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  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนกลางใน
การประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประ เทศ และการจัดท านโยบายการ
วิจัยของชาติ ที่มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการนี้ วช . ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การวิจัย ระดับภูมิภาค  (การวิจัยทางด้าน  Area Study) โดยแบ่งออกตา มภูมิภาคของ
ประเทศเป็น 4 ภาค คือ  ภาคเหนือ  (17 จังหวัด )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (19 จังหวัด )        
ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวันออก  (26 จังหวัด) และภาคใต้  (14 จังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในภูมิภาค รวมท้ังส่วนกลาง ได้มีส่วนร่วมบูรณาการแนวคิดใน
การด าเนินงานวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารร าชการแผ่นดิน หน้าที่ของ
หน่วยงาน ความต้องการของพื้นท่ี กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมไปถึงขนาดใหญ่  และ
น าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในรายจังหวัด  รวมท้ังการ  พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและศึกษาความต้องการผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ อันจะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่เชื่อมโยงอย่างบูรณา
การใน การพัฒนาภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ  อันจะท าให้เกิด ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศ
โดยรวม ผลที่ได้จากการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย ระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคได้น ามาสู่การจัดท า
ร่าง “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)” ฉบับนี้  ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม ตามข้อมูล ที่ได้รับจากการประชุมระดมความคิดสาธารณะเมื่อวันท่ี 
17 สิงหาคม  พ.ศ. 2553 และจากการขอรับความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทั่วประเทศ รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  
  วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ า ร่าง “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8         
(พ.ศ.2555-2559)” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงา นท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติ นักวิจัย ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทาง ปฏิบัติใน
การวางแผนการวิจัย โดยการกระจายการปกครองไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ  
อ านาจต่อรองในประชาคมโลก  ตลอดจนทิศการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เพื่อ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการและแบบมีส่วนร่วม ต่อไป 
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11.  .  บทน าบทน า  
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช .) เป็นองค์กร กลาง ที่มีหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2502 พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2507 
และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 315 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ในการเสนอแนะแนวนโยบาย
ทางการวิจัยของประเทศ และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2521 ที่ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีบทบาทส าคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 1. การวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจ าป ี

 2. การพิจารณาโครงการและแผนงานการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานวิ จัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  เพื่อป้องกันการซ้ าซ้อน เพื่อการ
ประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จ ากัด  
ตลอดจนการติดตามผลโครงการวิจัยและแผนงาน ทั้งน้ี ให้พิจารณาในทางที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานวิจัยทั่ว ๆ ไปด้วย และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ถือปฏิบัติต่อไป 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดท านโยบายและแนวทางการวิจัย
ของชาติเพื่อให้หน่วยงานวิจัยได้ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานวิจัยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2520 จนถึง
ปัจจุบันรวมแล้ว 7 ฉบับ โดยแต่ละฉบับแบ่งเป็นช่วงเวลา 5 ปี ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับช่วงเวลา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนโยบายและแนวทางการวิจัยของช าติ ฉบับที่ 7 
อยู่ในช่วงปี พ.ศ.2551-2554 

ต่อมารัฐบาลได้ริเร่ิมให้มีการจัดท าแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญ ในการ ผลักดันยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล  (Agenda) และนโยบายจ าเป็นเร่งด่วนของ
รัฐบาลที่จ าเป็นต้องด าเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันหลายกระทรวงและหลายกลุ่มพื้นที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ส าหรับในด้านการวิจัยนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการ
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ประชุมเมื่อ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
กลางในการด าเนินการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิง บูรณาการของหน่วยงานการวิจัย
ต่างๆ ของประเทศ เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2547 ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น
หน่วยงาน กลาง ในการจัดท าแผ นงบประมาณการวิจัย เชิงบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2548 และล่าสุดเมื่อวันท่ี  23 พฤศจิกายน  พ.ศ.2547  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีแผน
งบประมาณเชิ งบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เรื่อง ยุทธศาสตร์งานด้านการวิจัย โดย
ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการรวบรวมแผนเสนอ
งบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงานการวิ จัยต่าง ๆ ของประเทศ  ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง  
(พ.ศ.2548- 2550 ) และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นยุทธ ศาสตร์ในการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยของประเทศส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2548 ซึ่งต่อมาได้มีการด าเนินการปรับ
และจัดท าเป็นแผนการวิจัยแบบบูรณาการ ประจ าปี พ .ศ.2549 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงการวิจัยแบบบูรณาการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  

การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการวิจัยของ
หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดท าขึ้นให้เชื่อมโยงสอดคล้อง กับสถานการณ์และ
ปัญหาของประเทศ  และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554 ) เพื่อใช้เป็นนโยบา ยและยุทธศาสตร์ในการพิจารณา จัดสรร
งบประมาณการวิจัยของประเทศ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ เป็นหน่วยงาน
กลาง ในการ รวบรวม แผน งานและ งบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงานการวิจัยต่างๆ         
ของประเทศ  เพื่อน าเ สนอรัฐบาล พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแนวคิดในการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting) ที่เชื่อมโยงระบบการวิจัยตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี เพื่อให้
ระบบการวิจัยของประเทศปรับตัวให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของสังคมและก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และส่งผลให้งานวิจัยโดยรวมมีเป้าหมายและทิศทางท่ีชัดเจนมากขึ้น 
ประกอบกับ รัฐบาล ได้ก าหนดให้ มีการจัดท าแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน 4 ปี  โดยให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงได้ด าเนินการจัดท า ยุทธศาสตร์การวิจัย ของ
ชาติ ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยให้
หน่วยงานในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณาและน าแผนงาน วิจัย /โครงการ วิจัย ไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ในฐานะหน่วยงาน
กลาง ได้ด าเนินการจัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)” มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2548 โดยเริ่มจากการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของกลุ่มจังหวัดในระดับ ภูมิภาค 4 ภูมิภาค 



3 

 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้มีส่วนร่วมบูรณาการแนวคิดใน
การด าเนินงานวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน หน้าที่ของ
หน่วยงานและความต้องการของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) อันจะมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณการ
วิจัยท่ีเชื่อมโยงอย่ างบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ และท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนา
ประเทศโดยรวม   

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันท่ี  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 คณะกรรมการ
บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ  “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
(พ.ศ. 2551-2553)” และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ด าเนินการเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบและมอบให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เห็นชอบ ‚นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-
2553)‛  และให้กระทรวงและกรมต่าง ๆ แต่งตั้งคณะท างานในระดับกระทรวง ระดับกรม เพื่อให้มี
การจัดท าแผนการวิจัยของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จัยของ ชาติ 
(พ.ศ. 2551-2553) ที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตจัิดท าขึ้น ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาตไิด้ด าเนินการเผยแพร่เน้ือหาสาระ ผลักดัน บริหารและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจเนื้อหาสาระต่าง ๆ ของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มาอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 
2551-2553) ถือเป็นนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 7  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตไิด้ด าเนินการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
แท้จริง สอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีผลคุ้มค่ากับงบประมาณการวิจัยท่ีได้จัดสรรเพื่อ
ใช้การวิจัยใน การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความ เข้าใจอันดีกับ
หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัย ถึงสาระส าคัญของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) และแนวทางในการด าเนินงานที่จะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิ ภาคของประเทศ โดยได้มีการจัดประชุม ‚ปฐมทัศน์นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)‛ ขึ้นในส่วนกลางคือที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 
22 มิถุนายน  พ.ศ.2550 รวมท้ังได้จัดให้มี ‚การประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติ‛ ในแต่ละภูมิภาค  คือ ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 เพื่อให้หน่วยงานวิจัยต่างๆ 
ได้รับทราบทิศทางการวิจัยและด าเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ด้วย 
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เพื่อให้การผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การ
ปฏิบัติ ที่จะด าเนินการต่อไปเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเกิดผลใ นทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงจัดให้มี “การประชุมระดมความคิดเรื่อง           
การผลักดันนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551- 2553 ) สู่การปฏิบัติ      
แบบมีส่วนร่วม ” ในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดร่วมกัน
ในการขับเคลื่อน ประสานและเชื่อมโยง 10 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) การเชื่อมโยงการวิจัยลงสู่ท้องถิ่น และการมี ส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการวิจัย นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตยิังได้จัดประชุม  การก าหนดกลไกการ
บริหาร ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ .ศ .2551- 2553 ) สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม  
ใน 4 ภูมิภาคของประเทศขึ้นอีกด้วย  โดยมีการประชุมระดมความคิดเพื่อการเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 5 ยุทธศาสตร์กับกลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยเร่งด่วน 10 กลุ่มเรื่อง ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ จัดล าดับความส าคัญของแผนงานวิจัยตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน  ได้
ประเด็นวิจัยที่ควรวิจัยเร่ งด่วนเพิ่มเติม และมี การจัดประชุมกลุ่มสนทนาเพื่อการบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฯ ระดับภูมิภาค  (จังหวัด ส่วนราชการ เอกชน ท้องถิ่น) 
ในจังหวัดน าร่อง 12 จังหวัด  เพื่อให้ได้แนวทางและกลไกในการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฯ 
ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค และแนวทางมาตรการเบื้องต้นในการลงทุนวิจัยในภาคเอกชน ขณะเดียวกัน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยังได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) ด้วย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สถานการณ์ของประเทศมีการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล  ตลอดจนผลการด าเนิน
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) และผลการติดตามประเมินผลการน า
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม  อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตจึิงเห็นควร ปรับนโยบายและ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) จึงเห็นควรให้มีการปรับ
ระยะเวลาของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้มีระยะเวลาถึงในปี  
พ.ศ. 2554 ด้วย  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี  22 กันยายน  พ.ศ.2552  ได้เห็นชอบ  
“นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจั ยของชาติ  (พ.ศ. 2551- 2554 )” ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน โดย
ครอบคลุม กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน 12 กลุ่มเรื่อง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ทั้งน้ี การด าเนินการปรับนโยบายและยุทธศาสต ร์การวิจัยของชาติฯ ดังกล่าว ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาตยิังคงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกภูมิภาคและ
เครือข่ายภาคีการวิ จัยในระดับท้องถิ่น ในการก าหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ  เพื่อเสริมสร้าง
บทบาทภาคีการวิจัย  โดยค านึงถึงผู้ท าวิจัยและผู้ใช้ประโยชนจ์ากการวิจัย และเพื่อเสริมสร้างความ
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ร่วมมือระหว่าง ภาครัฐซึ่งรวมถึ งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  ภาคประชาชน องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยังได้เริ่ม จัดท าน โยบายและแผน
แม่บทการวิจัยของชาติ ในเรื่องนโยบายการวิจัยของชาติระ ยะยาว (พ.ศ.2553-2572) โดยเป็นการ
ร่วมวางนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของชาติที่มี กรอบการจัดโครงส ร้างส าหรับงานวิจัยจากทุก
ภาคส่วน  เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน  โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตไิด้ศึกษา
ทางเลือกและก าหนดภาพอนาคตของประเทศใน 20 ปีข้างหน้าเพื่อน ามาจัดกระบวนการประสาน
การจัดการงานวิจัยทุกภาคส่วน  ให้รอง รับภารกิจสู่อนาคตที่มุ่ งหวัง  และส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาตไิด้พิจารณาถึงประเด็นวิจัยท่ีผ่านการศึกษา  ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การ
จัดประชุมกลุ่มเฉพาะเพื่อจัดวางเป้าหมายในอีก 20 ปีข้างหน้า  ซึ่งสามารถก าหนด ประเด็นวิจัย
เบื้องต้น  8 ประเด็น  ได้ แก่ (1) พลังงานฐานชีวภาพ และพืชพลังงาน  (2) เทคโนโลยีชีวภาพ : 
ระดับมหภาคและจุลภาค  (3) การบริหารจัดการน้ า  (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง          
(5) รูปแบบการจัดการงานในอนาคตของสังคมไทย  (6) การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น 
และกลุ่มประชาสังคม (7) ความม่ันคงของประเทศ และ (8) การใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติชี้น าการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

อนึ่ง เนื่องจาก การใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งเป็นฉบับ
ปัจจุบัน จะสิ้นสุดลงในปี พ .ศ.2554 จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมการจัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัย” ในระยะต่อไป ซึ่งก าหนดระยะเวลา  5 ปี คือระหว่างปี พ .ศ.2555-2559 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท า
และมุ่งให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศที่
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง ประกอบกับข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณภาครัฐ อีกทั้งยังได้น าผลการติดตามประเมิน นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
(พ.ศ. 2551-2554) เบื้องต้น มาประกอบการปรับแนวทางการด าเนินงาน  ดังนั้น จึงได้จัดท า “ร่าง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)” ขึ้นเพื่อให้เป็นนโยบาย
แล ะแผนแม่บทการวิจัยของ ชาติรองรับการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยว ข้อง ของส า นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแ ห่งชาติ  และเพื่อ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า  “นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ” อย่างแท้จริง ส านักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ จะประสานให้
หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานบริหารการวิจัย หน่วยงานให้ทุนวิจัย หน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าที่
ประจ า ภาคเอกชน ตลอดจนท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ” ให้
สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยจะค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของ
ประเทศ ความต้องการของพื้นท่ี  แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) รวมท้ังนโยบายรัฐบาลและนโยบายการวิจัยของชาติ ระยะยาว (พ.ศ.2553-2572) 



6 

 

และนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือแผนงาน ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กับการวิจัย  ที่ค านึงถึงผู้ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย โดยจะผลักดันการวิจัยของประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง อีกทั้งยังจะ
เอื้อให้การ จัดท าข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี  ในช่วงปี  
พ.ศ.2555-2559 เป็นไปอย่างถูกทิศทาง  และก่อให้เกิดผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประเทศได้อย่างคุ้มค่า   

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน  พ.ศ.2550 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะองค์กรกลางทางการวิจัยของ
ประเทศ และจากการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการวิจัย  สามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์
เชิงรุก ที่จะน าไปสู่การด าเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ อาท ิ

      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การปรับกระบวนทัศน์ให้เห็นว่า การวิจัยส าคัญต่อการพัฒนาเป็นการ
ลงทุนของประเทศ สามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปรับปรุงระบบวิจัย ปรับองค์กร ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้มีการ   
บูรณาการ ตั้งแต่ระดับโครงการวิจัย  บุคลากร  หน่วยงานร่วมวิจัย หน่วยงานบริหารจัดการ และ
หน่วยงานนโยบาย เพื่อน าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์นโยบายและแผนงานวิจัยของชาติแบบบูรณาการ 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การก าหนดงบ ประมาณเพื่อการวิจัยอย่างพอเพียง  ทั่วถึง  มีการ
จัดสรรให้สอดคล้องกับระบบวิจัยและแผนงานมีการก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณนั้นๆ  
และสามารถแยกประเภทงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจสายอาชีพนักวิจัย  
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณลักษณะและวิธีการท างานที่อาศัยความรู้และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
รวมถึงการพัฒนาอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ท่ียังขาดแคลน  เพื่อให้เป็นฐานก าลังสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อเสริมพลังซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างมูลค่าแก่ผลผลิตการวิจัย การกระจายความรู้ผลผลิตงานวิจัย 
พัฒนา ต าแหน่งและบริการห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของผลผลิตเพื่อให้ผลงานให้เป็นท่ีรับรู้
โดยกว้างขวาง  ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์สืบค้นเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งการน าไปใช้เชิงวิชาการ  หรือการ
น าไปสร้างนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ  ที่ให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีเอกลักษณ์  
จ าหน่ายแข่งขันได้  รวมถึงมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีการจดทะเบียน  คุ้มครอง  แบ่งสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรม   รวมถึงการปกป้องสิทธิของผู้
ประดิษฐ์คิดค้น 

     ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การเน้นการสร้างการท างานแบบบูรณาการด้านการวิจัยในทุก
องค์ประกอบ 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม  เพื่อเป็น
ปัจจัยส าคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย อย่างเหมาะสม  พอเพียงส าหรับ
การพัฒนาในอนาคต และเป็นไปตามระบบมาตรฐาน 
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาการวิจัยแบบก้ าวกระโดด โดยการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยี จากทรัพยากรชาวไทยท่ีมีศักยภาพในต่างประเทศ  ใน
การพัฒนาเฉพาะด้านท่ีถูกก าหนดโดยยุทธศาสตร์ให้มีความส าคัญในล าดับต้นๆ  หรือที่ประเทศมี
ความเข้มแข็งเป็นทุน หรือเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของโลกในปัจจุบัน 
                 

