสรางองคความรูพื้นฐานใหมๆ
ที่ชวยสรางความแข็งแกรงทางวิชาการอันเปนฐานความรูที่มั่นคงและ
กาวหนาตอไป

4.  เพือ่การสรางศกัยภาพดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรม  ซึง่
เปนสวนสํ าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค า
อุตสาหกรรม และการบริการที่มีคุณภาพ และเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว
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4
การดาํเนนิการ
เพือ่บรรลเุปาหมาย
ที่พึงประสงค
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การดาํเนนิการ
เพือ่บรรลุ
เปาหมายที่
พงึประสงค

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของระบบวิจัยที่พึงประสงค มีเรื่องที่
ควรไดรับการพิจารณาดําเนินการจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ เพื่อให
ระบบการวิจัยของประเทศสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล และ
ประสทิธภิาพ โดยอาจแบงเปนการดาํเนนิการในดานตางๆ ไดดงันี้

➲   ปจจยัเชงิโครงสรางองคกร
• โครงสรางระบบการวจิยัของประเทศ จะตองพฒันาขึน้

หลายสวนเพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนทิศทางการวิจัย
ของประเทศ ไดอยางมพีลงั

• โครงสรางของระบบงบประมาณของรัฐเพื่อการวิจัย
จะตอังมกีารกาํหนดสดัสวนทีเ่หมาะสมและมกีารจดัสรร
ใหกบัหนวยงานหลักๆในระบบวิจัย เพื่อรวมกันสราง
ใหเกิดงานวิจัยผานการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ
การวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

• โครงสราง และกลไกของระบบการประเมนิผลจะตอง
พัฒนาเพื่อเปนระบบตรวจสอบและสรางการเรียนรู
แกกลไกตางๆในระบบการวิจัยของประเทศ

• โครงสรางและกลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหกับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมขนาด
ยอมและขนาดกลาง ควรไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง
สอดคลองกับความตองการและตอเนื่อง

➲  ปจจยัดานการลงทนุ
• ขนาดของเงินลงทุนเพื่อการวิจัยของประเทศตอ GDP

จะตองมีขนาดที่เหมาะสมซึ่งสะทอนถึงการใหความ
สําคัญของการวิจัยในระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
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• งบประมาณภาครัฐ จะตองถูกจัดสรรอยางเหมาะสม
ไปยังกลไกตางๆในระบบวิจัยใหสามารถทํางานได
และโดยเฉพาะการวิจัยที่ไมไดกอใหเกิดผลตอบแทน
โดยตรงทางธุรกิจจะตองมีการลงทุนโดยภาครัฐอยาง
เหมาะสม

• การลงทนุเพือ่การวจิยัทางวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี
และนวตักรรม เปนการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งสงูและตอง
ใชงบประมาณจาํนวนมากหรอืงานวจิยัทีเ่ปนการ    วาง
รากฐานระยะยาว ภาครัฐอาจจําเปนตองเปนผูนําให
การสนบัสนนุเปนหลกั ขณะเดยีวกนัควรพยายามสราง
การรวมระดมทุนจากภาคเอกชนภายใตงบประมาณ
ภาครัฐที่มีจํากัด

➲  ปจจยัดานกาํลงัคน
• การสนับสนุนใหผลิตกําลังคนที่มีความสามารถใน

การวิจัย โดยเฉพาะการสรางนักวิจัยรุนใหมในสาขา
การวิจัยที่สําคัญตางๆ ซึ่งจะตองมีแผนการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณ

• สงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยและ
พัฒนาเปนฐาน

• สรางระบบสนับสนุนที่จูงใจใหเกิดนักวิจัยอาชีพที่
สามารถยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมั่นคง โดยเฉพาะ
การปรับระบบคาตอบแทนนักวิจัย ระบบการยืมตัว
นักวิจัยขามสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

➲  ปจจยัดานการจดัการ
• พัฒนาทักษะการบริหารจัดการทุนวิจัยใหกับหนวย

บรหิารจดัการทนุวจิยัตางๆ เพือ่ใหการจดัการทนุวจิยัมี
ประสทิธภิาพ และสามารถใชศกัยภาพทีม่อียูในระบบ
วิจัยอยางเต็มที่
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การดาํเนนิการ
เพือ่บรรลุ
เปาหมายที่
พงึประสงค

• สรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคี
ตางๆ ทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน นกัวชิาการ และภาค
ประชาชน ใหเขามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
การลงทุนเพื่อการวิจัย การรวมทําวิจัย และการใช
ประโยชนจากการวิจัย

• สรางระบบการทํางานแบบเครือขาย เนนสนับสนุน
เครือขายองคความรูดานการวิจัยเปนตัวตั้ง โดยไมยึด
ติดกับองคกร

➲  ปจจยัดานสภาพแวดลอมและโครงสรางพืน้ฐาน
• สรางวัฒนธรรมการวิจัยและสภาพแวดลอมที่มี

บรรยากาศเอื้อตอการสรางสรรคงานวิจัย
• สรางระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัย ที่งายและสะดวก

ตอการเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย
• สรางและลงทุนระบบหองปฏิบัติการวิจัย  และ

จัดระบบที่สามารถรวมกันใชประโยชนเพื่อการใช
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

• สงเสริมแนวคิดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมใหกับประชาชนภายในประเทศ

ทั้งนี้ปจจัยเหลานี้จะไดรับการสงเสริมและพัฒนามากนอยเพียง
ใดขึน้อยูกบับรบิทของแตละสงัคมในขณะนัน้  ภายใตสภาพระบบวจิยัใน
ปจจบุนัของไทยสิง่สาํคญัทีจ่ะตองทาํความเขาใจและปรบัปรงุคอื การจดั
องคประกอบและความสัมพันธของกลไกตางๆในระบบวิจัย(ดังราย
ละเอยีดในขอที ่5 ตอไปนี)้ ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอเทจ็จรงิของระบบที่
เปนอยู ดงัรายละเอยีดในขอที ่6) นาจะสามารถกาํหนดยทุธศาสตรสาํคญั
เพือ่พฒันาระบบการวจิยัอยางมปีระสทิธภิาพ ดงัมรีายละเอยีดในขอที ่7
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5
องคประกอบ
และความสมัพนัธ
ของกลไกในระบบ
การวิจัยที่พึงประสงค
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องคประกอบและ
ความสัมพันธของ
กลไกในระบบการ
วจิยัทีพ่งึประสงค

โครงสรางของระบบการวิจัยที่ดีของประเทศ ควรประกอบ
ดวยกลไก 6 กลุมหลกัทีส่าํคญั ไดแก

1) หนวยนโยบายวิจัยระดับประเทศ
2) หนวยนโยบายวิจัยระดับสาขา
3) หนวยใหทุนวิจัยที่มีศักยภาพในการจัดการ
4) กระทรวงตางๆ ที่ตองมีการวางแผนวิจัย และนําวิจัยไป

พัฒนางานในความรับผิดชอบ
5) มหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาทหลักในการทํางานวิจัยตางๆ
6) หนวยการประเมินผลระบบวิจัย

