
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
  

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดไว้บนพ้ืนฐานความต่อเนื่อง
จากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551-2554) ดังนี้ 

1. เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ความ
ต่อเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) และการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  
โดยการวิจัยจะตอบสนองความต้องการของชุมชนและปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนาประเทศ พร้อมกับ
ด าเนินการควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ อันเป็นรากฐานอันส าคัญของการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานที่มี
ภารกิจประจ าตามหน้าที่ (function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (agenda) 
                   (area) ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับหน่วยงานและภูมิภาค
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ อันจะ
ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และ
ติดตามผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคส่วนและทุกระดับของประเทศ  อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
งานวิจัยที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น  

 3. เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึง
มีการก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้สามารถน าผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การน าผลการวิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น 

              4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค โดยมีกระบวนการ
บริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
ศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยร่วมกัน 

 5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยก าหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการวิจัยให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพ้ืนฐานเชิงนโยบาย
ที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึง
จะน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ 

นโยบายการวิจัยของชาติดังกล่าว รองรับวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และ

 ผนวก 3 



 

พัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) วช. จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ 

  1.  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
  เป้าประสงค์การวิจัย :  สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

โดยการสร้างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน 

  ตัวช้ีวัด   : 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาสังคม 

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1  

 เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและเชิงสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และ
ระดบัประเทศเพ่ิมข้ึน 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพ่ือความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค 
อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้  ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่
ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 67 แผนงานวิจัย ดังนี้  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้  
    1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา 
 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
 1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกระบบ 
 1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 



 

 1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
    1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์ รวมทั้งความสามารถในการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาด 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้     
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 2.2 การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งาน
ศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม 
 2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 12 
แผนงานวิจัย ดังนี้     
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 3.3 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
 3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
 3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ระบาดต่อเนื่องและโรคเรื้อรังที่
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว 
 3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพอนามัย 
 3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 3.8 การวิจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขและระบบการบริหารจัดการด้านบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
 3.9 การวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการสุขภาพ 
 3.10 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก เยาวชน และ
สตรี โดยเน้นในระดับครอบครัว โรงเรียน สถานที่ท างาน ชุมชน และสังคม 
 3.11 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และการปลูกฝัง
จิตสาธารณะเพ่ือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
 3.12 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้      
 4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการคุ้มครองภูมิปัญญา 
 4.2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้   
 5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพ่ือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 



 

 5.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วยการกีฬา 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการบริหารรัฐกิจ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้        
 6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน    
 6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระบบงานยุติธรรมของประเทศ และ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย  
 6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการ ภาคเอกชน และนักการเมือง  
 6.4 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริหารรัฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.6 การวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐกับเอกชนต่อการส่งเสริมภาคการเกษตร การ
ผลิต การบริการ และการค้า 
 6.7 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการภาครัฐ 
  กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ผู้มีอิทธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้   

7.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด 
7.2  การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยใช้มาตรการทางสังคม และ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 
ประกอบด้วย 15 แผนงานวิจัย ดังนี้   
 8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน 
 8.2 การวิจัยเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเพ่ือความมั่นคงของชีวิต 
 8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลไกการบริหารท้องถิ่น เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันและความ
มั่นคงในการบริหารและเสริมสมรรถนะการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
 8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลักประกันรายได้ ตลอดจน
ความมั่นคงในครัวเรือน 
 8.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 8.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาสังคม และการจัดการความรู้เพ่ือขจัด
ความยากจนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 



 

 8.7 การวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมไทยอันเนื่องมาจากโลกาภิวัตน ์
 8.8 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าบริการทางเพศ 
 8.9 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการว่างงาน ตลอดจนการจัดการงานและ
อาชีพ 
 8.10 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและการส่งเสริมทักษะทรัพยากรบุคคล
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 8.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรของเกษตรกร
เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจนการสร้างการยอมรับ
ในอาชีพเกษตรกรให้ด ารงอยู่ 
 8.12 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการผังเมือง การจัดการชุมชนชนบท 
ชุมชนห่างไกล และการเชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริญระหว่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 8.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และแนวทางการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.14 การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคน โดยเฉพาะเยาวชนผู้พิการและผู้สูงอายุ 
ให้มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
 8.15 การวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านประชากรอย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การวิจัยท่ี 9 เสริมสร้างความม่ันคงและการป้องกันประเทศ และบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

9.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ าเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย 

9.2 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคม การสร้าง
ความปรองดอง การสร้างความสมานฉันท์และสันติสุข ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนและในประเทศ 

9.3 การวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ และ
การจัดการชายแดน 
 9.4 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผู้ลักลอบเข้าเมือง แรงงาน
ต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่น 
 9.5 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
และภาคเอกชน 