ในการนี้ วช.และองค์กรวิจัยของประเทศ  ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ได้พิจารณาเห็นว่า
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ที่ควรท าการศึกษาเร่งด่ วน เช่น มิตินโยบายการวิจัย  มิติ
สนับสนุนทุนวิจัย  มิติทุนอุดหนุนการ วิจัย  มิติสถาบันการวิจัย  มิติบุคลากรวิจัย  มิติ โครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับการวิจัย  มิติมาตรฐานการวิจัย  มิติการจัดการผลผลิตการวิจัย  และมิติการติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ   
 

      เป้าหมายที่พึงประสงค์ของระบบวิจัยของประเทศ คือ  
1. ได้ระบบวิจัยที่มีกลไกการขับเคลื่อนท่ีสามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบให้มา

ท างานสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

2. เป็นระบบวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัว (Embedded) อย่างแนบแน่นอยู่ในองค์กร 

และสามารถท าหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างม่ันคงให้กับประเทศ โดยอาศัยฐานความรู ้ 

3. มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ ในลักษณะที่เป็น

ปัจจุบัน  (Real Time) และเป็นการประสานงานกันอย่างแนบแน่น สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบ

เครือข่ายท่ีมี เอกภาพและศักยภาพเพื่อน าไปสู่การมีระบบการวิจัยของประเทศที่เป็นเอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ  

4. น าไปสู่การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว 

ดังนั้น  การขับเคลื่อนและการขยายผลการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว  ประกอบกับเพื่อให้ระบบวิจัย
ของประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างยั่งยืนบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดความเชื่อมโยง และ
ร่วมมือ ในการท างานอย่างเข้มแข็ง  และเกิดการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม       
จึงเห็นสมควรร่วมกันขับเคลื่อนและขยายผลการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสะท้อนให้เกิดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระบบวิจัยของ
ประเทศกับยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จนเกิดเป็นพลังอันย่ิงใหญ่ในการปฏิรูป
ระบบวิจัยของประเทศให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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22 ..หลักหลัก การจัดท านโยบายการจัดท านโยบาย และยุทธและยุทธ ศาสตรก์ารวิจัยศาสตรก์ารวิจัย           

ของชาติของชาติ  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 88  ((พพ..ศศ..25525555--25525599))  
การจัดท านโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)      

มีฐานการจัดท าจาก นโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551- 2554) การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค และกรอบแนวคิดบนพื้นฐ านของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  และมุ่งให้บรรลุเป้าหมายตา ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   รวมท้ังมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ แนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เชื่อมโยงและสอดค ล้องกับนโยบาย   
การวิจัย ของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-2572) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบริหาร       
การวิจัย  หน่วยงานให้ทุนวิจัย หน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าที่ ประจ า ภาคเอกชน ตลอดจนท้องถิ่น    
อันจะท าให้ นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยท่ีเป็นภาพรวมของชาติ ได้รับ การยอมรับและมีส่วน
ร่วมกันพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

 

33..  กระบวนการการพัฒนานโกระบวนการการพัฒนานโ ยบายและยุทธศาสตร์ยบายและยุทธศาสตร์           

การวิจัยการวิจัยของชาติของชาติ  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 88  ((พพ..ศศ..22555555--22555599))  

ในการพัฒนานโยบายและยุ ทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 
นั้น มีฐาน จากนโยบ ายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) ซึ่งได้ มีการ จัดท า
ยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค  มาตั้งแต่ปี พ .ศ.2548  โดยมุ่งให้ ยุทธศาสตร์การวิจัย มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจัยในหน่วยงานและ
ในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน ยังมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย  ทั้งจาก
หน่ วยงานท่ีมีภารกิจประจ าตามหน้าที่  (Function) หน่วยงานท่ีมี ภารกิจตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (Agenda) และหน่วยงานท่ีมี ภารกิจในพื้นที่  (Area) ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับหน่วยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ  อันจะท าให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  ประการส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหวังว่า
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) นี้ จะ เป็นส่วนหนึ่งในการ
น าไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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3.1 การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค 

การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค  4 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาคเหนือ 
(17 จังหวัด ) ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  (19 จังหวัด ) ภาคกลาง  รวมภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร (26 จังหวัด) และภาคใต้  (14 จังหวัด) ได้อิงแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดตาม
การจัดกลุ่มจังหวัด ที่อาศัยแนวทางของส า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ซึ่ง
พิจารณาถึง   
  ● ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
 ● ความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้าและการลงทุน  เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และความได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน 
 ● ยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนร่วมกันของประเทศซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างจังหวัด 

จากแนวทางจัดกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ได้มีการก าหนด พื้นที่ด าเนินการเพื่อพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การวิจัยใน ทุกภูมิภาค เพื่อน าไปสู่การพัฒนานโ ยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ใน
ภาพรวม โดยการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยในภูมิภาค ได้ด าเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด  ซึ่งจัดท าขึ้นในแต่ละภูมิภาคและได้มีการด าเนินการ
สร้างความมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค 

 การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยในระดับ ภูมิภาค ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการ  เป็นการประสานการด าเนินงานและเตรียมการใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดผู้มี ส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ การวิจัยใน แต่ละ
ภูมิภาค  เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานที่ครอบคลุมภาพรวมของประเทศ 

 ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็นการศึกษาวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของแต่ละ
จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  เพื่อประมวลและจัดท าเป็นภาพร วมของแต่ละภูมิภาค  และน าไปสู่การ
จัดท าเป็นภาพรวมของประเทศ 

 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดท าวิสัยทัศน์การวิจัย  (Vision) พันธกิจการวิจัย  (Mission) 
และเป้าประสงค์ด้าน การวิจัย  (Research Strategic Goals) เป็นการด าเนินการโดยให้ทุกฝ่ายใน   
แต่ละภูมิภาคมีส่วนร่วม 
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  วิสัยทัศน์  (Vision)  เป็นการก าหนดสภาพด้านการวิจัยท่ีแต่ละภูมิภาค 
ต้องการจะเป็นในอนาคต ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยสะท้อนถึงความมุ่งม่ันเกี่ยวกับทิศทาง
และจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

  พันธกิจการวิจัย   (Mission)  เป็นการก าหนดภารกิจหรือบทบาท หน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทีแ่ต่ละภูมิภาคต้องด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 

 เป้าประสงค์ด้าน การวิจัย  (Research Strategic Goals) เป้าประสงค์ด้าน
การวิจัยของภูมิภาคเกิดจากการก าหนดเป้าหมายการวิจัยในระดับวิสัยทัศนข์องภูมิภาค ซึ่งมุ่งแสดง
เป้าหมายท่ีภูมิภาคด าเนินการให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้  

 ขั้นตอนที่ 4  : การก าหนดกลยุทธ์การวิจัย (Research Strategies) เป็นการ
ก าหนด แนวคิดหรือวิธีการอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของแต่ละภูมิภาคว่าจะก้าวไปสู่
เป้าหมายการวิ จัยท่ีต้องการในอนาคตได้อย่างไร  ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงและ ความ
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ตลอดจนศักยภาพของภูมิภาค 

 ขั้นตอนที่ 5  : การก าหนดแผนงานวิจัย (Research Plan) เป็นการน า กลยุทธ์
การวิจัยไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงาน วิจัย  ซึ่งเป็นแผนงานท่ีมีความสัมพั นธ์หรือสนับสนุ นซ่ึง
กันและกัน ท าให้เกิดองค์รวม  (Holistic Ideology) เป็นการวิ จัยท่ีครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน        
การวิจัยประยุกต์  การวิจัยขั้น ทดลองที่มีความเป็นสหสาขาวิชาการ  (Multidiscipline)           
บูรณาการ  (Integrated) และครบวงจร  (Complete Set) โดยมีเป้าหมายสุดท้ายท่ีจะน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน  ทั้งน้ี แผนงานวิจัยดังกล่าวมุ่งหมายให้เป็นแผนงานวิจัยที่ก่อให้เกิด
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม  สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาค
ประชาชนด้วย 

3.3 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 

การพัฒนา นโยบายและยุทธศาส ตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 
ด าเนินการโดยบูรณาการข้อมูลจากยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 4 ภูมิภาค พร้อมทั้งค านึงถึงสถานภาพ
ปัญหาและศักยภาพของ ภูมิภาคและ ประเทศ  โดยได้น า ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ มาปรับปรุง 
และน าเสนอในการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) มาพัฒนาร่างให้ครอบคลุมนโยบาย ตลอดจน
สอดคล้องกับ แนวทางกา รบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย  พร้อมกันน้ี ยัง ให้ความส าคัญในก ารจัดท า  
“กลุ่มเรื่อง วิจัยที่ควร มุ่งเน้น ” เพื่อเน้นให้ ความส าคัญของการวิจัย ที่สอดคล้องกับ ความต้องการ
ผลงานวิจัยเพื่อการ แก้ปัญหาและสอดคล้องกับสถานการณ์ ของประเทศ   รวมท้ัง ได้น าผลการ
ติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยข องชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ที่อยู่ในระหว่ าง
ด าเนินการ มาประกอบการปรับปรุงการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติด้วย  
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ดังนั้น นโยบายและยุทธศาส ตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จึงเป็น
การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยจากฐานภารกิจเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
โดยตระหนักถึงข้อจ ากัด ด้านงบประมาณ  และยังคงค านึงถึง ความพร้อมของประเทศ วิกฤตทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น การใช้ทรัพยากรการวิจัย  และเครือข่ายภาคีการวิจัยที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสร้างความมีส่วนร่วมทุกระดับ เพื่อ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ
ประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมิ ปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์  เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
ท้องถิ่นและสาธารณะให้มากขึ้น  

 

44..     สาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจัยสาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจัย       

ของชาติของชาติ  ฉบับฉบับท่ี ท่ี 88  ((พพ..ศศ..  25255555--25525599))  

  นโยบายการวิจัย ของชาติ  ฉบับที่  8 ระหว่าง  พ.ศ. 2555-2559 ได้ก าหนดไว้ บน
พื้นฐานความต่อเนื่องจากนโยบายการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2554 ดังนี ้

  1.  เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ความต่อเนื่องของ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จัยของชาติ  (พ.ศ.2551-2554)      
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ รวมท้ัง นโยบายการวิจัย ของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-2572)   
โดยการวิจัยจะ ตอบสนองความต้องการของ ชุมชนและปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนา
ประเทศ  พร้อมกับด าเนินการควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชา การ อันเป็นรากฐานอัน
ส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืน  ทั้งน้ีมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งจากหน่ วยงานท่ีมีภารกิจประจ าตามหน้าที่  (Function) ภารกิจตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล  (Agenda) และภารกิจ ในพื้นที่  (Area) ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับหน่วยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ  อันจะท าให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม   

  2. ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวกับการวิจัย  ตลอดจนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ 
ปฏิบัติ  และติดตามผล  เพื่อให้ เกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคส่วนและทุกระดับของประเทศ       
อีกทั้ง เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยท่ี มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น  

  3. เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2555-2559) ซึ่งมีการก าหนด กลยุทธ์การวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  บนพื้นฐาน



12 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสาธารณะ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ  

               4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังในภูมิภาค  
โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีกลไกกระตุ้นให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและใน ส่วนภูมิภาค  อันจะน าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง  และการพัฒนาบุคลากรการ
วิจัยร่วมกัน 

  5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาต ิ (พ.ศ.2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

  6. ให้นโยบ ายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  
เป็นพื้นฐานเชิงนโยบายท่ีเชื่อมโยงกับ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  นโยบายและยุทธศาสตร์      
การวิจัยของหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว  (พ.ศ.2553-2572) ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืนของประเทศ 

                

                                  

                      

    2553-2572

      
                   

       

                   

                    

    2551-2554

                   

                    

    2555-2559

                           
                           

                             

                 :                

                         

                   

             

                    

                   

                 

        11

              

           

             

                

                 

 
 

นโยบายการวิจัยของชาตดิังกล่าวรองรับวิสัยทัศน์การวิจัยของชาต ิคือ ‚ประเทศไทยมี
และใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ‛ โดยมีพันธกิจการวิจัย ของชาติ 
คือ  ‚พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และ สร้าง
ฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม และแพร่หลาย  
รวมทั้ง ให้เกิดการเรียนรู้และ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อให้เกิด ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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และสาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต  โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม‛ 
 

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจการ วิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  (พ.ศ.2555-2559) รวม         
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 

44..11  ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ยุทธศาสตร์การวิจยัที่   11    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม     

 

  เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ เป็นพื้นฐาน เพื่อความ
ม่ันคงของประเทศ  โดยการสร้าง ความเข้มแข็ง
ของสังคม  การพัฒนา และยกระดับ คุณภาพชีวิต
และความผาสุกของประชาชน  

  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริม
องค์ความรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และก่อให้เกิด
ผลกระทบ ทางสร้างสรรค์ ในด้ านการพัฒนา
สังคม 

     2. งบประมาณการวิจัยท่ีจัดสรรให้หน่วยงาน
 ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1  

 

  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ี มีการน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคมและเชิงสาธารณะในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ เพิ่มขึ้น 

     2. มีการจัดสรรงบประ มาณการวิจัยให้หน่วยงาน
 ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 คิดเป็น
 สัดส่วนเพิ่มขึ้น 

 
 

งบประมาณ                  
ที่คาดว่าจะใช้ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 รวม 

ล้านบาท 16,289 23,717 28,190 32,982 38,112 139,290 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต  สวัสดิการเพื่อความม่ันคงของชีวิต ตลอดจน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม รวมท้ังการเสริมสร้างศักยภาพ ของชุมชนท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน  นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ  และการเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ  โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็น
ส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้น ที่ด้วย  ทั้งน้ี ได้ ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้
ความส าคัญในเรื่องต่างๆ รวม 10 กลยุทธ์ ได้แก่ 

   

 กลยุทธก์ารวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน  ทั้งใน
และนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบ สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ที่สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น  ด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน   
ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  1.1  การวิจัยเกี่ยวกับ การปฏิรูปการศึกษา  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา 
    1.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  

1.3  การวิจัยเกี่ยวกับก ารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ กับวิถีชีวิตอัตลักษณ์
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่  เพื่อพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ 
    1.4  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

1.6  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์  รวมท้ังความสามารถในการบริโภคสื่อ และข่าวสาร 
อย่างชาญฉลาด 
 

 กลยุทธก์ารวิจัยที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา  
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย  
ดังนี ้
  2.1 การวิจัยเกี่ยวกับ การส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.2 การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
สรา้งสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
  2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้าง       
ธรรมาภิบาลในสังคม 
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  2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริม สุขภาพ  การป้องกันโรคอุบัติใหม่                           
การรักษา พยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับ การ ป้องกันและ ส่งเสริม การดูแลรักษาและฟื้นฟู 
สุขภาพ 
 3.2  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 3.3 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม 
และบริการ      
 3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
 3.5 การวิจัยเกี่ยวกับ การป้องกัน โรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่ระบาด
ต่อเนื่องและโรคเรื้อรังท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว 
 3.6 การวิจัยเกี่ยวกับ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและเสริมสร้างความ
ม่ันคงด้านสุขภาพอนามัย 
 3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.8 การวิจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ทางสาธารณสุขและระบบการบริหารจัดการ
ด้านบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

 3.9 การวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการสุขภาพ 

 3.10  การวิจัยเกี่ยวกับ การป้องกันแ ละแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น       
ในกลุ่มเด็ก เยาวชนและสตรี โดยเน้นในระดับครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีท างาน ชุมชน และสังคม 

 3.11  การวิจัยเกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ        
ที่เหมาะสม และการปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 

 3.12  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น 

 

 กลยุทธก์ารวิจัยที่ 4  พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้

  4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก เพื่อสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการคุ้มครองภูมิปัญญา 
 4.2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

 กลยุทธก์ารวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา   ประกอบด้วยแผนงาน
วิจัย ดังนี ้
     5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี 
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 5.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  5.3  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬา เพื่อเป็นพื้นฐาน
สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการกีฬา 
 