กลไกเหลานี้ (ดูแผนภาพที่ 1 แนบทายเอกสาร) จะตองทํางาน
ประสานและสอดคลองกัน โดยมีการตั้งเปาหมายรวมกันภายใตการ
ประสานงานและการกํากับจากหนวยนโยบายวิจัยระดับประเทศ และ
กลไกเหลานี้มีกระบวนการทํางานรวมกันในระดับความสัมพันธและ
ความรบัผดิชอบทีต่างกนั ดงันี้

1.   กระบวนการพัฒนานโยบายวิจัยระดับประเทศ  จะอยูใน
ความรบัผดิชอบของหนวยนโยบายวจิยัระดบัประเทศ ซึง่มบีทบาทสาํคญั
ในการจัดกระบวนการเพื่อใหเกิดการพัฒนานโยบายและทิศทางการวิจัย
รวมทัง้เปาหมายของการวจิยัของประเทศในแตละชวงเวลา ใหสอดคลอง
กับความตองการของการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้โดยมีกลไกอีก 4 กลุม คือ
1) หนวยนโยบายวิจัยระดับสาขา  2) หนวยใหทุนวิจัยที่มีผลงานและ
ศกัยภาพในการจดัการ 3) กระทรวงตางๆทีต่องมกีารวางแผนวจิยั และนาํ
วจิยัไปพฒันางานในความรบัผดิชอบ  และ 4) มหาวทิยาลยัซึง่มบีทบาท
หลักในการทํางานวิจัยตางๆ เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
นโยบายวิจัยดวย  ทั้งนี้การทํางานในระดับนโยบายนี้ยังจะตองคํานึง
ถึงการใชประโยชนของกลุมผูที่จะไดรับประโยชนจากการวิจัยเปน
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สําคัญดวย ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร นักวิชาการ ประชาชน และโดย
เฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่ควรจะเปนผูใชประโยชนจากการวิจัยใน
การผลติเทคโนโลยตีางๆ และพฒันาธรุกจิเพือ่แขงขนัในระบบเศรษฐกจิ
บนฐานความรู

2.       กระบวนการพฒันานโยบายวจิยัระดบัสาขา จะอยูในความ
รบัผดิชอบของหนวยนโยบายวจิยัระดบัสาขา ในทางปฏบิตัอิาจใหหนวย
นโยบายวิจัยระดับประเทศมอบหมายหนาที่ใหกับหนวยที่มีศักยภาพ
และสมรรถนะในแตละสาขา เปนหนวยงานหลักในการพัฒนากระบวน
นโยบายวิจัยในสาขาของตน ในการจัดทํากระบวนการพัฒนานโยบาย
ในระดับสาขานั้นๆ ตองเนนการทํางานแบบเครือขายเชื่อมประสาน
หนวยงานทีเ่กีย่วของในสาขานัน้ทกุภาคสวน ไดแก ทกุกระทรวง สถาบนั
วจิยั  ผูเชีย่วชาญ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน และภาคประชาชนทีเ่กีย่วของ
ไดเขามารวมดวย

3.      การบรหิารจดัการเพือ่สรางใหเกดิโครงการวจิยัตางๆ    ใน
หลักการหนวยนโยบายวิจัยระดับประเทศซึ่งเปนผูกําหนดแผนงานและ
เปาหมายชดุการวจิยัระดบัประเทศ และหนวยนโยบายวจิยัระดบัสาขาซึง่
เปนผูกําหนดแผนงานและเปาหมายชุดการวิจัยในระดับสาขาที่สําคัญ
ตางๆ  ในทางปฏิบัติควรจะมอบหมายใหหนวยงานบริหารจัดการใหทุน
วจิยั (Granting agency) เปนผูดแูลและบรหิารจดัการ โดยทาํงานแบบเชงิ
พันธะสัญญา (contractual relationship) รวมทั้งพิจารณาเพื่อใหเกิด
โครงการวิจัยที่เหมาะสม  มีการใชประโยชนจากการวิจัยเพื่อใหเกิดผล
ตามเปาหมายและนโยบายวิจัยที่กําหนดไว

ในสวนของระดับกระทรวง สวนใหญจะบริหารจัดการเพื่อให
ทนุแกโครงการวจิยัตางๆ ซึง่มกัเปนโครงการทีด่าํเนนิการโดยบคุลากรใน
กระทรวงเอง หรือจัดจางมหาวิทยาลัยใหเปนผูทําวิจัยใหตามแผนที่ได
กําหนดไว
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ในสวนของมหาวทิยาลยั จะบรหิารจดัการงบประมาณวจิยัทีไ่ด
รับจัดสรรในลักษณะเดียวกับกระทรวงตางๆ แตในขณะเดียวกันอาจได
รับมอบหมายจากกลไกนโยบายวิจัยระดับประเทศ  และหนวยนโยบาย
วจิยัระดบัสาขาในการบรหิารจดัการ  เพือ่ใหเกดิโครงการวจิยัและการใช
ประโยชนจากการวจิยั (โดยมเีงือ่นไขวามหาวทิยาลยัหรอืหนวยงานทีไ่ด
รับมอบหมายจะตองเปนหนวยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
และจะตองเปนการบริหารจัดการที่มุงเปาหมายของงานไมไชการใหทุน
แตเฉพาะอาจารยหรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของตนเอง)

4.     กระบวนการกาํหนดแผนและกรอบงบประมาณของภาครฐั
เพือ่สนบัสนนุการวจิยั ควรเปนความรบัผดิชอบของกลไกทัง้ 6 กลุม ภาย
ใตการประสานและสนับสนุนโดยหนวยนโยบายวิจัยระดับประเทศ  ซึ่ง
จะนาํไปสูการจดัทาํงบประมาณวจิยัประจาํป และการจดัสรรงบประมาณ
เพือ่ใหหนวยงานทัง้ 6 กลุม นาํไปบรหิารจดัการ เพือ่ใหเกดิงานวจิยัและ
การใชประโยชนจากการวิจัยตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนดไว

5.    กระบวนการประเมนิผลระบบวจิยั จะอยูในความรบัผดิชอบ
ของหนวยประเมินผลระบบวิจัย ซึ่งจะเปนกลไกที่แยกจาก กลไกทั้ง 5
กลุม และมหีนาทีป่ระเมนิกลไกทัง้ 5 กลุม แลวทาํใหเกดิการประเมนิผล
ในภาพรวม  (สําหรับการประเมินผลงานของแตละองคกรตามพันธะ
สัญญาที่หนวยงานตางๆมีขึ้นภายใตขอตกลงตางๆ ถือเปนความรับผิด
ชอบขององคกรทีเ่กีย่วของ แตการประเมนิผลงานในภาพรวมขององคกร
แตละแหง และภาพรวมของระบบวิจัยเปนบทบาทหนาที่ของกลไก
ประเมินผล)  ทั้งนี้กลไกประเมินผลไมจําเปน จะตองทําการประเมินผล
เอง แตมีหนาที่จะตองนําผลการประเมิน  ไปใชประโยชนในการพัฒนา
ระบบวิจัยและการทํางานของกลไกตางๆ ในระบบวิจัย
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6
วเิคราะหสภาพของ
ระบบการวจิยัของ
ประเทศทีเ่ปนอยู
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วเิคราะหสภาพ
ของระบบการวจิยั
ของประเทศ
ทีเ่ปนอยู

