ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์
สำนักวิจัย สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
1. ที่มำของศูนย์วิจัย 12 ศูนย์
1.1

เหตุผลและควำมจำเป็น

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงำนกลำงของสถำบัน มีบทบำทและพันธกิจในกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิจัยของสถำบัน
กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรด้ำนแหล่งทุนวิจัย และด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของสถำบันในรูปแบบต่ำงๆ และกำร
ควบคุมคุณภำพของงำนวิจัยที่ขอรั บทุนจำกกองทุนวิจัยของสถำบัน สำนักวิจัยได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยของสถำบัน
สำหรับภำรกิจด้ำนกำรวิจัยยังไม่มีผลกำรดำเนินกำรที่โดดเด่น ทำงสถำบันได้มีนโยบำยให้สำนักวิจัยดำเนินงำนด้ำนวิจัย
เชิงรุ ก ผลิ ตผลงำนวิจั ย ที่ส อดคล้ องกับควำมต้องกำรของสั งคมและประเทศ ปรับบทบำท ภำรกิจและโครงสร้ำง
สำนักวิจัยด้ำนกำรวิจัยให้มีควำมชัดเจนและแสดงถึงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ โดยมุ่งเน้นทำงำนวิจัยในประเด็นต่ำงๆ เพื่อ
แก้ ไขปั ญหำและพัฒ นำประเทศ เพื่อ ยกระดั บ คุณ ภำพกำรเป็น สถำบั นด้ ำ นงำนวิ จัย และกำรให้ บ ริ ก ำร และเพื่ อ
ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะยำว สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (พ.ศ.2551-2565) ในยุทธศำสตร์
ที่ 6 กำรรักษำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนหลักสูตรงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรที่มีควำมโดดเด่นและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อปรับบทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักวิจัยอย่ำงเป็นทำงกำรให้ครอบคลุ ม
ภำรกิจของสำนักวิจัยด้ำนกำรวิจัย โดยมุ่งเน้นกำรทำวิจัยเชิงรุกเพื่อกำรพัฒนำประเทศและสอดคล้องกับกำรปรับตัวสู่
กำรเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียน และเพื่อขับเคลื่อนสถำบันไปสู่สถำบันกำรศึกษำระดับสำกล
1.3 ขอบข่ำยภำระงำน
พันธกิจด้ำนงำนวิจัยของอำจำรย์และนักวิจัย มีขอบข่ำยและภำระงำนด้ำนกำรวิจัยและกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัย
ตำมกรอบแนวทำงของศูนย์วิจัย
1.4 แผนกำรดำเนินงำน
1. ดำเนิ นกำรผลักดันให้เกิดเครื อข่ำยวิจัยจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนที่เป็นรูปธรรม เพื่อร่ว มกัน
กำหนดแนวทำงกำรประสำนงำนและขับเคลี่อนกำรวิจัยเฉพำะวิจัยทำงของศูนย์ที่เน้นกำรเชื่อมโยงและกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวิจัยเพิ่มขึ้น
2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนงำนวิจัย เช่น ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณำจำรย์ใน
สถำบัน เพื่อนำไปศึกษำต่อยอดงำนวิจัยอื่นๆ
3. สร้ ำ งควำมเป็ น สำกลโดยสนั บ สนุ น กำรมี เ ครื อ ข่ ำ ยงำนวิ จั ย กั บ บุ ค ลำกรที่ มี ค วำมสำมำรถทำงกำรวิ จั ย
ภำยในประเทศและในกลุ่มประชำมคมอำเซียนและนำนำชำติ
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1.5 ตัวชี้วัด
-

จำนวนข้อเสนอโครงกำร
งำนวิจัย
งำนเขียนกำรสังเครำะห์งำนวิจัย
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6
6