 กลยุทธ์ การวิจัย ที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  และการบริหารรัฐกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย
แผนงานวิจัย ดังนี ้
  6.1 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน 
  6.2 การวิจัยเกี่ยวกับ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  ระบบงานยุติธรรม
ของประเทศ และกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย 
  6.3 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการ ภาคเอกชน และนักการเมือง 
  6.4 การวิจัยเกี่ยวกับ นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการ
บริหารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 การวิจัยเกี่ยวกับ การปรับปรุงกลไก และกฏระเบียบ ภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
  6.6 การวิจัยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของ ภาครัฐ กับเอกชน ต่อการส่งเสริม
ภาคการเกษตร การผลิต การบริการ และการค้า 
  6.7 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการภาครัฐ 
 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และปัญหาผู้มีอิทธิพล  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  7.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด    
  7.2  การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.3  การวิจัยเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยใช้
มาตรการทางสังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   

 

กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริ มสร้างภูมิคุ้มกัน   
ของท้องถิ่นและสังคม  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น กระบวนการ
และกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน 
  8.2 การวิจัยเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเพื่อความม่ันคงของชีวิต  
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  8.3 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบกลไกการบริหารท้องถิ่น เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันและความม่ันคงในการบริหารและเสริมสมรรถนะการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 
  8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลักประกัน

รายได้ ตลอดจนความม่ันคงในครัวเรือน 
  8.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิต
ให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ  
  8.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาสังคม และการ

จัดการความรู้เพื่อขจัดความยากจนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 
8.7  การวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมไทยอันเน่ืองมาจากโลกาภิวัฒน์ 
8.8  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าบริการทางเพศ 
8.9  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการว่างงาน ตลอดจนการ

จัดการงานและอาชีพ 
8.10  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ศักยภา พของแรงงานและ การส่งเสริม

ทักษะทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
8.11  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กร

ของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร  ในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
ตลอดจน การสร้างการยอมรับในอาชีพเกษตรกรให้ด ารงอยู่ 

8.12  การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาโคร งสร้างพื้นฐาน การจัดการผังเมือง      
การจัดการชุมชนชนบท ชุมชนห่างไกล และการเชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริญระหว่างจังหวัด
และประเทศเพื่อนบ้าน 

8.13  การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครั ว และ
แนวทางการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.14  การวิจัยเกี่ยวกับการ เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคน โดยเฉพาะ เยาวชน                     
ผู้พิการและผู้สูงอาย ุให้มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

8.15  การวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายด้านประชากรอย่างเหมาะสม 
 

กลยุทธก์ารวิจัยที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงและการป้องกันประเทศ และบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไมเ่ท่าเทียมในสังคม ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้

9.1  การวิจัย เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมกับชุมชน                 
ในการพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการความขัดแย้ง  ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมไทย 

9.2  การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคม 
การสร้างความปรองดอง การสร้างความสมานฉันท์และสันติสุข ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนและในประเทศ 
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9.3  การวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศ และการจัดชายแดน 
  9.4 การวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ และผลกร ะทบอันเนื่องมาจาก ผู้
ลักลอบเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่น   
  9.5  การวิจัยเกี่ยวกับ ศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐและภาคเอกชน 

9.6 การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งาน การผลิตและสร้างชิ้นส่วน
อะไหล่ยุทโธปกรณ์ทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศ 

9.7 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการและหลักนิยมเพื่อการใช้ก าลังในการรักษา
ความม่ันคงและป้องกันประเทศในสถานการณ์ต่างๆ 

9.8 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา แสนยานุภาพ ด้านต่าง ๆ        
ของประเทศ เช่น การพัฒนายุทโธปกรณ์ เป็นต้น 

9.9 การวิจัยเกี่ยวกับการดูแล รักษาความม่ันคง และความปลอดภัย ทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ  

9.10 การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความม่ันคง  
9.11 การวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายเพื่อ การ ปกป้อง และการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรทางบกและทางทะเล และเพื่อรองรับกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ พื้นที่
ทางบกและทะเล 

9.12 การวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
จากการประกาศเขตพื้นที่เหลื่อมทับหรือทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
กลยุทธก์ารวิจัยที่ 10  วิจัยเพื่อการปฏิรูป ประเทศ ไทยให้มีเสถียรภาพและ     

มีธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
10.1  การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย 
10.2  การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทย ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

10.3  การวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม  (Social and 
Cultural Connectivity) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 

44..22  ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 22    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

  เป้าประสงค์การวิจัย :  สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
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เศรษฐกิจ ที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ สมดุลและย่ังยืน โดยค านึงถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนกา รวิจัยที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริม
องค์ความรู้ และน าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ 
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์ ในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

     2. งบประมาณการวิจัยท่ีจัดสรรให้ หน่วยงาน
 ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 

 

  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ี มีการน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณะในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและระดับประเทศ เพิ่มขึ้น 

     2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 คิดเป็น
สัดส่วนเพิ่มขึ้น 

 

งบประมาณ                 
ที่คาดว่าจะใช้ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 รวม 

ล้านบาท 17,816 25,941 30,833 36,074 41,685 152,349 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

ซึ่งครอบคลุ มการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ป่าไม้ และประมง  รวมท้ังการพัฒนา และ
จัดการ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางอุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว   การพัฒนาด้านพลังงาน 
โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง  ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  รวมท้ังสัมพันธภาพกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และสร้าง องค์ความรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน  (ASEAN 
Economic Community – AEC) โดยด าเนินการบนพื้นฐาน ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมุ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มี
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ความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้ วย  ทั้งน้ี ได้ ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญ ใน
เรื่องต่างๆ รวม 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 

 กลยุทธ์การวิจัยที ่1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
    1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพั ฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และน าไปสู่การแข่งขัน และการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้าว (รวมถึงข้าวพื้นเมือง ) 
ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง พืชผัก ผลไม้  และ ไม้ดอกไม้ประดับ  
 1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การ
แข่งขันและการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ 
 1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง  
   1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเก็ บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร 
  1.5 การวิจัยเกี่ยวกับกา รพัฒนามาตรฐาน ด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร   
    1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย 

1.7  การวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทย และการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทย
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลักดันสู่การเป็นครัวของโลก 
  1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 

1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพและการจัดการผลผลิตการเกษตร

เพื่อการส่งออก 
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในระบบฟาร์ม เพื่อพัฒนาเป็น

พืชเศรษฐกิจใหม่ 
1.13 การ วิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน สินค้า และ

ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของอาหาร  (Food Safety) รวมท้ังความปลอดภัยของภาชนะและวัสดุ
สัมผัสอาหาร  

1.14 การวิจัยเกี่ยวกับ การ เพิ่มศักยภาพของการเป็นฐาน ความม่ันคงด้าน
อาหาร (Food Security) 

1.15 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทาน ที่เหมาะสมใน
พื้นทีแ่ละการใช้น้ าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.16  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาน้ าใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตร  อุปโภคและ
บริโภค 

1.17 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยกับต่างประเทศ 

1.18 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการสงวนรักษาพื้นท่ีเหมาะสมทางการเกษตร
อย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มแนวทางปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศจากการรุกล้ าของกิจกรรมเมือง 

 
 กลยุทธ์การวิจัยที ่2  พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเ ศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  2.2 การวิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสินค้าของท้องถิ่น 
  2.4  การวิจัยเ กี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสินค้าในระดับชุมชนที่
เหมาะสม โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

2.6  การวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนและกลุ่ม
เครือข่าย (Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ 

2.7  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจการ
กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise - SME)  
 

   กลยุทธ์การวิจัยที ่3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อ
ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
   3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
   3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม 
  3.3 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
    3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 
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   3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และวิธีการทางการเกษตรส าหรับประเทศไทย 
   3.6  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างตลาดภายในประเทศ 

3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการนิคมอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนในอนาคต 

 3.8 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับโค รงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  โดย
เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 กลยุทธ์การวิจัยที ่4 พัฒนาศักยภาพ ระดับคุณภาพบริการใน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว และรูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 
 4.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ตาม         
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

4.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 

4.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศัก ยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว   
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้และการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    4.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
       4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

4.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม  ซึ่งเชื่อมโยงถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 

4.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

4.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
ทางทะเล 

4.10  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  

4.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหาร 

4.12 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ 

4.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงกับการจัดการประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ  (MICE Tourism - Meeting 
Intensive Convention Exhibition Tourism) 
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 กลยุทธ์การวิจัยที ่5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอื่น  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  5.1 การ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต
พลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น รวมท้ังการก าหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชพลังงาน 
  5.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ  
  5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น 

5.4  การวิจัยเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงาน
ประเภทต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วม 

5.5  การวิจัยเกี่ ยวกับพลังงานทดแทน ใน ภาคการขนส่ง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งทุกประเภท 

5.6  การวิจัยเกี่ยวกับความม่ันคงทางพลังงาน 
5.7  การวิจัยเกี่ยวกับแผนพัฒนาและจัดการพลังงานที่ตอบสนองต่อ

สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ  
 

 กลยุทธ์การวิจัยที ่6 ยกระดับปร ะสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
   6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิภาพ การให้บริการด้านโลจสิติกส์
และการขนส่งสาธารณะ 
   6.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบขนส่ ง
ผู้โดยสารทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
   6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนามาตรฐาน การให้บริการด้านโลจิ สติกส์ และ
การขนส่งสาธารณะ 
   6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการ
ขนส่งสาธารณะ 
  6.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม  และการเชื่อม โยงการ
คมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาคของไทยและระหว่างประเท ศในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN 
Connectivity) 
  6.6 การวิจัยเกี่ยวกับ ระบบการจัดส่งและกระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน และ
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

6.7 การวิจัยเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของวิธีการขนส่งต่าง ๆ 
6.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศ 
6.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งทางน้ าในประเทศ โดยครอบคลุม

ถึงด้านกายภาพ ชลศาสตร์ และอุทกวิทยา 
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 กลยุทธ์การวิจัยที ่7  เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  7.1  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  7.2  การวิจัย เกี่ยวกับระบ บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ใช้บริการ 

7.3  การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน เพื่อผู้ด้อยโอกาส 
และเพื่อความม่ันคงของประเทศ 

7.4  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
เพื่อการแข่งขันและลดต้นทุน  รวมท้ังรองรับนโยบายเสรีทางการค้า 

7.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒน าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.6  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพและ ขีด ความสามารถ ทาง
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ 

7.7  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาต่ออุปกรณ์
หรือเครื่องมือในระบบการสื่อสาร ทั้งภาคพื้นดิน มหาสมุทร และอวกาศ 
 

  กลยุทธ์การวิจัยที ่8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย
แผนงานวิจัย ดังนี ้

8.1  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน   
และแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน  

8.2  การวิจัยเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า ข้ อตกลงการค้า
เสรี และการเชื่อมอาเซียนสู่สากล 

8.3  การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศเชิงรุกและสร้างสรรค์ 

8.4  การวิจัยเกี่ยวกับการค้าชายแดนในภูมิภาคต่างๆ 
8.5  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี

ยั่งยืนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน   
8.6  การวิจัยเกี่ยวกับ ระเบียงเศรษฐกิจ  (Economic Corridor) ของ           

อนุภูมิภาคทีมี่เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
8.7  การวิจัยเกี่ยวกั บการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันตก  (Western 

Seaboard) 
8.8  การวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบและ กลไกที่เหมาะสมใ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับ การก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 
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8.9  การวิจัยเกี่ยวกับ ความพร้อมของการรับการแข่งขันจากข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และ การเพิ่มอ านาจต่อรองให้กับประเทศ 

8.10  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้าน
สุขภาพ (Health Hub) ด้านการแพทย์ (Medical Hub) ด้านการศึกษา (Education Hub) และด้าน
การบ ารุงรักษาเครื่องบิน (Aeronautic Maintenance Hub) และด้านอื่นๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต 

8.11  การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองระหว่างประเทศที่เหมาะสม  

8.12  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพ
ของประเทศในเวทีนานาชาติและสร้างอ านาจต่อรองให้กับประเทศ 

  
44..33    ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 33    การการ อนุรักษ์ อนุรักษ์ เเสริมสร้าง สริมสร้าง และพัฒนและพัฒน าทุนทรัพยากราทุนทรัพยากร   

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
 

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร
จัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม 

 

  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจัยท่ี มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มี
การ ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
พัฒนาองค์ความรู้ และก่อให้เกิด ผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในด้าน การพัฒนาประเทศ 

2. งบประมาณการวิจัยท่ีจัดสรรให้หน่วยงาน
 ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3  

 เป้าหมาย : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ี มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ  รวมทั้ง
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณการวิจัยท่ี
จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

     2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3  
เพิ่มขึ้น 
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งบประมาณ                    
ที่คาดว่าจะใช้ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 รวม 

ล้านบาท 4,072 5,929 7,047 8,245 9,528 34,823 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิ จัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม  รวมท้ังการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี  ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงการแบ่งปัน
การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
(Meaningful Public Participation) และการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการรองรับและฟื้นฟูหลัง ภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  โดยระดับภูมิภ าค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความ
จ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย   ทั้งน้ี ได้ ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญ ในเรื่อง
ต่างๆ รวม 4 กลยุทธ์ ได้แก่   
  

 กลยุทธ์การวิจัยที ่1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      
  1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 1.3 การวิจัยเกี่ยวกับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (Value 
Creation) ของผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.4 การวิจัยเกี่ยวกับ การใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาการกีด
กันทางการค้าและมาตรการอื่นๆ ระหว่างประเทศ 
  1.5 การวิจัยเกี่ยวกั บการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และชายฝั่ง 
  1.6 การวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ และรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.7  การวิจัยเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พื้นที่ท่ีส าคัญและมีความเปราะบางเชิง
นิเวศ รวมท้ังการกัดเซาะชายฝั่ง 
  1.8  การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า 
  1.9  การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ  การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากมลพิษ  รวมท้ังการบริหารจัด การสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมและของชุมชน  โดยเฉพาะ การ
บริหารจัดการขยะในเมือง และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.10  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.11  การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการเพิ่มจ านวนสัตว์หรือสัตว์ป่า
ใกล้สูญพันธุ์ 

1.12  การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 กลยุทธ์การวิจัยที ่2 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ ทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรธรณี ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  2.1 การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดินและวิทยาศาสตร์ทางดิน  
  2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการบ ารุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 

2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและฟื้นฟูดินเปร้ียว ดินเค็ม 
  2.4 การวิจัยเกี่ยวกับ การ พัฒนา  การอนุรักษ์  และ การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5  การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
2.6  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทาง

วิทยาศาสตร์ร่วมกับทางสังคมศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างชาญฉลาด  
 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ  ประกอบด้วย
แผนงานวิจัย ดังนี ้
  3.1 การวิจัยเกี่ยวกับ การ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและพื้นท่ีลุ่มน้ าของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
      3.2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย  

3.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใน เชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา 
อุทกวิทยาและชลศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.4  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบูรณาการระหว่าง น้ าใต้ดินและน้ า
ผิวดินในการจัดการน้ า 
 

 กลยุทธ์การวิจัยที ่4 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติจาก ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม รวมท้ังระบบบริหารจัดการน้ าท่วมมีประสิทธิภาพประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
  4.1 การวิจัยเกี่ยวกับ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  การสร้างองค์ความรู้และ การ
ป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ   
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  4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัย
และระบบการเฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
  4.3  การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเปน็และเกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีความ
เปราะบางหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคลื่นยักษ์ใน
ทะเล 
  4.4  การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากอุตสาหกรรมและสร้างองค์ความรู้และการ
ป้องกันภัยจากอุตสาหกรรมด้วย เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Technology / Green Technology) 
  4.5  การวิจัยเกี่ยวกับการรองรับสถานการณ์และการฟื้นฟูที่เหมาะสม เมื่อ
เกิดสาธารณภัย และภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ   

4.6  การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพในการ
จัดการและการฟื้นฟู เมื่อเกิดพิบัติภัยและสาธารณภัย 

4.7  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
ของผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย 

4.8  การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย  
4.9  กา รวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชุมชนในกา รรับ

สถานการณ์ภับพิบัติและสาธารณภัย 
 

44..44    ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 44    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยันวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยั   

 

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและการพึ่ งพาตนเอง  โดยใช้ฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการ
ต่างๆ  อย่างสมดุลและเหมาะสม 