ในปจจบุนั สภาพของระบบวจิยัของประเทศอาจดเูสมอืนหนึง่มี
องคกรตางๆ  ทาํหนาทีใ่นลกัษณะทีส่อดคลองกบักลไกทัง้ 5 กลุมหลักใน
ระบบวจิยัทีไ่ดกลาวแลวขางตน รวมทัง้การทาํหนาทีใ่หมกีารประเมนิผล
ระบบวิจัย อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหโดยละเอียดและทบทวนจาก
การศึกษาที่ผานมาจะพบปญหาสําคัญๆวา ระบบวิจัยของประเทศยังมี
การทาํงานของกลไกในบางสวนทีต่องไดรบัการปรบัปรงุแกไขอยางมาก
บางสวนตองมกีารจดัตัง้ขึน้ใหม โดยมปีระเดน็สาํคญัทีผู่กาํหนดนโยบาย
ของประเทศควรไดพิจารณาดังนี้ คือ

1) กลไกนโยบายวิจัยระดับประเทศ ดูเหมือนจะมีหนวยงาน
รับผิดชอบ แตในความเปนจริงไมไดแสดงบทบาทในเชิง
นโยบายวิจัยในลักษณะที่ควรจะเปน รวมทั้งการประสาน
ใหเกิดการดําเนินงานตามนโยบาย  แตมีบทบาทหลัก
เหมือนหนวยงานใหทุนวิจัยแหงหนึ่งที่ยังขาดการจัดการ
ใหเกิดสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ

2)  ขาดกลไกนโยบายวิจัยระดับสาขาที่สําคัญ เนื่องจากการ
วิจัยในสาขาหนึ่งๆที่มีความสําคัญนั้นตองอาศัยองคความรู
ทีพ่าดผานหลายองคกรและหลายกระทรวง แตหลายสวนที่
ดูเหมือนรับผิดชอบเปนเจาภาพดูแลนโยบายวิจัยระดับ
สาขานัน้  ไมอาจสามารถดแูลงานภาพรวมได ซึง่สวนหนึง่
อางวาถูกจํากัดดวยกรอบของกฎหมาย   ภารกิจที่ตอง
รบัผดิชอบ เชนกระทรวงตางๆแมจะมแีผนและงบประมาณ
วิจัยในสาขานั้นๆ ก็เปนเพียงแตการเพิ่มแผนวิจัยตามความ
ตองการของหนวยงานในแตละกระทรวงเปนหลกั ขาดการ
มองในภาพรวมของประเทศ  สวนกรรมการสาขาทีม่อียูภาย
ใตสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาตเิปนเพยีงกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามสาขาวิชา (discipline) มากกวาสาขาการ
พัฒนา (development sector)
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3) มหาวทิยาลยัมกีารทาํวจิยัและไดรบังบประมาณเพิม่ขึน้ โดย
มีเปาหมายในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ แตขาดความ
ชดัเจนวาเปนเปาหมายทีผ่าน การวเิคราะหหรอืกาํหนดโดย
หลักเกณฑใด ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการงบ
ประมาณกย็งัขาดประสทิธภิาพ เพราะกลายเปนเพยีงการใช
ศกัยภาพการวจิยัทีจ่าํกดัอยูในแตละมหาวทิยาลยัไมสามารถ
สรางเครือขายระดมศักยภาพที่มีในหลายมหาวิทยาลัย
มาทํางานรวมกัน และขาดการประเมินตรวจสอบผลงานที่
เกิดขึ้นอยางจริงจัง
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7
ขอเสนอยทุธศาสตร
การพฒันาสูระบบ
วิจัยที่พึงประสงค
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จากหลักการ เปาหมาย และองคประกอบของกลไกลในระบบ
การวิจัยของประเทศที่ไดกลาวไวแลวขางตน ประกอบกับขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหสภาพและโครงสรางระบบวิจัยของประเทศที่เปนอยู
ในปจจบุนั จงึนาํมาซึง่ขอเสนอทีส่าํคญัทีจ่ะนาํไปสูการจดัทาํยทุธศาสตร
การพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศที่พึงประสงค  ซึ่งขอเสนอตอไป
นี้เปนยุทธศาสตรที่ผูบริหารของประเทศควรใหความสําคัญเปน ลําดับ
ตนๆดังนี้

7.1 ยุทธศาสตรการสรางหนวยงานที่ดูแลนโยบายการวิจัย
        ระดบัประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ

การจัดตั้งองคกรกําหนดนโยบายการวิจัยระดับประเทศ
(National Knowledge Policy Unit : NKP) ที่สามารถทําหนาที่ในการ
พัฒนานโยบายและกํากับดูแลใหเกิดการทํางานตามนโยบายไดอยางมี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ทัง้นีม้สีิง่ทีจ่ะตองดาํเนนิการใน 3 สวนที่
สาํคญั คอื

1) การตัง้คณะกรรมการนโยบายวจิยัระดบัประเทศ โดยมอีงค
ประกอบทีเ่หมาะสมภายใตบทบาทหนาทีใ่หมทีเ่ปนการทาํ
งานระดบันโยบายอยางจรงิจงั และมวีธิกีารทีโ่ปรงใสใหได
มาซึ่งกรรมการที่ทรงคุณวุฒิและมีความสามารถ ซึ่งคณะ
กรรมการนี้จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานโยบายวิจัย
ของประเทศผานการจัดการกระบวนการทางนโยบายที่
เหมาะสม

บทบาทที่ สํ าคัญใน เชิ งนโยบายของคณะ
กรรมการนโยบายวิจัยระดับประเทศ คือการกําหนด
เปาหมายของการวจิยัและแนวทางการลงทนุ เพดานวงเงนิ
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งบประมาณที่ภาครัฐควรลงทุน และกําหนดสัดสวนงบ
ประมาณสาํหรบัการวจิยัซึง่ควรแบงเปน 6 สวนหลกัคอื
(1) งบประมาณเพือ่การวจิยั และพฒันาตามเปาหมายของ
      รฐับาล
(2) งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาระดับสาขา
(3) งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนางานของกระทรวง
      ตางๆ
(4) งบประมาณวิจัยเพื่อสรางฐานนักวิจัยใหม (ที่ดําเนิน
     การโดยมหาวทิยาลยัโดยตรง)
(5) งบประมาณเพื่อการวิจัยที่มองเปาหมาย ระยะกลาง
      และระยะยาว
(6) งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร และโครงสราง
     พืน้ฐาน

นอกจากนี ้บทบาทสาํคญัในเชงินโยบายยงัหมาย
รวมถึงการกําหนดเกณฑและเปาหมายการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน รวมทัง้การทาํงานประสานกบักลไกหลกัๆ อกี
4 กลุม ในระบบการวิจัย เพื่อใหเกิดการแบงบทบาทที่
เหมาะสมในการดูแลงานวิจัยทั้งในสวนที่เปนเปาหมาย
หลักของรัฐบาลและการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศในระยะ
กลางและระยะยาว  แตทีส่าํคญัคอื การทาํงานเชงินโยบาย
ไมควรเปนการทาํงานทีห่นวยนโยบายลงไปบรหิารจดัการ
ใหทุนวิจัยในแตละโครงการโดยตรง