โครงกำร
โครงกำร
เรื่อง

-

บทควำมวิจัย

6

เรื่อง

1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. กำรกำหนดบทบำทภำรกิจและโครงสร้ำงภำยในสำนักวิจัยด้ำนกำรวิจัยเป็นกำรแบ่งงำนตำมภำรกิจของงำนวิจัย
ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสถำบัน ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำรแบ่งงำนด้ำนกำรวิจัยเป็นศูนย์วิจัยด้ำนต่ำงๆ ทำให้ด้ำนผลงำนวิจัยของสถำบันฯที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.7 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในที่เสนอขออนุมัติ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กองงำนวิจัย โดยมีศูนย์วิจัยจำนวน 12 ศูนย์ และกลุ่มงำนสนับสนุนกำรวิจัย
ภำยใต้กองงำนมีดังนี้
1. ศูนย์วิจัยกำรปฏิรูประบบรำชกำรและกำรประเมินผลโครงกำรภำครัฐ
2. ศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
3. ศูนย์วิจัยประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
4. ศูนย์วิจัยพัฒนำคุณภำพชีวิตและตัวชี้วัด
5. ศูนย์วิจัยสังคมสูงอำยุ
6. ศูนย์วิจัยผลกระทบจำกโลกร้อน
7. ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืชเศรษฐกิจ
8. ศูนย์วิจัยกำรปฏิรูปกฎหมำย
9. ศูนย์วิจัยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
10. ศูนย์วิจัยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
11. ศูนย์วิจัยปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด
12. ศูนย์วิจัยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและควำมควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
และกลุ่มงำนสนับสนุนกำรวิจัย
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2. Mapping ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ กับกำรตอบสนองนโยบำยยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategy) และ
หน่วยงำนวิจัย 6 ส 1 ว
ยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่1 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง
(Growth & Competitiveness)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Internal Process)
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 กำรสร้ ำงควำมสมดุ ล และปรั บระบบบริ ห ำรจั ดกำรภำครัฐ (Internal
รำยละเอียดดังแผนภำพนี้
Growth&Competitiveness
ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก ได้แก่
 ด้ำนเกษตร
 ด้ำนอุตสำหกรรม
 กำรท่องเที่ยวและบริกำร
 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
 พลังงำน
 กำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมภิ ำค
 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 พลังงำน
 กำรพัฒนำพื้นที่และเมืองเชื่อมโยงโอกำสจำกอำเซียน
 การวิจัย










Internal Process
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ได้แก่
กรอบแนวทำงและกำรปฏิรูปกฎหมำย
กำรปรับโครงสร้ำงระบบรำชกำร
กำรพัฒนำกำลังภำครัฐ
กำรปรับโครงสร้ำงภำษี
กำรปฏิรปู กำรเมือง
กำรจัดสรรงบประมำณ
กำรพัฒนำสินทรัพย์รำชกำรทีไ่ ม่ได้ใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในอำเซียน

Process)

Inclusive Growth
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ได้แก่
 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
 กำรจัดสวัสดิกำรสังคมและกำรดูแลผูส้ ูงอำยุ เด็ก
สตรี และผู้ด้อยโอกำส
 แรงงำน
 ระบบยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
 กำรต่อต้ำนกำรคอร์ชัน สร้ำงธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส
 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องอำเซียน
 กำรสร้ำงโอกำสและรำยได้แก่วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน
Green Growth

ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการนา้
 การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ภำพแสดงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategy)
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จะเห็นได้ว่ำ เมื่อพิจำรณำผลงำนวิจัยของศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ ภำยใต้กองงำนวิจัยนั้น ผลงำนวิจัยสำมำรถตอบสนอง
โจทย์ในกำรพัฒนำประเทศ เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ และสนับสนุนยุทธศำสตร์หลักภำยใต้ยุทธศำสตร์ของประเทศ
(Country Strategy) ได้ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญของประเทศ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมร่วมมือ
กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ยุทธศำสตร์ของประเทศ
(Country Strategy)

Growth &
Competitiveness

ศูนย์วิจัย
12 ศูนย์
สำนักวิจัย

Inclusive Growth
Internal Process

Green Growth

ภำพแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงศูนย์วิจัย 12 ศูนย์และยุทธศำสตร์ของประเทศ
นอกจำกนี้ ยังสำมำรถตอบสนองนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย ของหน่วยงำนสำคัญต่ำงๆด้ำนกำรวิจัย ได้แก่
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช) สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก) สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
(สกว) สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส) สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน) สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช) และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนทำงด้ำนกำรวิจัยของประเทศเพื่อกำรพัฒนำประเทศเป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ รำยละเอียดดังนี้

การสร้างศักยภาพ
และความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทาง
สังคม
การสร้างศักยภาพ
และความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

วช.:นโยบำย
และ
ยุทธศำสตร์
กำรวิจัย
ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555
– 2559)

การอนุรักษ์ เสริมสร้าง
และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การสร้างศักยภาพ
และความสามารถ
เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย
การปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการความรู้
ผลงานวิจัย นวัตกรรม

 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ

 ศูนย์วจิ ัยปฏิรูปกฎหมาย

ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหารรัฐ
กิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาผู้มีอิทธิพล
 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 10 วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล

 ศูนย์วิจย
ั ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง
ของสินค้าเกษตร
 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพ
บริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวไทยให้มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
ชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ศูนย์วิจย
ั การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 ศูนย์วจิ ัยการปฏิรูประบบราชการ