 

  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  มีกระบวนการวิจัยท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริม
องค์ความรู้ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกต์ อันก่อให้เกิดผลกระทบ ทาง
สร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาประเทศ 

2. งบประมาณการวิจัยท่ีจัดสรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4  
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  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ี มีการน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ ในร ะดับ
ชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ เพิ่มขึ้น 

     2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 คิดเป็น
สัดส่วนเพิ่มขึ้น 

 

งบประมาณ                
ที่คาดว่าจะใช้ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 รวม 

ล้านบาท 10,690 15,564 18,500 21,644 25,011 91,409 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของ
ประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาคอาจ
มุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นต้ องการผลงานวิจัยในพื้นที่ ด้วย  ทั้งน้ี ได้ก าหนดกลยุทธ์
การวิจัยท่ีให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ รวม 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 

 กลยุทธ์การวิจัยที่  1 พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และ  นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  ทางในสังคมศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ในวิทยาการต่างๆ  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้

1.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สัตว์ทดลองและวิธีการอื่นเพื่อทดแทนการ
ใช้สัตว์ เทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น   

1.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และ องค์ความรู้ใหม่ทาง
สังคมศาสตร ์ 

1.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิทยาการอื่น ๆ  

1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
และของประเทศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง  

1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ด้วยหลักการทาง
วิทยาศาสตร ์

1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Environmentally Friendly 
Technology / Green Technology) 
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1.7 การวิจัย เกี่ยวกับการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อส าร      
ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) และวิทยาการปัญญา (Cognitive 
Science) เพื่อการแข่งขันและรองรับนโยบายเขตการค้าเสรี 

1.8  การวิจัย เกี่ยวกับการเสริมสร้าง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร  

1.9 การวิจัยในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการผลิตและ
เศรษฐกิจ  
 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร
บุคคลทางการวิจัยในวิทยาการต่าง ๆ  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้
                       2.1 การวิจัยเกี่ยวกับ ความต้องการ นักวิจัยในวิทยาก ารสาขาต่าง ๆ ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และการพัฒนาแผนความต้องการก าลังคนด้านการวิจัยของประเทศ   
                      2.2 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย    
รุ่นใหม่ นักวิจัย และนักบริหารการวิจัย ให้มีมาตรฐานของวิชาชีพ  ในวิทยาการต่างๆ  ของภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยในชุมชนท้องถิ่นในภาค ประชาชน  ที่ควรเน้นท้ังปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงมีช่องทางความก้าวหน้าของอาชีพนักวิจัย 

 2.3 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน  และ
ภาคประชาชน 
  
  44..55    ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 55    การปฏิรูประบบการปฏิรูประบบ วิจยัของประเทศ เพ่ือวิจยัของประเทศ เพ่ือ การบริหารการบริหาร
จดัการความรู้จดัการความรู้   ผลงานวิจยั ผลงานวิจยั นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์ ทรัพยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  ทรัพยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  
สู่การใช้ประโยชน์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม ที่เข้าถึงประชาชนและที่เข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนาระบบและกล ไกการ ปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศเพื่อ บริหารจัดการความรู้ ของประเทศ 
อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

  ตัวชี้วัด    : 1. จ านวนโครงการวิจัยที่จะสามารถน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  

     2. งบประมาณการวิจัยท่ีจัดสรรให้หน่วยงาน
 ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5  

          3. สัดส่วนงบประมาณเพื่อการวิจัยระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 1: 1 
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 เป้าหมาย  : 1. โครงการวิจัยท่ีจะสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะเป็น ร้อยละ  80 ของ
โครงการวิจัยท้ังหมด โดยให้ภาคประชาสังคมมี
บทบาทในการวิจัยด้วยตนเอง 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 เป็น
ร้อยละ 30 ของงบประมาณการวิจัย 

      3. สัดส่วนงบประมาณเพื่อการวิจัยระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 1 : 1 เป็น 50% ของงบประมาณการวิจัย 

 

 

งบประมาณ                   
ที่คาดว่าจะใช้ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 รวม 

ล้านบาท 2,036 2,965 3,524 4,123 4,764 17,411 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความ
จ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย   ทั้งน้ี ได้ ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญ ในเรื่อง
ต่างๆ รวม 2 กลยุทธ์  ได้แก่  
  

กลยุทธ์การวิจัยที่  1 วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 
ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี้ 

1.1 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหาร การวิจัยของประเทศ ในแต่     
ระบบ เช่น ระบบนโยบายการวิจัย ระบบสนับสนุนทุนวิจัย ระบบทุนอุดหนุนการวิจัย ระบบสถาบัน
การวิจัย ระบบบุคลากรวิจัย ระบบโครงสร้างพื้นฐานส าห รับการวิจัย ระบบมาตรฐานการวิจัย  ระบบ
การจัดการผลผลิตการวิจัย และระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

1.2  การวิจัยเ กี่ยวกับ การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์  การใช้ประโยชน์
โดยชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ 

1.3  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายการ วิจัย  (Research 
Network) เพื่อเสริมรอยต่อที่ ขาดหาย  (Missing Links) ของ ห่วงโซ่คุณค่าการวิจัย  (Research 
Value Chain)  
  1.4  การวิจัยเกี่ยวกับ ระบบการส่งเสริมการวิจัยในภาคเอกชนเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  1.5  การวิจัยเกี่ยวกับ ระบบการสร้างแรงจูงใจให้ ภาคเอกชนในต่างประเทศ
มาลงทุนวิจัยในประเทศ 
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  1.6  การวิจัยเกี่ยวกับ ระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา และแนวทางการผลักดันสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
  1.7  การวิจัยเกี่ยวกับ การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ   
  1.8  การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของประเทศ  

1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการวิจัย ของ
ประเทศ 
  1.10  การวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี 
และวิทยาการสาขาต่างๆ ของประชาชน  ตลอดจน การเข้าถึง องค์ความรู้ในประเทศและจาก
ต่างประเทศ 
  1.11   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค 

1.12  การวิจัยเกี่ยวกับระบบการบริหารการวิจัยในระดับภูมิภาค  
1.13  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ คุณค่าทางภูมิปัญญา และ    

อัตลักษณ์ทางศิลปะ  วัฒนธรรม  หัตถกรรม และความหลากหลายของกลุ่มคนสร้างมูลค่าสู่
การตลาด ด้วยกระบวนการบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ 

1.14  การวิจัยเกี่ยวกับ การ จัดการองค์ความรู้สู่การสื่อสารระดับชุมชน       
ฐานราก ด้วยภูมิปัญญาและวิทยาการสู่การจัดการอย่างเหมาะสม 

1.15  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน รวมท้ังต่างประเทศ 

1.16  การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบกฎหมาย ให้เอื้อต่อการประกอบการ
และการส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน 

 

 กลยุทธ์การวิจัยที ่2  วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถด้านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี ้ 
  2.1 การวิจัยเกี่ยวกับ ระบบการ วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ 

2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีด้านการวิจัยที่เหมาะส มแก่การพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 
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55..  กลุ่มเรือ่งกลุ่มเรือ่งวิจัยวิจัยท่ีควรท่ีควรมุ่งเน้นมุ่งเน้น  
 

จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว เมื่ อพิจารณาความส าคัญกลุ่มเรื่อง วิจัยที่ควร
มุ่งเน้น โดยค านึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
และน าไปสู่การเสริมสร้างและ การพัฒนาประเทศโดยเร็ว  ประการส าคัญ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัย
ในพื้นที่ด้วย ดังนั้น จึงก าหนด  กลุ่มเรื่อง วิจัยที่ควร มุ่งเน้น  13 กลุ่ม เรื่อง  และคาดว่าจะใช้
งบประมาณเพื่อการวิจัยปีละ ประมาณ 40,700 ล้านบาท ดังนี ้

111...   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง    

 การวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างจิตส านึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้  ควบคู่ไปกับ การ
ประยุกต์ใช้ ภูมิปั ญญาท้องถิ่นเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี เสริม สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิต          
ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมท้ังการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย 

 เป้าประสงค์  : สังคมมีคว ามเข้มแข็ง ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาการ
ว่างงาน ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างม่ันคง 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 3,600 ล้านบาท 

222.  .  .  ความม่ันคงของรัฐความม่ันคงของรัฐความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   

  การวิจัยเกี่ยวกับ การปฏิรูปประเทศ ไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ ความม่ันคง
ของรัฐ และความม่ันคงของมนุษย ์การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆ
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รัฐ
สวัสดิการเพื่อความม่ันคงของชีวิต ความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดน
และการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการด้านความม่ันคง  รวมท้ังการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่าง
รัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม  

 เป้าประสงค์ : เกิดความม่ันคงในประเทศ เกิดความปรองดอง มีความสมานฉันท์
และความเป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก  

 ประมาณการงบประมาณ : คาดวา่จะใช้ปีละ 4,500 ล้านบาท 

333...         การปฏิรูปการปฏิรูปการปฏิรูปการการการศึกษาและสร้างสรรค์การศึกษาและสร้างสรรค์การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรียนรู้ เรียนรู้ 

 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  การจัดการศึกษา และรูปแบบ การศึกษา ที่
เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมท้ังการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน  และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
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 เป้าประสงค์  : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ อันน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคม
ฐานความรู้ในทุกระดับ  และสร้างความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,700 ล้านบาท 

444...         การจดัการการจดัการการจดัการทรัพยากรทรัพยากรทรัพยากรน้ าน้ าน้ า   
 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจน
ทรัพยากรน้ าระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ  
ต่อการจัดการทรัพยากรน้ าในอนาคต รวมไปถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 เป้าประสงค์  : มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและคุณภาพทีด่ีของสิ่งแวดล้อม  

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,900 ล้านบาท 

555. . .       ภาวะโลกร้อนและพภาวะโลกร้อนและพภาวะโลกร้อนและพลังงานลังงานลังงานทางเลือกทางเลือกทางเลือก   

 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  พลังงานทดแทน พลังงานชีวภา พ        
พืชพลังงาน และพลังงานทางเลือก ที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศและสนธิสัญญาต่าง ๆ 

   เป้าประสงค์ : สังคมมีความรู้และมีจิตส านึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใ ช้พลังงานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการ ประหยัดเงินตรา
ต่างประเทศในการน าเข้าพลังงาน  ลดการขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน 
รวมท้ังลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,000 ล้านบาท 

666...          การเพ่ิมมูลค่าการเพ่ิมมูลค่าการเพ่ิมมูลค่า สินค้าเกษตรสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรเพ่ือการส่เพ่ือการส่เพ่ือการส่ งออกและลดการน าเข้างออกและลดการน าเข้างออกและลดการน าเข้า    

        การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและ สร้างรายได้ให้กับชุมชน  
การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ตอ่ชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ   
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์  มาตรฐานสินค้า และผลิตภัณฑ์  ความปลอดภัย
ของอาหาร (Food Safety) และความม่ันคงด้านอาหาร (Food Security) 
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   เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างขี ดความสามารถในการแข่งขัน 
เสริมสร้างความเข้มแ ข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดการ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และสามารถสร้างให้เกิดอ านาจการต่อรองให้กับประเทศได้ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 6,900 ล้านบาท 

777...       การการการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคป้องกันโรคป้องกันโรค    การรักษาการรักษาการรักษาและการฟื้นฟูและการฟื้นฟูและการฟื้นฟูสุขภาพสุขภาพสุขภาพ       

   การวิจัยเกี่ยวกับการส ร้าง เสริมสุขภาพ  ระบบการบริหารจัดการด้านบริการ
สาธารณสุข ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข การติดเชื้อ วิทยาการใหมท่าง
สาธารณสุข การพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และแพทย์
ทางเลือก และการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

   เป้าประสงค์ :  คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุขดีขึ้น  
และมีความม่ันคงด้านสุขภาพของประเทศ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 4,500 ล้านบาท 

888.   .   .   การบริหารจดัการการบริหารจดัการการบริหารจดัการ ส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมและ การพัฒนาคุณค่าการพัฒนาคุณค่าการพัฒนาคุณค่า ความหลากหลายความหลากหลายความหลากหลาย ทางทางทาง
ชีวภาพชีวภาพชีวภาพ   

การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ การพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพยาก รธรรมชาติอย่างเหมาะสมและย่ัง ยืน     
การเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ        
และการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   เป้าประสงค์  :  มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และ
สังคม มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมบนฐานความรู้ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,800 ล้านบาท 

999.  .  .  เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรม   
   การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีที่ส าคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม ทุกระดับ เช่น กลุ่มธุรกิจ     
ขนาดกลาง ขนาดย่อม  รวมไปถึงขนาดใหญ่  รวมท้ังอุตสาหกรรม Eco-Industry การวิจัยเพื่อเป็น
การชี้น าการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  รวมท้ังการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์  : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดย มีเทคโนโลยีท่ี
น าไปสู่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยทีี่สนับสนุนภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 4,500 ล้านบาท 
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111000...   การบริหารการบริหารการบริหารจดัการจดัการจดัการการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว    

 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน 

  เป้าประสงค์  : สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และน าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,700 ล้านบาท 

111111...   สังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุ   
  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและการ
พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว /ชุมชน  การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผู้ สูงอายุท่ีเหมาะสมใน
บริบทสังคม  วัฒนธรรมไทย  ระบบและมาตรการส่งเสริมดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบนัสังคมและ
ชุมชน การน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และภูมิภาคอาเซียน  ตลอดจนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม 

เป้าประสงค์  : ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม
ตลอดจนมีสวัสดิการและสวัสดิภาพต่างๆ ในการด าเนินชีวิตอย่างม่ันคง  

ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,300 ล้านบาท 

111222...   ระบบโลจสิติกส์ระบบโลจสิติกส์ระบบโลจสิติกส์      

 การวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ 
ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาประสิทธิภาพและมาตรการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติ กส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งที่เหมาะสม รวมท้ังการเชื่อมโยง
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความม่ันคง ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์  : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  

ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,700 ล้านบาท 

111333...         การปฏิรูปการปฏิรูปการปฏิรูประบบวิจยัระบบวิจยัระบบวิจยัของประเทศ ของประเทศ ของประเทศ 

 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
มิติต่างๆ เช่น นโยบายการวิจัย  งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการวิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานข้อมูลการวิจัย 
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การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยซ่ึงรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย        
การติดตามและปร ะเมินผล กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  รวมท้ังการวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  และบุคลากรวิจัยสามารถให้บริการวิจัยและ
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  ชุมชน  และ
เครือข่ายวิสาหกิจต่าง ๆ  และอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานอันม่ันคงใน
การพัฒนาประเทศสู่สังคมฐาน ปัญญา (Wisdom-Based Society) และน าไปสู่สังคมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  (Creative Economy and Society) โดยค านึงถึง ความเชื่อมโยงการน าองค์ความรู้จาก
ต่างประเทศมาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   เป้าประสงค์ : 1. มีระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภาพและ            
มีประสิทธิภาพที่มีกลไกการขับเคลื่อนท่ีสามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบให้มาท างานสอดคล้อง
สัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ   

    : 2. มีระบบวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งที่ ฝังตัว (Embedded) อย่างแนบ
แน่นอยู่ในองค์กร และสามารถท าหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดกา รพัฒนาอย่างม่ันคงให้กับประเทศ  โดย
อาศัยฐานความรู ้ 

   : 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  โดยให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศ และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกระดับ   

   : 4. น า ไปสู่การก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์      
การวิจัย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว  
 

ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,600 ล้านบาท 
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66..   งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้ ด าเนินการด าเนินการ ตามนโยบายตามนโยบาย

และยุทธศาสตรก์ารวิจัยและยุทธศาสตรก์ารวิจัย ของชาติของชาติ   ฉบับฉบับท่ีท่ี  88  ((พพ..ศศ..  25525555  

––  25525599))  
 
 

ในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-
2559) จะค านึงความพร้อมของประเทศ  สภาพเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากวิกฤต การเงินที่ท่ัวโลกต้อง
เผชิญอยู่  การใช้ทรัพยากรการวิจัยและเครือข่ายภาคีการวิ จัยท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  การเน้น  
การบริหารจัดการงบประมาณวิจัยอย่างประหยัดภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยสร้างความมี
ส่วนร่วมทุกระดับ  เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะ   
การต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดการน าผลง านวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ท้องถิ่น และสาธารณะให้มากขึ้น ซึ่งในการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายน้ัน จะต้องระดมทรัพยากรการวิจัยและงบประมาณการ
วิจัยจากภาครัฐ จากภาคเอกชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงงบประมาณเพือ่การวิจัยจาก
แหล่งทุนวิจัยอื่น   ทั้งน้ี เพื่อขับเคลื่อนยุทธ ศาสตร์การวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งประมาณการว่า
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ด าเนินกา รตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2555-
2559) จากทุกภาคส่วน จะเป็นงบประมาณรวมท้ังสิ้น 435,282 ล้านบาท  ดังนี ้
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 สรุป งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ            
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) จ าแนกตามปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
กลยุทธ์
การวิจัย 

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : การ
สร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางสังคม 

10 16,289 23,717 28,190 32,982 38,112 139,290 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 : การ
สร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

8 17,816 25,941 30,833 36,074 41,685 152,349 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : การ
อนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 4,072 5,929 7,047 8,245 9,528 34,823 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : การ
สร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางนวัตกรรม
และบุคลากรทางการวิจัย 

2 10,690 15,564 18,500 21,644 25,011 91,409 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : การ
ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อ
การบริหารจัดการความรู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของประเทศ สู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่
เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

2 2,036 2,965 3,524 4,123 4,764 17,411 

 
รวม 

 
26 50,904 74,116 88,093 103,068 119,101 435,282 



40 

 

 

 สรุปงบประมาณที่คาคว่าจะใช้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-
2559) จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย 
 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

 

 
กลยุทธ์
การวิจัย 

 
แผนงานวิจัย 

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ 

 
(ล้านบาท) 

 
สัดส่วน (%) 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  1 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 

10 67 139,290 32 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  2 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

8 81 152,349 35 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  3 : การอนุรักษ์ เสริมสร้าง  และ
พัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 31 34,823 8 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  4 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางนวัตกรรม และบุคลากร
ทางการวิจัย 

2 12 91,409 21 

ยุทธศาสตร์กา รวิจัยที่  5 : การปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของ
ประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชา
สังคมอย่างแพร่หลาย 

2 19 17,411 4 

 
รวม 

 
26 210 435,282 100 
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77 ..   ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัด ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน   ตามตาม นโยบายและนโยบายและ

ยุทธศาสตรก์ารวิจัยยุทธศาสตรก์ารวิจัย ของชาติของชาติ   ฉบับท่ี ฉบับท่ี 88  ((พพ ..ศศ ..25525555––

25525599))  

 
ในการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-

2559) นี้ คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ.2559 จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นดัชนีช้ีวัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

7.1  ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของประเทศ  คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

7.2  การลงทุ นด้านการวิจัยของภาคเอกชน  คาดว่า จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุ นด้าน
การวิจัยในภาคเอกชน ในสัดส่วนท่ีเท่ากันกับการลงทุนด้านการวิจัยภาครัฐ (1:1) 

7.3  บุคลากรทางการวิจัยของประเทศ คาดว่า จะเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 10 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน 

7.4  สิทธิบัตรที่จดในประเทศ คาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2554  

7.5  จ านวน ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับสากล  คาดว่า จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2554 

7.6  ผลงานวิจัยต่อยอดเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ คาดว่าจะเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

                     จัดท าแผนที่เทคโนโลยี (Technology Roadmap) และท่ีสามารถระบุเป็นห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ระดับประเทศเพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี บทบาทด้านงานวิจัยและ
พัฒนาของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตั้งเป้าหมาย ร วมถึง
เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ และสร้างขีดความสามารถของนักวิจัยในแต่ละหน่วยงานได้
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88 ..  การบรหิารยุทธศาสตรก์ารวิจัย กาการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวิจัย กา รติดตาม รติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลตรวจสอบ และประเมินผล ยุทธศาสตรก์ารวิจัยยุทธศาสตรก์ารวิจัย       

ของชาติของชาติ  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 88    ((พพ..ศศ..  22555555  --  22555599))  
 
 

การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย  การติดตาม ตรวจสอบ แ ละประเมินผล  ยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดการบริหารไว้ดังนี ้

 
 8.1  การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวม 

ในการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-
2559) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้ องมีการก าหนดแนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งก ากับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นผลส าเร็จในภาพรวม ของ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  วิทยาการ  ทรัพยากรธรร มชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนด้าน
การบริหารจัดการความรู้ โดยก าหนดกลไกการสร้างความมีส่วนร่วม ขององค์กร ภาคเอกชน      
ภาคประชาชน  และชุมชนท้องถิ่นในการวิจัย   ทั้งน้ี  งบประมาณเพื่อการวิจัย ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 นี้ จะประกอบด้วย 
งบประมาณภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุน
วิจัยอื่น โดยตระหนักถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณภาครัฐ และความพร้อมของประเทศ  อย่างไร       
ก็ตาม อาจก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย และปรับปรุงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรองรับการ
ด าเนินยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง โดย เน้นการใช้ทรัพยากรการ
วิจัยและเครือข่ายภาคีการวิจัยที่มีอยู่อย่างมี ประสิทธิภาพ  และสร้างความมีส่วนร่วมจากทุก       
ภาคส่วนและทุกระดับ 
 

  8.2  การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติระดับนโยบาย 
   เพื่อให้การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
ด าเนินไปอย่างมีเอกภาพ ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ .ศ .2555-2559)  ไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน และแผนปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน  รวมถึงแผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานและร่วม ก ากับการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้า นนโยบาย งบประมาณสนับสนุนการวิจัย  ตลอดจนการ
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ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ  ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินภารกิจด้านการวิจัยของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการซ้ าซ้อน ด้านแผนงานวิจัยและงบประมาณวิจัย      
อันจะท าให้การด าเนินยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
 

      8.3  การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค 
  ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าแผนงานวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ไปบรรจุในแผนการปฏิบัติรา ชการของ
หน่วยงาน แผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดให้
มีระบบและกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค เช่น วช. ภูมิภาค หรือก าหนดรูปแบบ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ การบริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัย ส่วนกลาง   มีกระบวนการบริหาร จัดการแบบบูรณาการ  รวมท้ังการประสาน
ความร่วมมือกับ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ หน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนส่วนราชการในภูมิภาค ตลอดจน
เครือข่าย อื่นๆ  อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิด การ ท า และการลงทุนวิจัยขององค์กร
เอกชน ภาคประชาชน  และชุมชน ท้องถิ่นในการวิจัยอย่างเป็ นระบบ  ทั้งน้ี  เพื่อให้มีการบริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ในทุกระดับ  ซึ่งน าไปสู่การ สร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัยในระดับภูมิภาคและชุมชน พัฒนาให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะ
ก่อให้เกิดผลตอบสนองต่อการพัฒนาภูมิภาคให้ เข้มแข็ง สมดุลและยั่ งยืน และน าไปสู่การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างกว้างขวาง  
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     8.4   การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยระดับหน่วยงาน 
ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนาแผนงานวิจัยและโครงการวจัิย

ให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับ ที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) พร้อมทั้งก าหนดให้มีกลไกการบริหารยุทธศาสตร์กา รวิจัยระดับหน่วยงาน หรือ
ระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด  โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย
ระดับหน่วยงานหรือระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่อาจแต่งตั้งขึ้น  โดย อาจก าหนดให้มี “ผู้รับผิดชอบ
การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย (Chief Research Officer – CRO)” ขึ้นท าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับหน่วยงานหรือระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด   ทั้งน้ี 
เพื่อให้หน่วยงาน หรือจังหวัด /กลุ่มจังหวัด มีระบบการบริหารการวิจัย ที่ชัดเ จน มีการ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมด้านการวิจั ยในหน่วยงา นหรือจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ให้เกิ ดขึ้นอย่างเป็นระบบและมี
เอกภาพ  ขณะเดียวกัน ก็ให้เกิดความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิ จัยเพื่อการพัฒนาที่ทุก
หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้  และผลงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ ประโยชน์จาก
งานวิจัยให้กว้างขวาง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  8.5   การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การวิจัย ในนโ ยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย และ 26 กลยุทธ์การวิจัย  ดังนั้น การบริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัย ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ต้องมีการก าหนดกลไก
การประสานการบริหาร ยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การวิจัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 13 กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น   โดยอาจก าหนดให้มีการบริหารและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจัยในรูปคณะกรรมการ และมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ที่สามารถสนับสนุน
ให้เกิดพลังเสริมซึ่งกันและกัน (Synergy) ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาตาม แนวทางของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) นอกจากนี้ ยังมุ่งให้เชื่อมโยงกับ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  
นโยบายและการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-2572) รวมท้ังนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของหน่วยงานบริหารการวิจัย หน่วยงานให้ทุนวิจัย และหน่วยงานท่ีมีภารกิจการวิจัยด้วย 

ในการด าเนินการต่าง  ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ัน  ทุกภาคส่วนควรค านึงถึง
ประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ โดยการยึดม่ันในหลักการและเป้าหมายการด าเนินการ และหาก
น าไปสู่การเจรจาต่อรองก็ควรเป็นการเจรจาต่อรองที่มีลักษณะเป็นการร่วมมือ  (Win-Win) คือ
ข้อตกลงที่จะให้ทุกฝ่ายท่ีร่วมเจรจาได้รับประโยชน์ด้วยกัน  การเจรจาในลักษณะน้ีมีผลท าให้คู่
เจรจาคบกันได้นาน เป็นมิตรแบบถาวร  
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การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพื่อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ

การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ เพ่ือการบริหารจดัการ
ความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากร 
และภมิูปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชยแ์ละสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึง
ประชาชน และประชาสงัคมอย่างแพร่หลาย

                          

                    

                        

การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพื่อการ
พฒันาทางสงัคม

                     

                   

              

การเสริมสร้างและพฒันา
ทุนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

                                

           

การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพฒันา   

ทางวิทยาการและทรพัยากรบุคคล

 
 
    88..66      การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจยัการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติของชาติ  ฉบับที่ ฉบับที่ 88  
      ((พพ..ศศ..22555555--22555599))  
 ในการด าเนินภารกิจตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2555-2559) ให้บรรลุผลส าเร็จ ได้ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี ้
   8.6.1 การวัดผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัย 

ในการวัดผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ  มีการ
ด าเนินการให้ครอบคลุมในมิติต่างๆ  ได้แก่ ด้านประสิทธิ ผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานวิจัย      
ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ  และด้ านการพัฒนาองค์ กร โดยมีการวัดผลการด าเนินงานเ ป็น
ระยะๆ ในระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  ทั้งน้ี โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการวัดผลการด าเนินงาน 
 
   8.6.2 การติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาต ิ
   8.6.2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual Review) ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหนา้ของตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และด าเนินการประเมินผลในช่ วงขณะ
มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ ในแต่ละปี เพื่อน าไปสู่การพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ต่อไป ทั้งน้ี แต่ละหน่วยงานอาจแต่งตั้งคณะ กรรมการติดตามและ
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ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในระดับหน่วยงาน โดยมีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของประเทศ 
 
   8.6.2.2 การประเมินผลเม่ื อสิ้นสุดแผนงาน วิจัย (Summative Evaluation) 
ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดแผนงานวิจัยหรือเม่ือสิ้นสุดแผนใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 รวมถึงด าเนินการน าผลงานวิจัยไปสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศให้ประสบความส าเร็จ  
 
   8.6.3 การตรวจสอบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Surveillance) 

การเปลี่ยนแปลงในสถา นการณ์ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ย่อมส่งผลบางประการต่อการบริหารแผนงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย จึง
จ าเป็ นต้องมีการทบทวน  ตรวจสอบ  วิเคราะห์ ความเสี่ยง  และประเมินสถานการณ์ อย่า งเป็ น
ระบบ เพื่อส่งสัญญานเตือนภัยเป็ นระยะๆ  ให้เห็นถึงผลกระทบท่ี อาจจะเกิดขึ้นต่อ ยุทธศาสตร์ การ
วิจัยและการน ายุทธศาสตร์ การวิจัยไปปฏิบัติ   อันจะน าไป สู่การปรับปรุงแผนงานวิจัยใ ห้ทันต่อ
สถานการ ณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  และให้ส อดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน รวมท้ังแผนงานขององค์กรภาคเอกชนที่มีการทบทวนและปรับปรุง  ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้น 
จะท าหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงแผนงานวิจัย ตลอ ดจนแนวทางขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการปรับปรุงแผนงานวิจัย ตลอดจน
แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในภาพรวม 
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99. . สรปุนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิสรปุนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิ จัยจัย ของชาติของชาติ             

ฉบับท่ีฉบับท่ี   88  ((พพ..ศศ..  25525555––25525599))  

 

ส านักง านคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย     
ของชาติ  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของ
หน่วยงานวิ จัยต่าง ๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตร วจสอบข้อเสนอการวิจัยของ
หน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมท้ัง    
ความต้องการของพื้นท่ี  

นโยบายการวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัย
ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การ พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืน  โดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม 
ทั้งน้ี กรอบการด าเนินงานวิจัยจะเน้นงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของการวิจัยท่ีสอดรับกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะท่ีงบประมาณกา รวิจัยจะ
กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังในภูมิภาค และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดค วามร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานวิ จัยในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค  อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยร่วมกัน  ซึ่งการด าเนิน
ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  ฉบับที่ 8 (พ .ศ . 2555-2559) จะ มีความเป็นเอกภาพแ ละมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเ มินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ดังนั้น  นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็นพื้นฐานเชิงนโยบายท่ีเชื่อมโยงกับ การ
ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-2572) 
 

วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ ‚ประเทศไทยมแีละใชง้านวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ‛   โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของ ชาติ  (พ.ศ.
2555-2559) คือ ‚พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และ
สร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งให้เกิด
การเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  
ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม‛ 
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 สรุปยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 11    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ

พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม   โดยมีเป้าประสงค์การวิจัยคือ สร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เป็นพื้นฐานสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต  ความผาสุ ก และความม่ันคงของประเทศ
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความม่ันคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างความม่ันคงของ
ประเทศ  ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจัย 10 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่ อการวิจัย รวม  78,355    
ล้านบาท  (ร้อยละ 32)  และในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจัย กลยุทธ์การวิจัย และ
แผนงานวิจัยท่ีมีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย 

ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 22    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ   โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน   โดยค านึงถึง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร         
ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ป่าไมแ้ละประมง รวมท้ังการพัฒนาและจัดการ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน   นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรม บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านพลังงาน      
โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมท้ัง สัมพันธภาพกับประเทศ
เพื่อนบ้าน  และสร้ างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อรองรับ การก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC)  โดยด าเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจัย 8 กลยุทธ์  คาดว่าจะใช้
งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม  87,467 ล้านบาท  (ร้อยละ 35) และในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นใน
ประเด็นการวิจัย กลยุทธ์การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย 

 ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 33     การการ อนุรักษ์ อนุรักษ์ เสริมสร้างเสริมสร้าง   และพัฒนาและพัฒนา ทุนทุน
ทรัพทรัพยากรยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ   การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม  รวมท้ังการ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ า  ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากร
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สัตว์น้ า รวมถึงการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะก ระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง  (Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการ รองรับและ
ฟื้นฟูหลัง ภัยธรรมชาติ  และภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจัย 4 กล
ยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม  19,133 ล้านบาท (ร้อยละ 8) และในระดับภูมิภาค
อาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจัย กลยุทธ์การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจ าเป็นต้องการ
ผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย 

  ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ยุทธศาสตร์การวิจยัที่     44    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาพัฒนา นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยันวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยั   โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ 
ซึ่งมี กลยุทธ์การวิจัย 2 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม  52,024  ล้านบาท      
(ร้อยละ 21) และในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจัย กลยุทธ์การวิจัย และแผนงาน วิจัย
ที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย 

  ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 55    การปฏิรูประบการปฏิรูประบบวิจยับวิจยัของประเทศของประเทศเพ่ือเพ่ือการบริหารจดัการการบริหารจดัการ
ความรู้ ความรู้ ผลงานวิจยัผลงานวิจยั  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์ ทรัพยากรทรัพยากร   และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และสาธารณะเชิงพาณิชย์และสาธารณะ   ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม ที่เข้าถึงประชาชนและประชาที่เข้าถึงประชาชนและประชา
สังคมอย่างแพร่หลายสังคมอย่างแพร่หลาย  โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศเพื่อ บริหารจัดการความรู้ ของประเทศ อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นการ
วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร จัดการด้านการวิจัยของประเทศ ซึ่งมีกล
ยุทธ์การวิจัย 2 กลยุทธ์  คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม  9,021 ล้านบาท  (ร้อยละ 4)    
และในระดับภูมิภาค  อาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจัย กลยุทธ์การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความ
จ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย 
   

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ สามารถน ามาสร้างความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศได้ โ ดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ก าหนดแนว
ทางการปรับยุทธศาสตร์การวิจัย ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ และการปรับแต่งใน
รายละเอียดสาระ เพื่อให้มีการติดตามการด าเนินการวิจัย อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวได้ แม้ว่า
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศได้ถูกปรับตามนโยบาย รัฐบาลไปแล้วก็ตาม หน่วยงานวิจัยที่น า
งบประมาณแผ่นดินไปใช้ในการท าวิจัย ก็ยังคงมีข้อมูลในการวิจัยและในฐานข้อมูลที่ได้ท าไว้กับ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อการติดตามและวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่งชาติ ได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ เพื่อน ามาพิจารณาจัดความส าคัญเป็นกลุ่มเรื่องวิจัย ที่ควรมุ่งเน้น  โดยค านึง ถึง
วิกฤติการณ์ ที่เกิดขึ้น  ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การ
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เสริมสร้างและพัฒนาประเทศโดยเร็ว  สามารถก าหนด กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง 
ได้แก่  (1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง   (2) ความมั่นคงของรัฐ  และการเสริมสร้างธรร
มาภิบาล  (3) การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู ้ (4) การจัดการทรัพยากรน้ า  (5) 
ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก  (6) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลด
การน าเข้า   (7) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ (8) การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพั ฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  (9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม (10) การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว (11) สังคมผู้สูงอายุ  (12) ระบบโลจิสติกส์  และ (13) การปฏิรูประบบวิจัย ของ
ประเทศ 
 

สรุปนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จะมีการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  รวม 26 กลยุทธ์การวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย  
งบประมาณภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุน
วิจัยอื่น โดยตระหนักถึงข้อจ ากัด ด้านงบประมาณภาครัฐ ความพร้อมของประเทศ  โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรการวิจัยและเครือข่ายภาคีการวิจัยที่มีอยู่อย่างมี ประสิทธิภาพ  โดยสร้างความมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและทุกระดับ  เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศ 
โดยเฉพาะการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะให้มากขึ้น 
 

ผลที่ คาดว่า จะได้รับจากการด าเนินตามนโ ยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ  
ฉบับที่  8 (พ.ศ.2555-2559) จะก่อให้เกิด ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน  และชุมชนท้องถิ่นท่ีมุ่งให้ มีการน าภูมิปัญญามาต่อยอด ก่อให้เกิด
ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิ จ สังคม และสาธารณะ  เพิ่มขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างความผาสุกของประชาชน  และสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ  รวมท้ังเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสืบไป   
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ภาคผนวกภาคผนวก  
  

บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารบทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  

ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาคยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค  

 
 
 
          ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค  แบ่งออก
ตามภูมิภาคของประเทศเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ (17 จังหวัด )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
(19 จังหวัด )  ภาคกลาง  ซึ่งรวมภาคตะวันออก  (26 จังหวัด ) และภาคใต้  (14 จังหวัด ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยใน ภูมิภาค รวมท้ังส่วนกลาง ได้มีส่วนร่วม
บูรณาการแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน หน้าที่ของหน่วยงาน ความต้องการของพื้นท่ี รวมท้ังความต้องการผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
และทรัพยากรการวิจัยท่ีเชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาค และภาคส่วนต่างๆ  อันจะ
ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ผลที่ได้จากการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยระดับ
ภูมิภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้ น า มาสู่ การจัดท า ร่าง “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ              
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)” ฉบับนี้ ซึ่งได้มีปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้รับจากการ
ประชุมระดมความคิดสาธารณะ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559) : ภาคเหนือ 

 
 ภาคเหนือครอบคลุมเขตปกครอง 17 จังหวัด จัดแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน  8 จังหวัด 
และภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 33 ของประเทศ ภาคเหนือตอนบนเป็น
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพย ากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะป่าไม้ท่ีมีพื้นที่
ถึง 47 ล้านไร่เป็นต้นก าเนิดลุ่มน้ า ปิง วัง ยม และน่าน มีพื้นที่ 64 ล้านไร่ ให้ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยปี
ละ 26,913 ล้านลูกบาศก์เมตรท่ีมีความส าคัญต่อภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง และเป็นพื้นท่ี
รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ พันธุ์หรือ ชน เผ่ามากกว่า 13 เผ่าพันธุ์            
ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งผลิตข้าวเนื่องจากมีท่ีราบลุ่มน้ าขนาดใหญ่  
มีพื้นที่เกษตรมากถึงร้อยละ 68.3 ของภาคเหนือทั้งหมด และเป็นแหล่งผลิตข้าวเป็นอันดับสองของ
ประเทศ และภาคเหนือมีพื้นท่ีติดต่อแ ละเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและ เชื่อมโยงสู่ กลุ่มประเทศอินโดจีน การค้าชายแดนของภาคเหนือเป็นการค้าเกินดุล
ตลอดมา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 22.8 โดยมีพม่าเป็นประเทศคู่ค้าหลักคิดเป็นร้อยละ 
74.7 รองลงมาเป็นจีนตอนใต้ ร้อยละ 15.6 นอกจากนั้นภาคเหนือยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในอัตราที่สูง เกือบร้อยละ 19.9 ของผลิตภัณฑ์ภาค  (Gross Regional 
Product-GRP) แต่แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวยัง กระจุกตัวอยู่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง
ร้อยละ 54.9 เชียงรายร้อยละ 15.9 และพิษณุโลกร้อยละ 8.9 
 ภาคเหนือในปัจจุบันยังคงประสบกับปัญหาที่ต้องรอการแก้ไข ได้แก่ ปัญหาความม่ันคง
ในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยังมีข้อจ ากัด  โดยเฉพาะ เกษตรกร
ภาคเหนือตอนบนที่มีสัดส่วนการถือครองที่ดินเล็กที่สุดเพียง 8.8 ไร่ต่อครัวเรือน ในขณะภาคเหนือ
ตอนลางมีสัดส่วนการถือครองที่ดินเฉลี่ย 29.7 ไร่ต่อครัวเรือน  พื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือ
ตอนบนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ถึงร้อยละ 68 ประชาชนยังคงเรียกร้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรส าคัญคือ ดิน น้ า และป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ภาคเหนือมีครัวเรือนที่เป็น
หนี้ร้อยละ 66.7 ในปี 2551 มีหนี้สินเฉลี่ย 1.1 แสนบาทต่อครัวเรือน ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายส่งผลให้ สัดส่วนคนจนของภาคเหนือยังคงสูง ถึงร้อยละ 13.3 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนคนจนของ
ประเทศที่มีร้อยละ 8.9 ในปี 2551  และภาคเหนือก าลังก้าวเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ เร็วกว่าภาคอื่นๆ 
ของประเทศถึง 19 ปี ขณะที่อัตราเพิ่มประชากรมีเพียงร้อยละ 9.6 ท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านแรงงาน
ในเชิงปริมาณในภาคอุตสาหกรรม โดยมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมเพียงร้อยละ 19.9 ของ
แรงงานท้ังภาค และแรงงานที่มีอยู่ยังขาดคุณภาพทางทักษะฝีมือ แรงงานในระบบส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงร้อยละ 55.3 และภาคเหนือ มีการใช้แรงงานต่างด้าว ชาวพม่า    
มาก ถึงร้อยละ 96 .3 ของแรงงาน ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดภาคเหนือ 2.6 แสนคน  
นอกจากนั้นภาคเหนือยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพของระบบการศึกษา โดย เยาวชนในวัยศึกษายั งมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 และคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคเหนือยัง
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ได้มาตรฐานน้อยท่ีสุดรองจากภาคใต้ ด้านคุณภาพชีวิตและภาวะการเจ็บป่วยของ ประชากรใน
ภาคเหนือ ภาวะความเจ็บป่วย ของประชากรภาคเหนือยังคงเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 34.2 
ของทั้งประเทศ และประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคเอดส์สูงสุดในระดับประเทศ คือ มีผู้ป่วยราย
ใหม่ 43.8 คนต่อประชากรแสนคน และท่ีส าคัญจังหวัดล าพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด 18 คนต่อ
ประชากรแสนคน และในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและ
ฝุ่นละอองรุนแรงที่สุดในปี 2551 โดยมีผู้ป่วยถึง 86,678 ราย และภาคเหนือตอนล่างมี การเจ็บป่วย
จากสารเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชสูงสุดเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ คือ 7.4 คนต่อประชากรแสนคน  

ปัญหาเหล่านี้จึงน ามาซึ่งความสามารถในการรองรับการพัฒนาโดยเฉพาะการรองรับการท่องเที่ยว
ในหลายๆ รูปแ บบท่ีพื้นที่ภาคเหนือมีศักยภาพ แต่ยังมีปัญหาการบริหารจัดการ  การพัฒนา
บุคลากร และการปรับตัวที่ไม่ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

การจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย  พ.ศ. 2555 – 2559  ของภาคเหนือ จึงก าหนด วิสัยทัศน์
ด้านการวิจัยไว้ คือ “ประชาชนภาคเหนือมีองค์ความรู้จากการวิจัย สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมธรรมาธิปไตย ด้วยฐานทรัพยากรชุมชนและท้องถิ่น 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน ” โดยมี พันธกิจการวิจัย  5 ประการคือ 1) 
เพิ่มคุณค่าทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์ 2) สรรค์สร้ างคุณค่าการวิจัยเป็นองค์
ความรู้สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนภาคเหนือ 3) เชื่อมโยงภูมิปัญญา และวิทยาการสมัยใหม่
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  4) พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสนับสนุนการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ และ 5) พัฒนาระบบและกลไก
บริหารจัดการเครือข่ายความรู้ของชุมชนและท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม  
ภาคเหนือมี เป้าประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  : 1) ใช้การวิจัยจ าแนกจัดกลุ่มความส าคัญการ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจท่ีส าคัญของท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด   2) ใช้การวิ จัยเป็นองค์ความรู้
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์สถานการณ์ลดความขัดแย้ง
ทางสังคม   3) ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ  4) ใช้กระบวนการวิจัยแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย เฉพาะ
ปัญหาการจัดการน้ า มลภาวะทางอากาศ และการจัดการขยะชุมชน  และ  5) ใช้การวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคเหนือก าหนดไว้ 5 ประเด็นตามล าดับดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้
แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนือ  มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้พัฒนาบุคคลและการท างานร่วมกันอย่าง
เหมาะสม ด้วยภูมิปัญญาและวิทยาการสู่การจัดการความขัดแย้งเสริมสร้างประชาธิปไตย  ตลอดจน
พัฒนาระบบสวัสดิการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การน า
ภูมิปัญญาและวิทยาการด้านการจัดการความม่ันคงเป็นฐานคิดสู่องค์ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรและชุมชน และสามารถสื่อสารสู่ชุมชนด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยการ
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จัดการของ ท้องถิ่น   2) ปฏิรูปและจัดระ บบการศึกษาและการเรีย นรู้ตามหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  พัฒนาทรัพยากรชุมชนของท้องถิ่น เตรียมความพร้อม สู่ตลาดแรงงานและสังคม
ผู้สูงอายุ  3) เสริมสร้างระบบสวัสดิการชุมชน ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยการปรับองค์กรให้บริการให้
เหมาะสมกับคนท้องถิ่นและเชื่อมโยงศักยภาพผู้ สูงอายุใ นท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  และ  4) การ
จัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบการคัดกรอง จ าแนกบุคคลต่างด้าวกับคนไทยไร้สัญชาติ จัดระบบ
การใช้แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา รวมถึงการ จัดระบบสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  การค้า  และลงทุน
ภาคเหนือสู่ กลุ่มประเทศอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอินโดจีน  โดยมุ่งเน้นการน าคุณค่าความ
หลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญา วัฒนธรรมชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์
และโดดเด่นเชื่อมโยงสู่กลุ่มธุรกิจส าคัญของภาคเหนือ และเชื่อมโยง ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  มี
กลยุทธ์การวิจัย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างคุณค่าจากผลผลิตการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพืช
พื้นบ้าน พืชท้องถิ่น พืชอาหารจากป่าเข้าสู่อุตสาหกรรมและระบบตลาดอย่างเป็นระบบ พร้อมกับ
สร้างระบบสวัสดิการและประกันรายได้ให้เกษตรกร เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่และ
เครือข่ายเกษตรกร  2) น าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีสร้างเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น
ภาคเหนือสู่ตลาดท่องเที่ยวสากล 3) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในภาคเหนือ และ 
4) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในภูมิภาคสู่กลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและตลาดเสรีการค้าระหว่างประเทศ  
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ของภาคเหนือ  มุ่งเน้นการผสมผสานวิทยาการและ
เทคโนโลยีเข้ากับภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  มี 3 กลยุทธ์การวิจัย ได้แก่ 1) การวิจัยสนับสนุนการ
จัดการระบบนิเวศลุ่มน้ าแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการภูมิปัญาและวิทยาการสู่การจัดการสร้าง
นวัตกรรมการใช้น้ า 2) สนับสนุนการจัดการเชิงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการต่อ
ยอดภูมิปัญญาผสานวิทยาการสมัยใหม่ และ 3) วิจัยสนับสนุนการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลก
ร้อนจากิจกรรมและวิถีชีวิต พัฒนาอุปกรณ์การเตือนภัยและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน   
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาและวิทยาการสู่การ
พึ่งตนเอง และการจัดการ พื้นที่ เมือง  ชนบทพื้นที่สูง และชายแดนภาคเหนือ  มุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ให้เชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริญเสริมสร้างความ
ม่ันคงและคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมี 4 กลยุทธ์การวิจัย ได้แก่   1) การสนับสนุนจัดท าแผนแม่บทและ
แผนบริหารเมือง พื้นที่ชนบท พื้นท่ีสูง และพื้นท่ีชายแดนรองรับประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ. 2558 
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2) การพัฒนาระบบขนส่งในเมือง ระหว่างเมือง  และโครงข่ายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน   3) การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสนั บสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงา น 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  4) การวิจัยสนับสนุนระบบบริหารจัดการและการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนของท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนและการลงทุนในกิจการบริการ
สาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน    
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกันและสร้าง
ความมั่นคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ  มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นจัดระบบความรู้จากการวิจัย
เพื่อการวางแผนพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  มี 3 กลยุทธ์การวิจัย ได้แก่ 1) การ
วิจัยการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างการบริหารและบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการปัญหาและการพัฒนาบริการสาธารณะในท้องถิ่น 2) การวิจัยการปรับโครงสร้างการคลัง 
การปรับปรุงนโยบายท้องถิ่นเพื่อการลงทุนและการสื่อสารนโยบายสู่ท้องถิ่น และ 37 การวิจัย
โครงสร้างการบริหารและการเสริ มสร้างสมรรถนะท้องถิ่นท้ังด้านบุคลากร การจัดระบบกลไก และ
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น   