2) การสรางโครงสรางหนวยเลขานุการ ใหมีการทํางานที่
คลองตวัและมปีระสทิธภิาพ และการสรางศกัยภาพในการ
จัดการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายการวิจัยและการลงทุนเพื่อ
การวิจัยที่เหมาะสม โดยการทํางานกับกลไกหลักๆใน
ระบบ รวมทั้งผูใชประโยชนจากการวิจัย (ทั้งภาคธุรกิจ
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เอกชน ประชาชนและผูบริหารที่จะไดประโยชนจากผล
การวิจัยเพื่อการตัดสินใจตางๆ) โดยการจัดตั้งสํานักงาน
เลขานกุารทีต่องรบัผดิชอบขึน้ตรงตอคณะกรรมการ และมี
ที่มาจากการคัดเลือกโดยใชความสามารถและระบบพันธะ
สัญญาที่มุงผลงาน

3) การสรางระบบการบรหิารจดัการใหเปนแนวใหม  โดยเนน
ทักษะการจัดการกระบวนการกําหนดนโยบายวิจัยอยางมี
สวนรวม การจดัการความรูเพือ่ประกอบการพฒันานโยบาย
บนฐานความรู การจัดการเชิงพันธะสัญญา เพื่อใหหนวย
งานใหทุนดําเนินการตามนโยบายหรือเปาหมายของสาขา
วิจัยที่กําหนดไวในนโยบาย โดยรูจักใชประโยชนจาก
หนวยจดัการการใหทนุวจิยัทีม่คีวามสามารถอยางเหมาะสม

7.2  ยุทธศาสตรการปรับระบบและโครงสรางงบประมาณ
        เพือ่การวจิยั

1) การกําหนดโครงสรางงบประมาณภาครัฐเพื่อการวิจัยที่
ชดัเจน แบงออกไดเปน 6 สวนหลกัๆ โดยมกีลไก  5 กลุม
ในระบบการวิจัยดูแลการดําเนินงานในแตละสวน คือ
(1) งบประมาณการวิจัยตามเปาหมายและแผนงานเนน

หนักของรัฐบาล  ดูแลโดยหนวยนโยบายวิจัยระดับ
      ประเทศ
(2) งบประมาณการวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับสาขา

(development sector)  ดูแลโดยหนวยนโยบายวิจัย
       ระดบัสาขา
(3) งบประมาณวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะกลาง

และระยะยาว ดูแลโดยหนวยบริหารจัดการทุนวิจัยที่
มีอยู ในระบบปจจุบันและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
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(4) งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาบทบาทและ
การทาํงานของหนวยราชการ ดแูลโดยกระทรวงตางๆ

(5) งบประมาณเพื่อสนับสนุนนักวิจัยหนาใหม ดูแล
โดยมหาวิทยาลัยในภาครัฐ

(6) งบประมาณเพือ่การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน และการ
ผลิตนักวิจัยรุนใหม ดูแลโดยหนวยนโยบายวิจัยระดับ
ประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดการสรางงานวิจัยที่สนับ
สนุนการพัฒนาประเทศอยางสมดุลย ควรมีการกําหนด
นโยบายงบประมาณที่สําคัญ เชน กําหนดใหสัดสวน
งบประมาณวิจัยของภาครัฐเพื่อการวิจัยตามนโยบายของ
รฐับาลและการวจิยัระดบัสาขาอยูในสดัสวนไมเกนิรอยละ
60 ของงบประมาณการวจิยัทัง้หมด หรอืหากรฐับาลมแีผน
งานวจิยัตามนโยบายอยูมาก  กค็วรพจิารณาเพิม่เพดานงบ
ประมาณขึ้นมากกวาการปรับลดจากงบประมาณเพื่อการ
วิจัยในสวนอื่นขณะเดียวกันควรกําหนดเปาหมาย
การระดมการลงทุนเพื่อการวิจัยจากภาคเอกชน และ
บริหารจัดการโดยใชงบประมาณวิจัยที่ไดจากภาครัฐใน
บางแผนงานไปกระตุนและระดมการลงทุนรวมจาก
ภาคเอกชนไดอยางชัดเจน

2) การจดัทาํแผนและคาํของบประมาณเพือ่การวจิยั หนวยงาน
ที่เคยไดรับงบประมาณแทนที่จะจัดทําคําของบประมาณ
แบบเดมิ แลวเสนอโดยตรงไปยงัสาํนกังานงบประมาณเพือ่
พิจารณานั้น ควรมอบหมายใหคณะกรรมการนโยบายวิจัย
ระดับประเทศ (ที่มีกลไกนโยบายวิจัยระดับประเทศเปน
สํานักเลขานุการ) เปนผูดูแลประสานการจัดตั้งคําขอ
งบประมาณประจําป (รวมทั้งแผนงบประมาณวิจัยระยะ
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ปานกลางและระยะยาว) เพือ่ใหสอดคลองกบันโยบายและ
ทิศทางรวมทั้งเปาหมายวิจัยที่กําหนดขึ้นในแตละชวงเวลา

คณะกรรมการนโยบายวิจัยระดับประเทศจะเปน
ผูใหนโยบายและมอบหมายกลไกอกี 4 กลุม ในระบบวจิยั
ไดแก 1) หนวยนโยบายวิจัยระดับสาขา 2) หนวยบริหาร
และจัดการใหทุนวิจัย 3) กระทรวง และ 4) มหาวิทยาลัย
ซึ่งมีบทบาทหลักในการทํางานวิจัยตางๆ จัดทําแผนและ
คําของบประมาณเพื่อการวิจัยตามกรอบนโยบายและเปา
หมายที่กําหนดรวมกันภายใตการประสานงานของ
คณะกรรมการนโยบายวิจัยระดับประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิจัยระดับ
ประเทศกับกลไกทั้ง 4 กลุม จะตองรวมกันชี้แจงคําของบ
ประมาณในกระบวนการพิจารณางบประมาณของคณะ
กรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งหมายความวา แตละ
หนวยงานภายใตกลไกทัง้ 4 กลุม จะตองมคีวามรบัผดิชอบ
รวมกันที่จะทําใหเกิดผลงานตามที่ไดจัดทําแผนและงบ
ประมาณไวและจะเปนหนวยรับจัดสรรงบประมาณโดย
ตรงจากสํานักงบประมาณ

3) ขั้นตอนการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลงาน ตามที่กําหนด
ไวในนโยบายและเปาหมายของการวจิยัระดบัประเทศ และ
การวิจัยระดับสาขา หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบจัดทํา
นโยบายและแผนวิจัยทั้ง 2 ระดับ ไมควรเปนผูบริหาร
จดัการใหทนุวจิยัแกนกัวจิยัโดยตรง   แตควรมอบหมายหนวย
บรหิารจดัการใหทนุทีม่ศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ เพื่อให
เกดิโครงการวจิยัทีส่อดคลองกบัเปาหมายและนโยบายวจิยั
ที่กําหนดขึ้น  ทั้งนี้โดยเปนการทํางานภายใตระบบพันธะ
สัญญาที่หนวยงานบริหารจัดการใหทุนจะตองถูกประเมิน
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ตามเกณฑของหนวยงานผู จัดทํานโยบายและแผน
การวิจัยที่เปนผูกําหนดขึ้น