9.6 การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งาน การผลิต และสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ยุทโธปกรณ์
ทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศ 

9.7 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการและหลักนิยมเพ่ือการใช้ก าลังในการรักษาความมั่นคงและป้องกัน
ประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ 

9.8 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแสนยานุภาพด้านต่าง ๆ ของประเทศ เช่น การพัฒนา
ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 

9.9 การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ 



 

9.10 การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความมั่นคง  
9.11 การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือการปกป้องและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางบกและทาง

ทะเล และเพ่ือรองรับกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่ทางบกและทะเล 
9.12 การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการประกาศเขต

พ้ืนทีเ่หลื่อมทับหรือทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี 10 วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
10.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย 
10.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือวางระบบ

การบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

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

  2. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและ

ความสามารถเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
อย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่ งยืน โดยค านึงถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และน าภูมิปัญญามาใช้ 
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ 
เพ่ิมขึน้  

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุม
การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้น
การวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาท
การแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 



 

Economic Community – AEC) โดยด าเนินการบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการ
ผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 8 กลยุทธ์ และ 81 
แผนงานวิจัย ดังนี้ 
                      สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร            18                      
 1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและน าไปสู่การแข่งขัน
และการพ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าว (รวมถึงข้าวพื้นเมือง) ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน อ้อย 
มันส าปะหลัง พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ  
 1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและน าไปสู่การแข่งขันและการ
พ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ 
 1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
น าไปสู่การแข่งขันและการพ่ึงพาตนเอง  
 1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
 1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร   
    1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย 

1.7  การวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทย และการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลักดันสู่การเป็นครัวของโลก 
 1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร 

1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเก่ียว 
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพและการจัดการผลผลิตการเกษตรเพ่ือการส่งออก 
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในระบบฟาร์มเพ่ือพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ 
1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

ของอาหาร (Food Safety) รวมทั้งความปลอดภัยของภาชนะและวัสดุสัมผัสอาหาร  
1.14 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพของการเป็นฐานความมั่นคงด้านอาหาร (Food 

Security) 
1.15 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสมในพ้ืนที่และการใช้น้ า

ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.16 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาน้ าใต้ดินมาใช้เพ่ือการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
1.17 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
1.18 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการสงวนรักษาพ้ืนที่เหมาะสมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เพ่ือเพ่ิม

แนวทางปกป้องพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศจากการรุกล้ าของกิจกรรมเมือง 
                    2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน            7             
         
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   



 

 2.2 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสินค้าของท้องถิ่น 
 2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสินค้าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใช้
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2.6  การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเครือข่าย 

(Cluster) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
2.7  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (Small and Medium Enterprises - SMEs)  
                    3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน            8                    
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด 
   3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 
  3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ
ทางการเกษตรส าหรับประเทศไทย 
  3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างตลาดภายในประเทศ 

3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพ้ืนที่ที่
ต้องการการพัฒนา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในอนาคต 
 3.8 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 13 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
         4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  และรูปแบบ
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 
 4.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

4.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพ่ือการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนสามารถจัดการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 

4.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
สร้างรายได้และการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    4.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
     4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

4.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 



 

4.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวทางทะเล 
4.10 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
4.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเชื่อมโยง

กับวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหาร 
4.12 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
4.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการ

จัดการประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ (MICE Tourism - Meeting Intensive Convention Exhibition 
Tourism) 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน 
ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
    5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน รวมทั้งการก าหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชพลังงาน 
 5.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ  
 5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอ่ืน 
   5.4 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ 
แบบมีส่วนร่วม 

5.5  การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การขนส่งทุกประเภท 

5.6  การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน 
5.7 การวิจัยเกี่ยวกับแผนพัฒนาและจัดการพลังงานที่ตอบสนองต่อสนธิสัญญาหรือ

อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และ
การขนส่งสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้      
 6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่ง
สาธารณะ 
 6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบขนส่งผู้โดยสารทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ 
 6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ 
 6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ 
 6.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างภูมิภาคของไทยและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
 6.6 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดส่งและกระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

6.7 การวิจัยเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของวิธีการขนส่งต่าง ๆ 
6.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศ 
6.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งทางน้ าในประเทศ โดยครอบคลุมถึงด้านกายภาพ 

ชลศาสตร์ และอุทกวิทยา 



 

 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 7.2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และผู้ใช้บริการ 

7.3 การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน เพ่ือผู้ด้อยโอกาส และเพ่ือความมั่นคง
ของประเทศ 

7.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการแข่งขันและลด
ต้นทุน รวมทั้งรองรับนโยบายเสรีทางการค้า 

7.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
และซอฟท์แวร์ 
 7.7 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
ระบบการสื่อสาร ทั้งภาคพ้ืนดิน มหาสมุทร และอวกาศ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้   