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และผลการประมวลความต้องการเสริมสร้าง
และพัฒนาภาคเหนือของภาคีเครือข่ายวิจัย ได้ก าหนดประเด็นที่ควรมุ่งเน้นและเร่งด่วนของ
ภาคเหนือขึ้นตามกลุ่ มเรื่องวิจัยเร่งด่วน 13 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง  มุ่งวิจัยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความม่ันคงทางอาหาร พัฒนา
อาชีพ ลดปัญหาหน้ีสิน และขจัดความยากจนให้กับชุมชนภาคเหนือ 2) ความมั่นคงของรัฐและ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล  มุ่งวิจัยการผลักดันยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากร และการเสริมสร้างความม่ันคงของชุมชนในทุกระดับและทุกพื้นที่ 3) การปฎิรูป
การศึกษา  มุ่งวิจัยเกี่ยวกับการ จัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างเศรษฐกิจชุมชนโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  4) การ
จัดการน้ า มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบเครือข่ายและ
โครงข่ายการจัดสรรน้ าเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคเหนือ และลดปัญหาภัยพิบัติจากน้ าในพื้นที่ภาค
กลางให้มีประสิทธิภาพและประหยัดภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 5) การพัฒนาพลังงานทดแทน 
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาคุณภาพพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก  การสร้างทางเลือกจากการ
ปลูกพืชพลังงาน  การแปรรูปพืชพลังงาน และการใช้ไบโอเทคโนโลยีพัฒนาพลังงานระดับอุตสาหกรรม
และชุมชน 6) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า   มุ่งเน้น การวิจัย
เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรท่ี
สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและ สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีใหมแ่ละการ
พัฒนาคุณภาพสินค้า ม าตรฐานสินค้า ตลอดจนความปลอดภัยของ อาหาร (Food Safety)        
7) การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ มุ่งเน้นการวิจยัเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ประสิทธิภาพ
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การให้บริการทางการแพทย์ การติดเชื้อ วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการวิจัยด้านบุคลากร
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไ ทยและแพทย์ทางเลือก  8) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ   มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
และการเชื่อมต่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญ
เพื่ออุตสาหกรรม  ม่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหมแ่ละเทคโนโลยีที่ส าคัญสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด ใหญ่ โดยเฉพาะการ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจส าคัญของภาคเหนือ 10) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  มุ่งเน้นการ
วิจัยเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการ
ท่องเที่ยวชุมชนและเครือข่ายชุมชน  11) สังคมผู้สูงอายุ   มุ่งเน้น การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบและมาตรการการส่งเสริม ดูแ ล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบันสังคม
และชุมชน  รวมท้ังการน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่สังคม  12) ระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการขนส่งที่เหมาะสม รวมท้ังการ
เชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกั บประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความม่ันคง ตลอดจนส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเหนือ และ 13) การปฏิรูประบบวิจัยของภาคเหนือ  มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับ
การปฏิรูประบบวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงร ะบบการวิจัยของประเทศในมิติ
ต่างๆ เช่น นโยบายการวิจัย  งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการวิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานข้อมูลการวิจัย 
การเชื่อมโยงระหว่างภาคีเครือข่ายการวิจัยไปจนถึงกลุ่มผู้ใ ช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การติดตาม
และประเมินผล  
  การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยภาคเหนือเพื่อเป็นฐานความรู้สู่การจัดการตนเองของ
ท้องถิ่นและจังหวัด จึงก าหนดให้มี วช .ภูมิภาคท าหน้าที่ประสาน และวิเคราะห์นโยบายจาก
ส่วนกลาง (Top down) สู่การปฏิบัติระดับภาค ด้วยการวิเคราะห์จัดท าประเด็นการวิจัยเร่งด่วนจาก
ท้องถิ่นและจังหวัด  (Bottom up) โดยเริ่มตั้งแต่ ศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบล  โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท าหน้าที่ประสานงานรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการงานวิจัยเข้าสู่ ศูนย์การ
วิจัยระดับอ าเภอเพื่อประมวลสู่ศูนย์การวิจัยระดับจังหวัด และศูนย์การวิจัยกลุ่มจังหวัด  ในส่วนของ
ภาคเอกชนจะมีกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยโดยผ่านสภาอุตสาหกรรมและ หอการค้า
จังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเน้น การสร้างนวัตกรรมด้านการเงิน การตลาด และการค้าสู่
ประเทศในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกลุ่มประเทศอิ นโดจีน   กระบวนการด าเนินงานเป็นการ
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ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายวิจัยในทุกระดับ และทุกขั้นตอนของการด าเนินงานรวม ไป
ถึงการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคเหนือ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  
 ประเทศไทยมีการติดต่อและสัมพันธ์กับนานาปร ะเทศทั่วโลก  (Globalization)           
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในโลกย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงด้วย
เช่นเดียวกัน  ตัวอย่างในเชิงประจักษ์ คือ ภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศแปรปรวน ตลอดจนปัญหา
ราคาน้ ามันซ่ึง เป็นพลังงานฟอสซิลมีราคาสูงขึ้น  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย
และในภาคย่อมส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชุมชนและสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนและชุมชนต้อ งปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างมี
ความสุขในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นและสังคมที่มีภูมิคุ้มกันพร้อมทั้งการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยองค์ความรู้จากการวิจัย   
ดังนั้น การจัดท า ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555- 2559 ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มีการ
ท าการศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพทั่วไปและ
ศักยภาพตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาค  แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาประมว ลและวิเคราะห์
สถานภาพในอนาคต (Scenario) จากนั้นน าไปผนวกกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ระยะสั้น  (พ.ศ.2551-2554) และนโยบายการวิจัย ระยะยาว  (พ.ศ.2553-2572) และปฏิรูประบบ    
การวิจัยในการจัดท าร่างฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์วิจัย (พ.ศ.2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 
แล้วน าไปสร้างการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมระดมความคิดจ านวน 5 ครั้ง กระจายไปตามกลุ่ม
จังหวัดและภาพรวมอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นท าร่างฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและจัดประชุมประชา
พิจารณ์จึงกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับนี้เกิด
จากการมีส่วนร่วมในการประชุมระ ดมความคิดและประชาพิจารณ์จ านวน 7 ครั้งและเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรวมทั้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่ม
จังหวัด พร้อมทั้งนโยบายรัฐบาลและบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศบน
พื้นฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ผลงานที่เป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เป็นฐานของ
สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืนต่อไป 
 
 วิสัยทัศน์   :  มีองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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 พันธกิจ  ประกอบด้วย  1) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการคง
ความสุขของประชาชนและเมื องน่าอยู่   2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีภูมิคุ้มกันควบคุม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล  3) พัฒนาขีดความสามารถของ
จังหวัด /กลุ่มจังหวัดด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน  4) การบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานการวิจัยแบบธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม   

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่เป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ ควบคู่
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อความม่ันคงในชีวิตและอาชีพ รวมท้ังเกิดการคงความสุขในสังคมและชุมชน
หรือเมืองน่าอยู่บนบริบทของภาคที่มีประชากรมากที่สุดแต่ขาดโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมทั้งมีประชากรสูงวัยมาก
ขึ้น อันน้ีมีผลให้แนวโน้มเป็นสังคมพึ่งพิงและผู้ด้อยโอก าสมากขึ้น  รวมท้ังสถาบันครอบครัว
อ่อนแอและมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการ
รวมกลุ่มท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงได้ก าหนด
เป็น  13 กลยุทธ์การวิจัย มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความม่ันคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมือง       
ที่ดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในก ารแก้ไขปัญหาควา มยากจน นอกจากนี้       
ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อการเสริมสร้างความ
ม่ันคงของรัฐประเทศ และความม่ันคงของมนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วย   
ด้านการเกษตร ด้าน อุตสาหกรรมและ ด้าน การบริการบนบริบทของภาคที่ตั้งอยู่กลางกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวก รวมท้ังเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน  ตล อดจนมีข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด
ของประเทศและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่นและได้รับการพัฒนาและสืบทอดกันมาเป็นเวลา
ยาวนานจึงได้ก าหนด เป็น 18 กลยุทธ์การวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต และการแปรรูป ทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางกา รเกษตรและ
ประมง รวมท้ังการพัฒนาองค์ความรู้และ ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกับประชาชนท าการวิจัยเพื่อขยายผล นอกจากนี้ยัง
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทา งอุตสาหกรรมและการบริการ           
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ซึ่งครอบคลุ มถึงการท่องเที่ยว  การพัฒนา ด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีโดย
ด าเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อน 
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  3 การอนุรักษ์  เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเ น้นการฟื้นฟูและพัฒนาตลอดจนการใช้ประโยชน์ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านสังคม และเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและย่ังยืนบนบริบทของภาคที่สภาวะอากาศโลกร้อนขึ้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลด
และพื้นท่ีดินเค็มจ านวนมาก การขยายตัวของชุมชนเมืองมา กขึ้นอันมีผลให้เกิดมลพิษ แต่ภาคนี้
เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติและมีทรัพยากรแร่จ านวนมากที่ยังไม่ได้
น ามาใช้ประโยชน์รวมท้ังความโดดเด่นซากดึกด าบรรพ์ ซึ่งก าหนดเป็น  10 กลยุทธ์วิจัยมุ่งเน้นการ
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อม  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสังคม อย่างแท้จริง  (Meaningful Public Participation) เพื่อป้องกันและลดความ
ขัดแย้ง   รวมท้ังการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ า  และ      
ภัยธรรมชาติ  

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาและ การน าความรู้วิทยาการและเทคโนโลยี มา
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ค วบคู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จึงได้ก าหนดเป็น 3 กลยุทธ์การวิจัย มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของ
ประเทศเพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการ
วิจัยของประเทศ  
 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการ ความรู้  ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
ทรัพยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วย
ยุทธวิธีที่เหมาะสม ที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
วิจัยและผลงานวิจัยด้วยการบริหารจัดการด้านการวิจัย ให้เป็นฐานความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมของภาคบนบริบทของภาคที่การวิจัยมีทุนสนับสนุน
ไม่เพียงพอ การวิจัยมีความซ้ าซ้อนและขาดการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จ ากผลงานวิจัยไม่เต็มที่และมี นักวิจัยไม่เพียงพอจึงก าหนดเป็น  3 กลยุทธ์การวิจัยที่
มุ่งเน้นการวิจัย ในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการองค์ความรู้ผลงานวิจัย 
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นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรการวิจัยและภูมิปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ยุทธศาสตร์เม่ือน ามาพิจารณาจัดความส าคัญเป็นกลุ่มเรื่องที่ควร 
มุ่งเน้นโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและการเมื อง ความต้องการ
ผลงานวิจัยและความรู้จากการวิจัยเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างพร้อมกับการ
พัฒนาภาคและประเท ศให้ทันกับเหตุการณ์ สามารถก าหนดกลุ่มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ่งเน้นตามบริบท
ของภาคจ านวน 8 กลุ่มเรื่อง คือ  1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเข้มแข็ง   2) การ
ป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ  3) การจัดการทรัพยากรน้ า   4) การจัดการทรัพยากร
ดินและป่า   5) การพัฒนาด้านการ เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร  6) ภาวะโลกร้อนและ
พลังงานทางเลือก   7) ระเบียงเศรษฐกิจ และสังคม อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   8) การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวจากกลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้นตามบริบทของภาคจ านวน 8 กลุ่มเรื่องนี้สามารถ
เชื่อมโยงกับกลุ่มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ่งเน้นตามนโ ยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติภาพรวม
จ านวน 13 กลุ่มเรื่องโดยมีรายละเอียดดังน้ี   1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  2) ความ
มั่นคงของรัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   3)การปฏิรูป การศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้   4) การจัดการทรัพยากรน้ า   5)  ภาวะโลกร้อนและพลังงา นทางเลือก   6)  การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า   7)  การป้องกันโรคและการรักษา
สุขภาพ   8)  การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและ การพัฒนาคุณค่า ความหลากหลา ยทาง
ชีวภาพ  9)  เทคโนโลยีใหม่ และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม  10)  การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว  11)  สังคมผู้สูงอาย ุ 12)  ระบบโลจิสติกส ์  13)  การปฏิรูประบบวิจัย 

การแปลงยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมระดับท้องถิ่นและภาคนั้นจ าเป็นต้องสร้างกลไกความ เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานท่ี มีหน้าที่ (Function ) ต่างๆ  รวมถึงหน่วยงาน ด้านนโยบาย หน่วยงานการ สนับสนุน     
ทุนวิจัย หน่วยงานปฏิบัติการวิจัยและหน่วยงานการใช้ผลงานวิจัย มาร่วมด าเนินการ วิจัยอย่าง         
ธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (Area) ทางด้านยุทธศาสตร ์(Agenda) นอกจากนี้
ยังต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นประจ าทุกปีเพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ตลอดจนแผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการทบทวน
และปรับปรุงขององค์กรวิจัยในภาคีเครือข่ายวิจัยของภาคและของประเทศต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง 

 
 ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่ส าคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวง 
คือกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง ยัง
เป็นท่ีตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นน าทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้  ยังเป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ       
โดยเป็นที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  และยังเป็นท่ีตั้งของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาคเอกชน  ท าให้ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจและมีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันน ามาสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคกลางและการ
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ   กลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และ 6   
อนุภูมิภาค รวมท้ังสิ้น 26 จังหวัด  คือ  (1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  8 จังหวัด  2 อนุภูมิภาค
ได้แก่  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา   ปทุมธานี   อ่างทอง   สระบุรี   ลพบุรี   สิงห์บุรี   และชัยนาท
(2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  13 จังหวัด  3 อนุภูมิภาค  ได้ แก่  ราชบุรี สุพรรณบุรี
นครปฐม  กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ  นครนายก  สระแก้ว และปราจีนบุรี  และ (3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  4 จังหวัด
1 อนุภูมิภาค ได้แก่ ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี และตราด   
 ภาคกลาง รวมท้ังกรุง เทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีความส าคัญอย่างสูงทาง
เศรษฐกิจ โดยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจขอ งประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 71 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ  ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคกลางยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จใน
อัตราที่สูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี  โดยภาคอุตสา หกรรมเป็นภาคที่มีบทบาทการผลิตหลักทาง
เศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ 72 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ   ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมี
อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.8 ต่อปี  และมีการลงทุนขยายตัวเฉลี่ยกว่า  300,000 ล้านบาท  
นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงงานนอกภาคเกษตรท่ีท างานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ กว่าร้อยละ 
70 เป็นแรงงานที่มีระดับการศึกษาและมีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าภาคอื่นๆ ด้วย นอกเหนือจากการ
ผลิตจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคบริการยังเป็นภาคที่มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจของภาค
กลาง โดยในแต่ละปี  ภาคกลางมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 85,000 ล้านบาท โดยเป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ประมาณ  35,800 ล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ประมาณ 49,200 ล้านบาท   
 จากการทีภ่าคกลางมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ การเป็นแหล่งผลิต
ทาง การเกษตรท่ีส าคัญของประเทศ  มีความหลากหลายของการผลิตทั้งภาคเกษตร  
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีค วามสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
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ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เป็นศูนย์กลา งของเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เป็น
ศูนย์กลางการคมนา คมขนส่ง และมีความพร้อมทางภูมิศาสตร์ซ่ึ งเอื้อต่อการลงทุนและการส่งออก 
เป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง
ทั้งทางบกและอากาศ ท าให้เป็นศูนย์กลางเชื่ อมโยงและกระจายสินค้าของภูมิภาค เป็นท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของป ระเทศ ซึ่งมีความก้ าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี 
ขณะเดียวกัน ภาคกลางสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร มีกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศที่เกื้อหนุนต่อการค้า การ
ลงทุน ในขณะท่ีนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นและสนับสนุนการท่องเ ที่ยวภายในประเทศ รวมถึงโครงการ
ครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น และสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางจึงมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดนสู่พม่า อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรปในอนาคต  และยั งมีแหล่งพลังงานธรรมชาติจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน สามารถกระจายต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคอื่นได้   แม้ว่าภาคกลางจะได้รับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในสัดส่วนสูง และมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ยังปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเน่ืองที่
ส าคัญได้แก ่ 1) ปัญหาด้านการพัฒนา ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพรวมของภาคกลาง พบว่าปัญหา
ด้านการพัฒนาที่ส าคัญคือปัญหาด้ านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  การบริหาร
จัดการ แรงงาน และสังคม   2) ปัญหาด้านการวิจัย แม้ว่าภาคกลางจะมีศักยภาพและความพร้ อม
ด้านการวิจัยสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ แต่จากการวิเคราะห์ภาพรวมของภาคกลาง ยังพบว่าปัญหาด้าน
การวิจัยท่ีส าคัญในภาคกลาง  เช่น   การขาดแคลนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ ในแต่ละสาขา   การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัยในแต่ละสาขาที่ไม่พอเพียงแก่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาเชิงรุก   คุณภาพของผลงานวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ยังมีน้อย                  
เป็นต้น  3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภูมิภาค จากการทีภ่าคกลางเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
รวมท้ังสิ้น  26 จังหวัด  โดยประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และยังมีเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดรวม 6 อนุ
ภูมิภาค  คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  และกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก  และในแต่ละอนุภูมิภาคได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายย่อยและมุ่งพัฒนาเครือข่ายให้
เข้มแข็ง สร้างจุดร่วมบนจุดต่างที่มีความหลากหลาย โดย มีกลไกการสร้างเครือข่ายเพื่อก ารพัฒนา
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบราชการซ่ึงมีความยืดหยุ่นน้อย และระบบความร่วมมือที่มิต้องอิง
ระบบราชการ  ซึ่งกลุ่มจังหวัดต่างมีความตื่นตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการปรับ
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน   การพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวได้น ามาสู่การสร้างความร่ วมมือใน
การผลิต การตลาด การขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ งกิจกรรมต่างๆ ในระดับท้องถิ่น 
ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อให้ เกิดความพร้อมที่จะสร้างศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็งของ อนุภูมิภาค โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามความเหมา ะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงและย่ังยืน  อันจะน าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งของภาคกลางต่อไป  ด้านความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ      
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เพื่อนบ้าน เนื่องจากภาคกลางมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังฝั่งตะวันตก  ทั้งทางบกและทาง
ทะเล  ประกอบกับนโยบายการเมืองระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม
ความสัมพัน ธ์อันดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และเทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เงื่อนไขและข้อจ ากัดการพัฒนาต่ างๆ ได้รับการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อน าไปสู่การพัฒนาใน ระดับ
ภูมิภาค อีกทั้งกระแสการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย-ยุโรป และบริบทของการลดอัตราภาษี 
(Free Trade Agreement, FTA) รวมท้ังการด าเนินการภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization, WTO) ดังนั้น ภาคกลางจึงมุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ต่ างๆ ให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาแนว
เศรษฐกิจท่ี เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ทั้งสองฝั่ง ต่อเนื่องไปสู่ภูมิภาคอื่น และเป็น
ฐานเศรษฐกิจด่านหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 ในยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ของภาคกลางนี้ ได้ด าเนิน การก าหนด
วิสัยทัศน์ด้านการวิจัยของภาคกลาง ขึ้น โดยพิจารณาถึงวิสัยทั ศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดด้วย  
ทั้งน้ี เพื่อให้แนวทางการด าเนินภารกิจด้านการวิจัยในภาคกลางนั้นมีความชัดเจน สามารถน า
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ที่ได้ไปด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ภูมิภาค  
แผนปฏิบัติ ราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนความต้องการขอ งภาคเอกชน ท้องถิ่น 
และชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มจังหวัด ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดไว้  