4) การบรหิารจดัการสวนของงบประมาณทีจ่ดัสรร โดยตรงใหแก
หนวยบรหิารจดัการใหทนุ เปนภาระหนาทีโ่ดยตรงของหนวย
บริหารจัดการใหทุนที่ตองจัดการใหเกิดงานวิจัยตามแผน
และเปาหมายทีไ่ดกาํหนดขึน้ โดยการระดมและสรางเครอื
ขายนกัวจิยัตางๆ  เพือ่ใหเกดิโครงการวจิยัทีจ่ะชวยใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว

5) การบรหิารจดัการสวนของงบประมาณทีจ่ดัสรร โดยตรงแก
มหาวทิยาลยัและกระทรวงตางๆ นัน้ หนวยงานทัง้ 2 กลุม
นี้จะบริหารจัดการโดยการใหงบประมาณแกโครงการวิจัย
ตางๆ  ซึ่งเปนการดําเนินการโดยบุคลากรในกระทรวงแต
ละกระทรวงเอง หรือโครงการของอาจารยและนักวิจัยแต
ละมหาวิทยาลัย (ทั้งนี้เพราะงบประมาณในสวนนี้มีวัตถุ
ประสงคเพื่อการสรางนักวิจัยใหมๆในแตละมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจจะยังไมพรอมที่จะทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองตอ
เปาหมายของนโยบายวิจัยระดับประเทศหรือนโยบายวิจัย
ระดับสาขา  หรือชุดโครงการวิจัยที่กําหนดโดยหนวย
ใหทุนวิจัย)

6) การบริหารจัดการในสวนของงบประมาณเพื่อการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การวิจัย  อยูในความรับผิดชอบของกลไกนโยบายวิจัย
ระดับประเทศที่จะมอบหมายใหหนวยงานที่มีบทบาท
หนาทีเ่กีย่วของโดยตรงเปนผูนาํงบประมาณไป             บริ
หารจัดการเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
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7.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางระบบการบริหารจัดการ
       และระบบงบประมาณเพือ่การวจิยัของมหาวทิยาลยั

การปรับโครงสรางการบริหารจัดการและงบประมาณเพื่อการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยมีจุดสําคัญที่ควรดําเนินการดังนี้ คือ

1) ปรับกลไกและระบบการบริหารจัดการการวิจัยใน
มหาวิทยาลัย  เพื่อตอบสนองตอการทํางานวิจัยที่เปนไป
ตามนโยบายและเปาหมายการวิจัยทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสาขา

2) ปรับระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคน โดย
เฉพาะระบบการจางงาน การใหคาตอบแทน และการ
ประเมินผลงานที่เอื้อตอการทํางานวิจัยของบุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยใหไดดุลยกับภารกิจอื่นๆ

3) ปรับลดงบประมาณที่ลงตรงไปยังมหาวิทยาลัยตางๆ  เพื่อ
ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนงานโครงการวิจัยมารับการ
สนับสนุนกิจกรรมการวิจัยในแผนงานวิจัยระดับประเทศ
และแผนงานวจิยัระดบัสาขาทีจ่ะไดกาํหนดขึน้ และบรหิาร
จัดการโดยหนวยบริหารจัดการที่จะไดรับการมอบหมาย
จากกลไกนโยบายวจิยัระดบัประเทศ (National Knowledge
Policy: NKP) และกลไกนโยบายวจิยัระดบัสาขา (Sectoral
Knowledge Policy: SKP)  สาํหรบังบประมาณวจิยัทีจ่ดัสรร
โดยตรงใหกับมหาวิทยาลัย ควรอยูในกรอบของความตอง
การเงนิทนุเพือ่พฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานการวจิยั  ความ
ตองการทีจ่ะจดัสรรเงนิทนุบางสวนสาํหรบัการวจิยัพืน้ฐาน
ในบางดานทีอ่าจจะไมสอดคลองกบัยทุธศาสตรการพฒันา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และ ความตองการที่จะสราง
ความเขมแข็งใหกับนักวิจัยรุนใหม
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4) สรางการเชื่อมโยงดานการวิจัยในระบบไตรภาคี ดวยการ
สนับสนุนเครือขายวิจัยรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษา
หนวยงานภายนอก และภาคเอกชน สนับสนุนการแลก
เปลี่ยนทักษะของบุคลากรวิจัยกับองคกรภายนอก และ
สนับสนุนระบบฝกงานของนักศึกษา

7.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบการประเมินผล
       ระบบวจิยัของประเทศ

การจดัตัง้องคกรประเมนิผลการวจิยัของประเทศ  (National Research
System Evaluation Unit)   ควรดาํเนนิการพฒันาโครงสรางองคกรดงันี้

1) การจัดตั้งองคกร นาจะพิจารณาจัดตั้งโดยใชพระราช
บัญญัติเพื่อใหเกิดความยืดหยุนและความคลองตัวในการ
บริหารจัดการตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

2) บทบาทหนาที่องคกร  ทําหนาที่กําหนดกรอบในการ
ประเมินผลระบบวิจัยของประเทศ ภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และทํางานเชื่อมโยงกับ
องคกรกําหนดนโยบายการวิจัยของประเทศ นอกจากนี้ยัง
ทําหนาที่หลักในการประสานใหเกิดการประเมินผลการ
วิจัยในทุกระดับ ตั้งแตการประเมินระดับนโยบายวิจัยของ
ประเทศ(National Research Policy) ระดับสาขา(Sectoral
Research  Policy) ระดับแผนงาน(Research Programme)
ระดับองคกรที่เกี่ยวของกับการวิจัย(Research Institution)
การประเมินผลกระทบของการวิจัยและพัฒนา(Research
Impact)  ซึง่รวมทัง้การใชประโยชนจากการวจิยัดวย  แลว
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นําเสนอผลการประเมินตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอ
ไป ขณะเดียวกันองคกรประเมินผลสามารถใชประโยชน
จากผลการประเมิน เพื่อเสนอแนะกับหนวยงานตางๆใน
ระบบวิจัยของประเทศ ใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินการดวย

3) การบริหารจัดการภายในองคกร  มีการแตงตั้งคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมาดูแลทิศทาง และกรอบแนวทาง
การประเมนิผลระบบวจิยั มสีาํนกังานประเมนิผลระบบวจิยั
หัวหนาสํานักงานมาจากการคัดเลือกและแตงตั้งโดยคณะ
กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิโดยใชการทาํสญัญาแบบมุงผลงาน
มีความยืดหยุน  และคลองตัวในการบริหารจัดการ
งบประมาณและบคุลากร การดาํเนนิงานใหสามารถจดัจาง
หนวยงานที่เหมาะสมเปนผูประเมินผลในจุดตางๆ ไมจํา
เปนจะตองเปนหนวยงานที่ทําการประเมินผลเอง และเปน
ผูเชื่อมโยงนําผลการประเมินไปสูการใชประโยชน
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8
ขอพึงระวัง
ในการพฒันาระบบ
การวจิยัของประเทศ
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8.1  ความสาํคญัของการบรหิารจดัการการวจิยั