และการประเมินผลโครงการภาครัฐ
 ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ศูนย์วจิ ัยผู้สูงอายุ
 ศูนย์วจิ ัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ
 ศูนย์วิจย
ั พัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชีวัด
 ศูนย์วจิ ัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ
 ศูนย์วจิ ัยอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
 ศูนย์วิจัยการขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ศูนย์วจิ ย
ั การปฏิรูประบบราชการและการ

ประเมินผลโครงการภาครัฐ
 ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ศูนย์วจิ ย
ั การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม



ศูนย์วจิ ัยผลกระทบจากโลกร้อน

ศูนย์วิจัย
12 ศูนย์
สำนักวิจัย
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ยุทธศำสตร์กำรสนับสนุนกำรวิจัย
ในประเด็นสำคัญที่จำเป็นต่อกำร
พัฒนำประเทศหรือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต

แผนยุทธศำสตร์
สกว.
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ยุทธศำสตร์กำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถของนักวิจัยไทยสู่
ระดับสำกล
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของคน ชุมชน และ
สังคม โดยกระบวนกำรวิจัย
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
เพื่อนำผลงำนวิจัยสู่กำรใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

 ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืชเศรษฐกิจ
 ศูนย์วิจัยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและควำม
เหลื่อมล้ำในสังคม
 ศูนย์วิจัยประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
 ศูนย์วิจัยผลกระทบจำกโลกร้อน
 ศูนย์วิจัยพัฒนำคุณภำพชีวิตและตัวชี้วัด
 ศูนย์วิจัยกำรขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์
สำนักวิจัย

กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุดมศึกษำของ
ประเทศ
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำหน่วยงำน
ของ สกอ
พ.ศ. 2554-2556

ปฏิรูปโครงสร้ำงและระบบบริหำร
สกอ.ให้มีประสิทธิภำพเพื่อรองรับ
ระบบธรรมำภิบำลของ สกอ. และ
สถำบันอุดมศึกษำ
ปฎิรูปโครงสร้ำงและระบบริหำร สกอ.
ให้มีประสิทธิภำพเพื่อรองรับธรรมำภิ
บำลของ สกอ. และสถำบันอุดมศึกษำ
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำอยู่หนึง่ ในสำมอันดับแรก
ของภูมิภำคอำเซียน
กำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีขีด
ควำมสำมำรถเพื่อรองรับภำรกิจเชิง
ยุทธศำสตร์ โดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้
เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน (บุคคล)

7
 โครงกำรที่ 4 โครงกำรจัดประชุม
สัมมนำ และนิทรรศกำรเชิงวิชำกำร
นำนำชำติ
 โครงกำรที่ 5 โครงกำรส่งเสริม
กำรจัดทำวิจัยร่วมระหว่ำง
ประเทศ

 โครงกำรที่ 2 โครงกำรส่งเสริมกำร
วิจัยในอุดมศึกษำและกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยวิจยั แห่งชำติ
 โครงกำรที่ 3 โครงกำรประเมิน
ศักยภำพผลงำนวิจยั ใน
สถำบันอุดมศึกษำ

 ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืชเศรษฐกิจ
 ศูนย์วิจัยกำรขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 ศูนย์วิจัยผลกระทบจำกโลกร้อน
 ศูนย์วิจัยพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ตัวชี้วัด
 ศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
 ศูนย์วิจัยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
 ศูนย์วิจัยกำรปฏิรูประบบรำชกำรและกำร
ประเมินผลโครงกำรภำครัฐ
 ศูนย์วิจัยประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
 สูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอำยุ
 ศูนย์วิจัยปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด
 ศูนย์วิจัยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต

ศูนย์วิจัย
12 ศูนย์
สำนักวิจัย
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แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5
ปีงบประมำณ พ.ศ.2555-2559

ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
พันธมิตรในกำร
สร้ำงมูลค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มให้กับ
ภำคกำรผลิต
ภำคบริกำร และ
ภำคเกษตรกรรม

นำ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยีไป
สร้ำง
ประโยชน์ตอ่
เศรษฐกิจ
และชุมชน

ปรับ สวทช.ให้
เป็นองค์กรเปิด
ปรับวัฒนธรรม
องค์กรให้มุ่งเน้น
ลูกค้ำและผู้ใช้
ประโยชน์ พัฒนำ
ระบบต่ำงๆที่
ให้ข้อมูลบริกำร
ของ สวทช.

 ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืชเศรษฐกิจ
 ศูนย์วิจัยกำรขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 ศูนย์วิจัยผลกระทบจำกโลกร้อน
 ศูนย์วิจัยพัฒนำคุณภำพชีวิตและตัวชี้วัด

ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์
สำนักวิจัย

พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัยแบบครบ
วงจร ประยุกต์ใช้
Technology
Readiness
Level บริหำร
จัดกำรสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตน

พั ฒ นำระบ บ
บริ ห ำรต้ น ทุ น
ของงำนบริกำร
ใช้ ป ระโ ยช น์
จำกทรั พ ย์ สิ น
ทั้งที่ จับต้ องได้
แ ล ะ จั บ ต้ อ ง
ไม่ได้

จัดกำรระบบกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีผู้นำ
รุ่นใหม่พร้อม
ปฏิบัติงำนใน
ตำแหน่งสำคัญ
บุคลำกรมี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจลูกค้ำ/
ผู้ใช้ประโยชน์
สำมำรถบริหำร
จัดกำรมีคุณธรรม
และจริยธรรม

บูรณำกำรข้อมูล
จำกแหล่งข้อมูล
ต่ำงๆ เพื่อกำร
บริหำรและกำร
ตัดสินใจในทุก
ระดับระบบ
สำรสนเทศ
สำมำรถเข้ำถึงได้
มีควำมมั่นคง
ปลอดภัยผ่ำน
หน้ำบ้ำนเดียว
บุคลำกรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้
ทุกที่ ทุกเวลำ

พัฒนำ
คลังข้อมูลที่
เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร
และของ
ประเทศ
ผ่ำนหน้ำบ้ำน
เดียว
บุคลำกร
สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้
ทุกที่ ทุก
เวลำ

พัฒนำและ
จัดกำรระบบ
กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
ของ สวทช.
ให้สอดคล้อง
ISO
31000
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กำรสร้ำงงำนวิจัยเชิงรุก
โดยเน้นวิจัยเชิงพำณิชย์
สำธำรณะและนโยบำย

ยุทธศำสตร์กำร
ดำเนินงำน สวก.ฉบับ
ที่ 3 ระยะเวลำ 5ปี
(พ.ศ.2555-2559)

กำรพัฒนำนักวิจัยและ
เครือข่ำยโดยเน้นบุคลำกร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในลักษณะต่อยอด
กำรบริหำรจัดกำรและสื่อสำร
องค์ควำมรู้เพื่อประโยชน์
สำธำรณะในรูปแบบที่
สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง

 กำรวิจัยเกษตรเชิงพำณิชย์
 กำรวิจัยเชิงสำธำรณะและ
กำรวิจัยเชิงนโยบำย

 ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืชเศรษฐกิจ
 ศูนย์วิจัยกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจและควำมเหลื่อมล้ำใน
สังคม

 ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืชเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัย
12 ศูนย์
สำนักวิจัย
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กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย วทน.
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ควำมยืดหยุ่นและ
นวัตกรรมในภำคเกษตร
ผลิตและบริกำรด้วย วทน.
ยุทธศำสตร์สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชำติ
(พ.ศ.2556-2564)

กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน
พลังงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ด้วย วทน.

กำรพัฒนำและเพิ่ม
ศักยภำพทุนมนุษย์ของ
ประเทศด้วย วทน.
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ปัจจัยเอื้อด้ำน วทน. ของ
ประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถของ
ท้องถิ่นและชุมชน
1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุม
กัน ควำมมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน

 ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืช
เศรษฐกิจ
 ศูนย์วิจัยกำรขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน
 ศูนย์วิจัยผลกระทบจำกโลกร้อน
 ศูนย์วิจัยพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและตัวชี้วัด

2.1วทน.เพื่อกำรยกระดับควำม
สำมำรถในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
และผลิตภำพรำยสำขำ
2.3กำรส่งเริมกำรวำงแผนและ
กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และกีดกันทำงกำรค้ำ

 ศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว
 ศูนย์วิจัยกำรขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน
 ศูนย์วิจัยกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจและควำมเหลื่อม
ล้ำในสังคม

3.1วทน.เพื่อกำรปรับตัว เตือน
ภัย รองรับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
3.2กำรส่งเสริมกำรพัฒนำและ
ใช้ประโยชน์จำก วทน.เพื่อลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

 ศูนย์วิจัยผลกระทบจำกโลกร้อน

ศูนย์วิจัย 12
ศูนย์
สำนักวิจัย
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กำรขยำยพื้นที่ทำงปัญญำอย่ำง
กว้ำงขวำง
แผนยุทธศำสตร์
สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ

กำรขยำยพื้นที่กำรมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ
อย่างกว้างขวาง
กำรขยำยพื้นที่ทำงสังคม (social
space) อย่ำงกว้ำงขวำง

 ศูนย์วิจัยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
ควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
 ศูนย์วิจัยพัฒนำคุณภำพชีวิตและตัวชี้วัด
 ศูนย์วิจัยสังคมสูงอำยุ

ศูนย์วิจัย 12 ศูนย์
สำนักวิจัย
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4. กำรบริหำรจัดกำรศูนย์วิจัย 12 ศูนย์
สำหรับกำรบริหำรศูนย์วิจัย ภำยใต้สำนักวิจัยของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ มีรองศำสตรำจำรย์
ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ เป็นผู้อำนวยกำรสำนักวิจัย โดยแบ่งเป็น 12 ศูนย์ ซึ่งมีผู้อำนวยกำรศูนย์ และรองผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์วิจัยกำรปฏิรูประบบรำชกำรและกำรประเมินผลโครงกำรภำครัฐ
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ อำจำรย์ ดร.วิชัย รูปขำดี
2. ศูนย์วิจัยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ อำจำรย์ ดร.เกศรำ สุกเพชร
รองผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ อำจำรย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศำโรจน์
3. ศูนย์วิจัยประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธำ
4. ศูนย์วิจัยพัฒนำคุณภำพชีวิตและตัวชี้วัด
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ ดร.บุญสม หรรษำศิริพจน์
5. ศูนย์วิจัยสังคมสูงอำยุ
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ ดร.ดำรำรัตน์ อำนันทนะสุวงศ์
6. ศูนย์วิจัยผลกระทบจำกโลกร้อน
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร. จำลอง โพธิ์บุญ
7. ศูนย์วิจัยกำรตลำดพืชเศรษฐกิจ
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ ดร.พลำพรรณ คำพรรณ์
8. ศูนย์วิจัยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรจำรย์ ดร. วริยำ ล้ำเลิศ
9. ศูนย์วิจัยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ ดร.จิตติมำ ทองอุไร
10. ศูนย์วิจัยปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนำ
11. ศูนย์วิจัยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ผู้อำนวยกำรศูนย์ ได้แก่ ศำตรำจำรย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
สำหรับแนวทำงกำรแต่งตั้งผู้อำนวยกำรศูนย์ มีแนวทำงกำรดำเนินงำนดังนี้
1. สำนักวิจัยได้เชิญอำจำรย์ที่สังกัดในแต่ละคณะที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมสนใจ และมีผลงำน
ตรงกับภำรกิจขอบข่ำยของศูนย์วิจัยเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์
2. สถำบันจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้
2.1 จ้ำงผู้มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์และรองผู้อำนวยกำร
ศูนย์ เพื่อปฏิบัติงำนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรวิจัยโดยเฉพำะ จำนวน 2 อัตรำ ดังนี้
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- ดร.ปนันดำ จันทร์สุกรี
- ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
2.2 จ้ ำ งผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโ ท ที่ มี ค ว ำ มรู้ ค ว ำมสำ มำรถเป็ น ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย จ ำนว น
4 อัตรำ เพื่อสังกัดกลุ่มงำนสนับสนุนกำรวิจัย ดังนี้
-

นำยนิตินัย รุ่งจินดำรัตน์
นำยพีระศักดิ์ จิ้วตั้น
นำงสำววณิชชำ อ่วมแจ้ง
นำงสำวไพลิน เชื้อหยก

โดยผู้อำนวยกำรศูนย์มีขอบข่ำยภำรกิจ ดังนี้
1. ประสำนงำนและอำนวยกำร กำรวิจัยในศูนย์วิจัย และในคณะ/ศูนย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัย
2. เป็นหัวหน้ำคณะทำงำนในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
3. ดำเนินกำรวิจัยและประสำนงำนวิจัย และจัดทำรำยงำนวิจัย
4. จัดทำบทสังเครำะห์งำนวิจัย
5. จัดทำบทควำมวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
สำหรับกำรบริกำรวิชำกำร งำนวิจัย กำรเป็นที่ปรึกษำงำนวิจัย และกำรฝึกอบรมดำเนินกำร ดังนี้
1. งำนด้ำนวิจัย และที่ปรึ กษำงำนวิจัย ดำเนินกำรผ่ำนศูนย์บริกำรวิชำกำร ทั้งนี้อัตรำค่ำธรรมเนียม
เป็นไปตำมที่สถำบันกำหนด
2. งำนด้ำนฝึกอบรม ดำเนินกำรผ่ำนสำนักสิริพัฒนำ ทั้งนี้อัตรำค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมที่
สถำบันกำหนด
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