เมื่อน าภาพรวมของวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดมาระดมคว ามคิด
และสร้างความเข้าใจร่วมกัน  จึงน ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยของภาคกลาง เพื่อแสดง
ถึงสภาพด้านการวิจัยที่ภาคกลางต้องการจะเป็นในอนาคต ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  อันสะท้อน
ถึงความมุ่งม่ันเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น เป็นจุดหมายปลายทาง
ร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี ้

“สร้างและน าองค์ความรู้ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด         
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน         
การแข่งขัน ให้เป็นภูมิภาคที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ภาคกลางมีการก าหนดพันธกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นพันธกิจ
ด้านการวิจัยที่ภาคกลางจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

 “ศึกษาค้นคว้าวิจั ยในทุกระดับ โดยใช้ทรัพยากรร่วม พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่น  เพื่อน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมคุณค่าการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความรู้อย่างแท้จริง” 
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ซึ่งยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ของภาคกลาง มุ่งให้เชื่อมโยงกับ 
“นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)‛ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ รวมทั้งปัญหาและสถานณ์การของประเทศ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การวิจัยของภาคกลาง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 ไว้รวม 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
28 กลยุทธ์การวิจัย ดังนี ้

11..     ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ยุทธศาสตร์การวิจยัที่   11  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม   กลยุทธ์การวิจัยที่ส าคัญ คือ  ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน  ทั้งใน
และนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย ตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น  ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย   ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษา 
พยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้ านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค   พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพร  พัฒนา ศักยภาพทางการกีฬา  พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิจ  จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาผู้มีอิทธิพล  ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของ
ท้องถิ่นและสังคม เสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ และบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความ
ไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และปฏิรูปการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 

22..     ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 22  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ   กลยุทธ์การวิจัยที่ส าคัญ คือ สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง 
และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง  พัฒนาองค์
ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโล
จิสติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ  เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 3.   ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 33  การเการเ สริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากร                             
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   กลยุทธ์การวิจัยที่ส าคัญ  คือ  บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูบ ารุงดิน  รวมท้ัง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและสร้างความ



66 

 

เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ  และ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ  

 4. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ การวิจยัที่การวิจยัที่   44  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางวิทยาการพัฒนาทางวิทยาการ และทรัพยากรและทรัพยากร บุคคลบุคคล กลยุทธ์การวิจัยที่ส าคัญ  คือ พัฒนานวัตกรรมแ ละ
องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่างๆ   
สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการต่าง  ๆ และพัฒนาและสร้าง
ศักยภาพทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี 

   5. ยุทธยุทธศาสตร์ศาสตร์การวิจยัที่ การวิจยัที่ 55  การบริหารจดัการความรู้การบริหารจดัการความรู้   ผลงานวิจยั นผลงานวิจยั น วัตกรรม วัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์   ทรัพยากรทรัพยากร   และภูมิปัญญาของประเทศและภูมิปัญญาของประเทศ   สู่การใสู่การใ ช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม   กลยุทธ์การวิจัยที่ส าคัญ  คือ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของ
ประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  และวิเคราะห์
และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว เมื่อพิ จารณาความส าคัญ ของกลุ่มเรื่องวิจัยที่
ควรมุ่งเน้น โดยค านึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไข
ปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาภูมิภาคโดยเร็ว จึงก าหนดกรอบกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควร
มุ่งเน้น ในช่วง พ .ศ.2555-2559 ในเบื้องต้น  12 กลุ่ม เรื่อง ดังนี้   1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง  2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   3. การปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้   4. การจัดการทรัพยากรน้ า  5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก   
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลด การน าเข้า   7. การป้องกันโรคและการ
รักษาสุขภาพ  8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม   10. การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว  11. สังคมผู้สูงอายุ และ 12. ระบบโลจิสติกส์  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้  

วิสัยทัศน์การวิจัยภาคใต้  

‚ภายในปี พ .ศ.2559 มีงานวิจัยเป็นฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
ให้มีความสมดุล สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ โดยใช้ทุนทาง
ทรัพยากรและเครือข่ายการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม‛ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช .) ได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้   
ปี พ.ศ.2555-2559 เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ ของ
ประเทศและใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจ สอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรีระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 โดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559) รวมทั้งความต้องการ
และศักยภาพของพื้นทีแ่บบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ ปี พ.ศ.2555-2559 เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้อง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 3 กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ) ควบคู่
กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาภูมิภาคใต้และประเทศอย่างสมดุล
และย่ังยืน ที่มีส่ว นร่วมจากทุกภาคส่วน โดยยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้   ปี พ.ศ.2555-2559 จะมี
ความเชื่อมโยงกับทั้งนโ ยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ.2555-2559) และ
นโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-2572) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ด้านการวิจัยของประเทศ มีทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของ
ภาคใต้มีความชัดเจน จึงได้ก าห นดยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ ปี พ .ศ .2555-2559 
เป็น 5 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 50 แผนงานวิจัย โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ การวิจัยได้มีการก าหนด
กลยุทธ์  แผนงานวิจัย และตัวอย่างประเด็นการวิจัย ที่เป็นความต้องการในการวิจัยในภาคใต้ช่วง      
5 ปี ดังนี ้

ยุทธศาสตรก์ารวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
ภาคใต้ มีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาสู ง ในหลายจังหวัดของ

ภาคใต้ยังมีจ านวนแรงงานต่างถิ่นและต่างด้าวเป็นจ านวนมาก กอร์ปกับสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ยังเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแล ะมีความเสี่ยงต่อความม่ันคงของ
ประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื้นที่  และเป็นเหตุฉุดรั้งการ



68 

 

พัฒนาในแทบทุกด้าน   รวมท้ังการเกิดเป็นภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย  นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลัง ก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความม่ันคงในพื้นที่จึงเป็นพื้นฐาน
ที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้อง มุ่งเน้นการวิจัยในด้าน
การปฏิรูปศึกษา การเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศแบ บมีส่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะการวิจัยความเข้าใจของ ‘คุณลักษณะเฉพาะ ’ ของพื้นที่  : มิติทางสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ’ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 
1 : การปฏิรูปการศึกษาทั้งในและนอกระบบท่ีสอดคล้องกับวิถชีีวิตในแต่ละท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 : วิจัย
เพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์และบูรณาการการแก้ไขปัญหาแบบ มีส่วนร่วมในพื้นที่  กลยุทธ์
ที ่3 : การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้  กลยุทธ์ที่  4 : วิจัยเพื่อส่งเสริ มความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภุมิคุ้มกั นของท้องถิ่น
และสังคม กลยุทธ์ที่  5 : วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์  โดยมี 18 แผน
งานวิจัย  คือ   1) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับ การปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา   2) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับอัตตลักษณ์ในแต่ละ
ท้องถิ่น  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับภาคการผลิต   4) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความ เป็นธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมี ส่วนร่วม        
5) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกั บแรงงานต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว  6) แผน
งานวิจัย เกี่ยวกับกฎหมายและกติ กาต่างๆเพื่อความเป็นธรรมาภิบาล   7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสมานฉันท์ในพื้นที่และสร้างความเข้าใจ ความเป็นธรร มในการพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม      
8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฏหมายท่ี เกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่สงบใน  3 จังหวัด
ชายแดนใต้   9) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกของผู้ได้รับผลกระ ทบจากปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึ กและ
ความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  3 จังหวัดชายแดนใต้  11) แผนงานวิ จัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหายา
เสพติด   12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว   13) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   14) แผนงา นวิจัย
เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความ พร้อม ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community)  16) แผนงานวิจัยด้านสุขภาพ   17) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  18) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตรก์ารวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ภาคใต้มีศักยภาพผลผลิตหลักที่หลากหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน การประมง 
การเพาะ เลี้ยงชาย ฝั่ง ข้าวพื้นเมือง ปศุสัตว์ และไม้ผลเขตร้อนเช่น ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มโอ 
ทุเรียน เป็นพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลผลิตส่วนใหญ่ยังจ าหน่ายในรูปแบบสินค้าปฐมภมิูที่มีมูลค่าต่ า ฐานการผลิตแคบ ขาดประสิทธิภาพ
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ในการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต และนวัตกรรมกระบวนการผลิต ทางการเกษตร และการประมง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ รวมท้ังการพัฒนาองค์คว ามรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และเนื่องจากสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งที่
เป็น ภูเขา ทะเล แม่น้ า ลุ่มน้ าต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ท าให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในด้านก ารท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ีทั้ง 14 จังหวัด มีความ
หลากหลายมาก อีกประการหน่ึง ภาคใต้มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล       
(ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ) และเป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แต่มีประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ พื้นที่ มีลักษณะแคบและยาว ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง      
ขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาคเอเชีย จึงมีเป้าประสงค์การวิจัยคือ การสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่ อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแข่งขันบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทั้งด้านการเกษตรและ
การท่องเที่ยว โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปัจจัยเหล่านี้ เมื่อน า มาพิจารณาก าห นดเป็นกลยุทธ์และแผน
งานวิจัยแล้ว      จะประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์ที่ 1 : วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปศุสัตว์และประมงและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน  กลยุทธ์ที่ 2 : วิจัยเพื่อพัฒนา
ภูมิปัญญาทางการแพทย์  กลยุทธ์ที่ 3 : วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  กลยุทธ์ที่  4 : วิจัย
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์  และ  15 แผนงานวิจัย 
ได้แก่  1) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับยางพารา  2) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน   3) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับอาหารฮาลาล  4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ผล  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและการประมง  6) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า :การแปรรูป   
7) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับ ข้าวพื้นเมือง  8) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับ สัตว์เศรษฐกิจ   9) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณ ฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพและการแพทย์
ทางเลือก   10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่การเป็นยารักษาโรค  
11) แผนงานวิจัยการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น   12) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่ องเที่ยว   13) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับการตลาดของการท่องเที่ยว 
14) แผนงานวิจัยการค้าและการขนส่ง  และ 15) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับ การพัฒนาศูนย์กลา ง 
โลจีสติกส์สู่ประชาคมอาเซียน  16) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความม่ันคงของมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ การวิจัย ที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง  และพัฒนาทุ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้มีความหลากหลายสูง ทั้งที่เป็น ภูเขา ทะเลทั้งฝั่งอ่าว
ไทยและฝั่งอันดามัน ป่าต้นน้ า ทะเลสาบ พื้นที่น้ าจืด น้ าเค็ม น้ ากร่อย ดินเปร้ียว ป่ าพรุ แม่น้ าและ
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ลุ่มน้ าสายต่างๆ ดังนั้นจึงมีเป้าประสงค์การวิ จัยคือ การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลความรู้
อย่างบูรณาการเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทั้งในการพัฒนาและการแก้ปัญหาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม 
มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การฟื้นฟู การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า /
ลม/แสงอาทิตย์ ภัยธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล  ประก อบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 : วิจัย
เพื่อการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน  กลยุทธ์ที่ 2 : วิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ   กลยุทธ์ที่ 3 : การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ 8 แผนงานวิจัย คือ  1) แผน
งานวิจัยเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง   2) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับอุบัติภัยธรรมชาติ   3) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และการใช้น้ า  4) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับ การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ป่าไม ้ 5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะและการใช้ประโยชน์   7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน   8) แผนงานวิจัยค
เกี่ยวกับวามหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตรก์ารวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อก ารพัฒนานวัตกรรมและ
บุคคลกรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นและต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐาน ตลอดจ นเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย และพัฒนาขีด
ความสามารถนักวิจัย ของประเทศ ในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ  
กลยุทธ์ที่ 1 : วิจัยเพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถของ ทรัพยากรบุคคลทางการวิจัย  กลยุทธ์ที่ 
2 : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  และ 6 แผนงานวิจัย คือ  1) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยท่ีสอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น 
2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นอิสระ  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการแข่งขัน  4) แผนงานวิจัย เกี่ยวกับการ ต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐาน 5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด 
(Green Technology) 6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนา เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน  
(Renewable Energy)  
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ยุทธศาสตร์ การวิจัย ที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยช น์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน
และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าประสงค์คือ การพัฒนาโครงสร้าง เครือข่ายการวิจัย ระบบและกลไก
การบริหารจัดการความรู้ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ ท้องถิ่นและประเทศอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ  การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้าง เครือข่ายการวิจัย ระบบ
การบริหารงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  และ  3 แผนงานวิจัยคือ  
1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครีอข่ายในการบริหารการวิจัย  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบการน าไปใช้ประโยชน์  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อพัฒนา ศักยภาพและ
ความสามารถในการวิจัย 

อนึ่ง เม่ือได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย 15 กลยุทธ์การ
วิจัยและ 50 แผนงานวิจัย เพื่อน ามาพิจารณาจัดความส าคัญเป็นกลุ่มเรื่อง วิจัยที่ควรมุ่งเน้น  โดย
ค านึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ปัญหาและน าไปสู่การ
เสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว สามารถพิจารณาเป็นกลุ่มเร่ือง วิจัยที่ควร มุ่งเน้น ทั้งหมด 12 
กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2) ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรร
มาภิบาล  3) ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  4) การจัดการทรัพยากรน้ า  5) การพัฒนา
พลังงานทดแทนและภาวะโลกร้อน  6) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า  
7) การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการพัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 9) เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม 10) การบริหารจั ดการแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ  11) สังคม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและ 12) ระบบโลจีสติกส์  (Logistics) และการส่งเสริมการค้า
ชายแดน 

โดยสรุป ยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ ปี พ .ศ. 2555-2559 จะมีการด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ รวม 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย 15 กลยุทธ์  50 แผนงานวิจัย 12 กลุ่ม
เรื่องวิจัยท่ีควรมุ่งเน้นและตัวอย่างประเด็นการวิจัยต่างๆ ภายใต้ก ารติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ ปี พ .ศ. 2555-2559 อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและในระดับชุม ชนท้องถิ่นท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพมากขึ้น อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างความผาสุกของประชาชนและสร้างศักยภาพในด้าน
ต่างๆ รวมท้ังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 