ขอเสนอวาดวยโครงสรางระบบวิจัย (ตามรายละเอียดในขอ 5)
และยุทธศาสตรหลักในการปรับเปลี่ยนระบบ (ตามรายละเอียดขอ 7)
จะสำเร็จได้จะต้องอาศัยการจัดการท่ีดี  ซ่ึงเท่าท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันกลไกต่างๆ-
ที่มีในระบบวิจัยของประเทศยังขาดความรูความเขาใจ และทัศนคติที่ถูก
ตองตอการจดัการการวจิยัในแตละระดบั  และทีส่าํคญัคอืขาดทกัษะและ
ประสบการณในการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการจัดการในการ
พัฒนานโยบาย  ซึ่งตองอาศัยการจัดกระบวนการนโยบาย (เพื่อใหฝาย
ตางๆมสีวนรวมในการพฒันานโยบาย) มากกวาการกาํหนดนโยบาย (โดย
คนกลุมเดยีวหรอืคนเพยีงไมกีค่น)  นอกจากนีก้ย็งัมแีนวโนมวาแมจะจดั
โครงสรางและระบบความสัมพันธแบบใหม ่ (เชนมีกลไกกําหนด
นโยบายวิจัยระดับประเทศในรูปของแผนบูรณาการ)  แตก็ยังไมได
คัดเลือกหนวยงานที่จะมาบริหารจัดการสรางงานวิจัยโดยประเมินจาก
ศักยภาพและผลงานที่ผานมา แตกลับสรางรูปแบบคลายกับการมองหา
หนวยวิจัยที่มีความสามารถเปนหนวยรับผิดชอบทําการวิจัยโดยตรงมาก
กวาการมองหาหนวยจัดการใหทุนที่มีประสบการณและสามารถระดม
ศักยภาพการวิจัยจากขอบเขตทั่วประเทศไดอยางแทจริง

เพื่อใหเกิดระบบวิจัยที่พึงประสงค ประเทศไทยจําเปนตองมี
การใหความสําคัญและลงทุนเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการการวิจัยอยาง
จรงิจงั และทกุฝายตองมกีารทาํงานหนกัมากกวาทีเ่ปนอยูอกีหลายเทาตวั
ไมใชอาศยัระบบคณะกรรมการทีม่าใหคาํแนะนาํหรอืนโยบาย แลวอาศยั
ฝายเลขาฯทีจ่ดัการเพยีงประกาศเชญิชวนสงโครงการและนัง่รอโครงการ
พรอมกับจัดระบบการทบทวนเพื่อตรวจสอบคุณภาพโครงการทางดาน
วชิาการเปนหลกัเหมอืนทีผ่านมาในอดตี  และเขาใจวาสิง่นีเ้ปนการจดัการ
การวิจัยที่ เหมาะสมถูกตองแลว  ปจจัยสําคัญของการสรางระบบ
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การจัดการการวิจัยที่ดี คือการสรางธรรมาภิบาลในองคกรหลักๆทั้ง 5
กลุมในระบบวิจัย มีการคัดเลือกผูบริหารที่จะมาปฏิบัติหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณและผลงานในการบริหารจัดการการวิจัย
ไมใชเปนการเลื่อนขึ้นมาโดยระบบอาวุโสหรือสายบริหารตามปกติใน
ระบบราชการอยางที่เปนอยู

8.2 รปูแบบของระบบวจิยัทีไ่มพงึประสงค

ระบบวจิยัทีม่สีมองอยูแหงเดยีว หมายความวา แมจะมกีารจดั
แบงองคกรในระบบวจิยัออกเปน 5 กลุม แตไมเปดโอกาสใหกลไกทัง้ 5
กลุมเปนผูริเริ่มตั้งโจทยวิจัยในบริบทตางๆ แตรวมศูนยการตั้งโจทย ซึ่ง
รวมทัง้การของบประมาณการจดัสรรและจดัการงบประมาณเพือ่การวจิยั
อยูที่หนวยงานเดียวเทานั้น คือหนวยงาน NKP ซึ่งจะทําใหระบบวิจัยมี
สมองทีร่วมศนูย (centralize and non distributive brain) ซึง่จะเปนผลเสยี
อยางยิง่ตอพฒันาการของระบบในระยะยาว ไมวากลไกดงักลาวจะมกีาร
จดัการใหทนุทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงใด  (ดแูผนภาพที ่2 )

8.3 การไมใชประโยชนจากศกัยภาพและความสามารถ
ขององคกรที่มีอยูในระบบเดิมและการละเลยที่จะ

เสรมิความเขมแขง็ตอยอดจากหนวยงานดีๆ  ทีม่อียูแลว

แมวาการปรบัเปลีย่นระบบวจิยัในขณะนีจ้ะเปนการคดิจากฐาน
ใหม แตการสรางระบบวจิยัใหมไมควรจะเริม่จากการกอตัง้ทกุอยางใหม
โดยไมจําเปน สิ่งสําคัญคือการสรางระบบใหมโดยใชฐานความเขมแข็ง
ประสบการณ และศักยภาพขององคกรประเภทตางๆที่มีอยูในระบบเดิม
ซึ่งโดยสภาพที่เปนจริงของระบบวิจัยไทยมีองคกรอยู 2 กลุม ที่ควรใช
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ประโยชนและตอยอดใหเกดิการพฒันาอยางจรงิจงัภายใตระบบวจิยัใหม
ที่กําลังพัฒนาขึ้น

3.1) หนวยงานบริหารจัดการใหทุนวิจัย 3 หนวยงาน (สกว.,
สวทช.,สวรส.) ที่มีระบบธรรมาภิบาลและการจัดการที่มุง
สมัฤทธิผ์ลและประสทิธภิาพ ซึง่บทบาททีผ่านมาของทัง้ 3
หนวยนีท้ีส่าํคญัคอื การตัง้โจทยวจิยัและบรหิารจดัการเพือ่
ใหเกดิงานวจิยัผานการสรางการมสีวนรวม และสรางความ
เขมแขง็ของภาค ีโดยไมมกีารทาํวจิยัเอง(ยกเวน สวทช. ซึง่
มหีนวยวิจยัอยูภายในองคกร) เมือ่พฒันาสูระบบใหม สิง่ที่
ควรเปนคอื การคงใหหนวยงานทัง้ 3 แหงนีย้งัมบีทบาทใน
การรเิริม่ตัง้โจทยวจิยัทีส่าํคญั (ทีม่สีวนเสรมิและไมซ้าํซอน
กับโจทยที่กําหนดโดยหนวยนโยบายวิจัยประเทศและราย
สาขาโดยผานการประสานและแบงบทบาทจากหนวย
นโยบายวิจัยระดับประเทศ) และการบริหารจัดการใหทุน
วิจัยตามโจทยเหลานั้น

นอกจากนีห้นวยงานทัง้ 3 หนวยนีค้วรเปนหนวย
งานหลกัทีไ่ดรบัมอบหมาย (โดยมกีารทาํสญัญาการทาํงาน
ที่ชัดเจน)ใหบริหารจัดการใหทุนวิจัยตามโจทยวิจัยที่
กาํหนดโดยหนวยนโยบายวจิยัระดบัประเทศและรายสาขา

การเพิม่หนวยจดัการใหทนุวจิยัทีม่คีวามสามารถ
ใหมีเพิ่มขึ้นกวาเทาที่มีอยูในปจจุบัน เปนเปาหมายหนึ่งที่
ควรเกิดขึ้นในการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ และควร
พัฒนาโดยเริ่มจากการใชประโยชนจากหนวยบริหาร
จัดการใหทุนที่มีการสรางขึ้น และสะสมประสบการณไว
อยางเพยีงพอ ซึง่ในทีส่ดุจะเกดิหนวยบรหิารจดัการใหทนุ
ที่มีความสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยผานการทํางานกับ
หนวยจัดการที่มีประสบการณและผลงานมากกวาการที่
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หนวย NKP (ซึ่งขาดประสบการณในการบริหารจัดการ
วิจัย) จะไปลงมอืพฒันาและสรางระบบหรอืหนวยบรหิาร
จัดการใหทุนดวยตนเอง

ในสวนของ สวทช. ที่มีหนวยวิจัยอยูภายใน
องคกร จะตองคํานึงถึงระบบธรรมาภิบาล และควร
พิจารณาแยกการจัดการออกจากสวนที่ทําหนาที่ในการ
ตัง้โจทยและใหทนุวจิยั แตไมควรไปลดบทบาทองคกรให
เหลือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง

3.2) กลุมนักวิจัยหรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพและผลงานใน
มหาวทิยาลยัตางๆ ไมวาจะเปนหนวยวจิยัดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี หรือหนวยวิจัยดานสังคม  สิ่งที่สําคัญใน
การทํางานภายใตระบบวิจัยใหมที่ควรคํานึงถึงเพื่อไมให
เสียโอกาสในการใชประโยชนจากองคกรและกลุมนักวิจัย
เหลานี ้มอียู 2 ประเดน็หลกัๆ คอื

(1) ตองมแีหลงทนุทีจ่ะเปดโอกาส ใหหนวยวจิยัเหลา
นี้ไดทํางานวิจัยในสาขาที่ทําอยูและมีผลงานดี
มากกวาการพยายามปรับใหมุงสูเปาหมายกับทิศ
ทางที่กําหนดขึ้นโดยมองเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในบางดานเปนหลัก หากระบบวิจัยใหม
เปดโอกาสใหมกีารตัง้โจทยวจิยัทีห่ลากหลายจาก
ทัง้ 5 กลุมองคกร กน็าจะมหีลกัประกนัเพยีงพอวา
หนวยวิจัยเหลานั้นจะไมถูกปดโอกาสในการทํา
งานวิจัยในสาขาและเรื่องที่เชี่ยวชาญและเปน
ประโยชน แมไมไดเปนเรื่องที่อยูในลําดับความ
สําคัญสูงในการพัฒนาประเทศที่เรงดวน

(2) ในการสรางความรวมมือกับตางประเทศในแผน
งานวิจัย และพัฒนาขนาดใหญที่มุงเปาในการได
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มาซึง่เทคโนโลยใีหม ไมใชปลอยใหการนาํไปอยู
ภายใตการจัดการของหุนสวนจากตางประเทศ
และใหทีมนักวิจัยไทยมีฐานะเปนเพียงผูชวยของ
ทมีนกัวจิยัจากตางประเทศเทานัน้ และตองลงทนุ
สรางระบบสนบัสนนุหรอืเพิม่ศกัยภาพของหนวย
หรอืกลุมนกัวจิยัไทยทีม่ผีลงานและศกัยภาพไดทาํ
งานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตาม
ลําดับ

8.4 อยามองขามความสาํคญั
และบทบาทของผูใชประโยชนจากการวจิยั

ไมวาจะเปนประชาชนทั่วไป ที่จะไดรับผลกระทบจากการนํา
ผลวจิยัไปใช หรอืประชาชนในภาคเศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชนทีอ่ยูใน
ธรุกจิเอกชนตางๆทีน่าจะไดใชการวจิยัเปนเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นการ
ผลติหรอืการทาํธรุกจิของตนเอง ผูใชประโยชนจะตองเขาไปมบีทบาทใน
กระบวนการและขั้นตอนตางๆในระบบวิจัย ตั้งแตขั้นตอนการกําหนด
นโยบายและตั้งโจทยวิจัย ที่ผานมามักมองวาการตั้งตัวแทนของกลุม
ประชาชนตางๆเขาไปนั่งในคณะกรรมการที่มีการแตงตั้งขึ้นถือวาเปน
การมสีวนรวมทีด่แีลว แตในความเปนจรงิมปีระเดน็สาํคญัทีพ่งึระวงัเพือ่
ใหเกดิการมสีวนรวมทีเ่ปนประโยชนจรงิๆ ประเดน็ทีห่นึง่คอืการพยายาม
สรางการมสีวนรวม โดยใชกระบวนการและเวทตีางๆทีไ่มจาํกดัเพยีงใน
รูปคณะกรรมการที่มีการแตงตั้งเปนทางการ  ซึ่งมักจะตายตัวและจํากัด
โอกาสของการเขามามีสวนรวมในสวนของผูใชประโยชนจากการวิจัย
และอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ การจัดการกระบวนการตางๆ ไมวาจะ
เปนกระบวนการกาํหนดนโยบาย กระบวนการตัง้โจทยวจิยั กระบวนการ
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วางแผนการวจิยั ฯลฯ ทีจ่ะตองใหฝายผูใชไดมโีอกาสแสดงมมุมอง และ
บอกความตองการในฐานะผูเขารวมที่มีความสําคัญยิ่งในกระบวนการ
ตางๆนั้น ไมใชเพียงไดเขารวมแตไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมี
สวนรวมอยางจริงจัง

8.5 การประเมนิผลระบบวจิยัไมใชการประเมนิโครงการวจิยั

ขอเสนอเรื่องการสรางกลไกที่ทําหนาที่ประเมินระบบวิจัยใน
ภาพรวมและเจาะลกึในบางจดุทีม่คีวามสาํคญัในแตละชวงเวลา  เปาหมาย
คือเพื่อใหระบบมีการปรับเปลี่ยนในภาพรวมไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของ ปจจยัตางๆทางดานเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ในขณะเดยีวกนั
ก็ใหกลไกหลักๆในระบบวิจัยไดเกิดการเรียนรูเพื่อปรับปรุงการทํางาน
ของตนเอง ซึ่งวัตถุประสงคในสวนนี้แตกตางกับการประเมินโครงการ
วจิยัวาทาํไดสาํเรจ็หรอืไม มคีณุภาพดเีพยีงไร และจะนาํไปใชประโยชน
ไดอยางไร และหากไมแยกแยะใหเหน็ความแตกตางดงักลาว กม็กัจะเขา
ใจวา ทีผ่านมามกีารประเมนิผลการวจิยัทีด่พีอแลว และไมมคีวามจาํเปน
ทีจ่ะตองตัง้กลไกขึน้มาใหม  หรอืไมคดิวากลไกทีม่อียูในระบบวจิยัทัง้ 5
กลุม  ลวนเปนเปาที่จะตองถูกประเมิน   และที่ผานมาก็ยังไมมี
ประสบการณในการจดัใหมกีารประเมนิเชงิระบบ (แมจะมคีวามพยายาม
ที่ใกลเคียงมากอยูครั้งหนึ่งในป พ.ศ.2543 แตก็ทําไดเพียงการประเมิน
องคกรในระบบ แตไมมกีารประเมนิภาพรวมของระบบโดยเฉพาะในแง
ประโยชนและผลกระทบ รวมทัง้ความจาํเปนในการทีจ่ะตองปรบัเปลีย่น
ระบบในภาพรวม)
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➀    =  กระบวนการจัดทํานโยบาย,แผนและคําของบประมาณ
➁    =  กระบวนการประสานแผนวิจัยและงบประมาณและกระบวนการชี้แจงงบประมาณ
➂    =  กระบวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนการวิจัยและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากสภาฯ
➃    =  กระบวนการจัดการงบประมาณของหนวย NKP และ SKP
⑤    =  กระบวนการจัดการงบประมาณของหนวย RGM,กระทรวง และมหาวิทยาลัย
          เพื่อใหไดโครงการวิจัยที่เหมาะสม
➅    =  งบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสรางและศักยภาพ (บุคลากร)การวิจัย

NKP(National Knowledge Policy) = กลไกนโยบายวิจัยระดับประเทศ
SKP(Sectoral Knowledge Policy) =  กลไกนโยบายวิจัยระดับสาขา
RGM (Research Granting Management Unit) = หนวยบริหารจัดการใหทุนวิจัยมี 2 กลุมยุอย
(กลุมท่ีทําแผนต้ังคําของบประมาณประจําป กับกลุมท่ีรับมอบหมายใหบริหารจัดการการใหทุนวิจัย)
M (Ministries) =  กระทรวงตางๆ
U (Government University) =  มหาวิทยาลัยตางๆ     Up (Private University)   =  มหาวิทยาลัยเอกชน

แผนภาพที ่1 โครงสรางระบบการวจิยัของประเทศ
(ระบบการบรหิารจดัการ ระบบจดัสรร/จดัการงบประมาณวจิยั

และระบบประเมนิผล)

➀

รัฐบาล สํานัก
งบประมาณ

SKP2 SKP3SKP1

RGM4RGM2RGM1 RGM3 RGM5

M1 M2 M3

U1 U2 U3

➁

➃

➅

➂

⑤

รัฐสภา

NKP

หนวยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาโครงสราง
และศักยภาพการวิจัย

➃

⑤

หนวยประเมินผล
ระบบวิจัย

Up2Up1
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ขอพงึระวงั
ในการพัฒนา
ระบบการวจิยั
ของประเทศ

แผนภาพที ่2 โครงสรางระบบการวจิยัของประเทศ (แบบสมองเดีย่ว)
(ระบบการบรหิารจดัการ ระบบจดัสรร/จดัการงบประมาณวจิยั

และระบบประเมนิผล)

รฐับาล สํานัก
งบประมาณ

SKP2 SKP3SKP1

RGM4RGM2RGM1 RGM3 RGM5

M1 M2 M3

U1 U2 U3

➁

➃

➅

➂

⑤

➀

รัฐสภา

NKP

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การพัฒนาโครงสราง
และศักยภาพการวิจัย

➃

⑤

หนวยประเมินผล
ระบบวิจัย

Up2Up1

➀    =  กระบวนการจัดทํานโยบาย,แผนและคําของบประมาณ
➁    =  กระบวนการประสานแผนวิจัยและงบประมาณและกระบวนการชี้แจงงบประมาณ
➂    =  กระบวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนการวิจัยและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากสภาฯ
➃    =  กระบวนการจัดการงบประมาณของหนวย NKP และ SKP
⑤    =  กระบวนการจัดการงบประมาณของหนวย RGM,กระทรวง และมหาวิทยาลัย
          เพ่ือใหไดโครงการวิจัยท่ีเหมาะสม
➅    =  งบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงสรางและศักยภาพ (บุคลากร)การวิจัย

NKP(National Knowledge Policy) = กลไกนโยบายวิจัยระดับประเทศ
SKP(Sectoral Knowledge Policy) =  กลไกนโยบายวิจัยระดบัสาขา
RGM (Research Granting Management Unit) = หนวยบริหารจัดการใหทุนวิจัยมี 2 กลุมยุอย
(กลุมท่ีทําแผนตัง้คาํของบประมาณประจําป กับกลุมท่ีรับมอบหมายใหบริหารจัดการการใหทุนวิจัย)
M (Ministries) =  กระทรวงตางๆ
U (Government University) =  มหาวทิยาลัยตางๆ     Up (Private University)   =  มหาวิทยาลัยเอกชน
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รายชื่อผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการ
ภายใตโครงการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ

• ผลงานวิจัย
1. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ

ปฎิรูประบบการวิจัยของไทย
2. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฎิรูประบบการวิจัยของ

ประเทศไทย
โดย นพ.สมศกัดิ ์ชณุหรศัมิ ์ และคณะ

3. การจัดลําดับความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา ดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
โดย ดร.ญาดา มกุดาพทิกัษ และคณะ

4. การปฏิรูประบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย
และการสรางนวัตกรรมในภาคธุรกิจเอกชน
โดย ดร.สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานชิย

5. บทบาทอุดมศึกษาในระบบวิจัยแหงชาติ
โดย ดร.พเิชฐ  ดรุงคเวโรจน

6. ขอเสนอตอการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย
โดย ศ.ดร.ปรชัญา  เวสารชัช

7. การประเมินอุดมศึกษา
โดย รศ.ดร.ธเนศวร  เจรญิเมอืง และคณะ

8. การสังเคราะหแนวทางการกําหนดนโยบายวิจัยสาขา
การเกษตร
โดย คุณอุทัยวรรณ กรุดลอยมา ดร.นเรศ ดํารงชัย และ
คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม
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คํานํา

9. การสังเคราะหแนวทางการกําหนดนโยบายวิจัยสาขาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
โดย คณุกอบแกว  อคัรคปุต และคณะ

10. การสังเคราะหแนวทางพัฒนานโยบายวิจัยสาขาการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดย รศ.สรุชิยั  หวนัแกว

11. ภาพรวมของระบบการวิจัย : ทบทวนประสบการณตาง
ประเทศและขอเสนอสําหรับประเทศไทย
โดย ดร.อมรวชิช  นาครทรรพ

12. ขอเสนอตอการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการวิจัย
ของประเทศ
โดย รศ.ดร.ดเิรก ปทมสริวิฒัน

13. การประเมินผลระบบวิจัยของประเทศ
โดย รศ.สมพร อศิวลิานนท และคณะ

• เอกสารวิชาการ
1. ระบบการวจิยัของประเทศ : ระบบสมองของประเทศ

โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี
2. การปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย:รากฐานสําคัญสูการ

สรางยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
โดย ศ.นพ.วจิารณ พานชิ
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