8.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน  

8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชื่อม
อาเซียนสู่สากล 

8.3 การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเชิงรุกและ
สร้างสรรค ์

8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการค้าชายแดนในภูมิภาคต่าง ๆ 
8.5 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน   
8.6 การวิจัยเกี่ยวกับระเบยีงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภูมิภาค ที่มีเขตติดต่อ

กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
8.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งตะวันตก (Western Seaboard) 

  8.8 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
และการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) 

8.9 การวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของการรับการแข่งขันจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และการ
เพ่ิมอ านาจต่อรองให้กับประเทศ 

8.10 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านสุขภาพ (Health Hub) 
ด้านการแพทย์ (Medical Hub) ด้านการศึกษา (Education Hub) และด้านการบ ารุงรักษาเครื่องบิน 
(Aeronautic Maintenance Hub) และด้านอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต 

8.11 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ระหว่างประเทศทีเ่หมาะสม  



 

 8.12 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพ่ือสร้างศักยภาพของประเทศในเวที
นานาชาติและสร้างอ านาจต่อรองให้กับประเทศ  

 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการและการ
พัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบโดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาประเทศ 

     2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 

  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสาธารณะ รวมทั้งการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 เพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี 
ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การรองรับและฟ้ืนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้น
ในประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้
ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 4 กลยุทธ์ และ 31 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้   
 1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      
 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 1.3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าและ
มาตรการอื่น ๆ ระหว่างประเทศ 
 1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝั่ง 
 1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่ส าคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ รวมทั้งการกัด
เซาะชายฝั่ง 
 1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูและเพ่ิมความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
ชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า 
 1.9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ รวมทั้ง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมและของชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะในเมืองและชุมชน
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้าง
เครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการเพ่ิมจ านวนสัตว์หรือสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ 
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย 
6 แผนงานวิจัย ดังนี้    
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดินและวิทยาศาสตร์ทางดิน  
 2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการบ ารุงฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน ให้เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์ 

2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและฟ้ืนฟูดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
 2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5  การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี 
2.6  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทาง

สังคมศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างชาญฉลาด 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและสร้าง

ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
     3.2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย  

3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา
และชลศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ในการบูรณาการระหว่างน้ าใต้ดินและน้ าผิวดินใน
การจัดการน้ า 



 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 4.1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้และการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติธรรมชาติ   
 4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัยและระบบการเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
 4.3 การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางหรือ
เสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 4.4 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากอุตสาหกรรมและสร้างองค์ความรู้และการป้องกันภัยจาก
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally Friendly Technology/Green Technology) 
 4.5 การวิจัยเกี่ยวกับการรองรับสถานการณ์และการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมเมื่อเกิดสาธารณภัย และ
ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ   

4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพในการจัดการและการฟ้ืนฟู 
เมื่อเกิดพิบัติภัยและสาธารณภัย 

4.7  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณของผู้ประสบภัย
พิบัติและสาธารณภัย 

4.8  การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย 
4.9  การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับสถานการณ์ภั ยพิบัติและ

สาธารณภัย 

  4. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพ่ึงพา
ตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต์ อันก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์ใน
ด้านการพัฒนาประเทศ 

     2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสาธารณะ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับ 
ประเทศ เพ่ิมขึ้น 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมข้ึน  



 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและ
สาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญ
ที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 
2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย ดังนี้   
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
9 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

1.1 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สัตว์ทดลองและวิธีการอ่ืนเพ่ือทดแทนการใช้สัตว์ เทคโนโลยีด้านอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น   

1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์  
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการอ่ืน ๆ  
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและของประเทศ

ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์

ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคการผลิตและเศรษฐกิจ 
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสะอาด (Clean 

Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Technology/Green 
Technology) 

1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชีวสารสนเทศ 
(Bioinformatics) ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) เพ่ือการ
แข่งขันและรองรับนโยบายเขตการค้าเสรี 

1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การทหาร 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยใน
วิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้  
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการนักวิจัยในวิทยาการสาขาต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
และการพัฒนาแผนความต้องการก าลังคนด้านการวิจัยของประเทศ   
 2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย และ
นักบริหารการวิจัยให้มีมาตรฐานของวิชาชีพในวิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยใน
ชุมชนท้องถิ่นในภาคประชาชน ที่ควรเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงมีช่องทางความก้าวหน้าของอาชีพ
นักวิจัย 

2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 



 

  5. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือบริหาร
จัดการความรู้ของประเทศอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

  ตัวช้ีวัด    : 1. จ านวนโครงการวิจัยที่จะสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ  

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 

    3. สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน 
1 : 1 

 เป้าหมาย  : 1. โครงการวิจัยที่จะสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะเป็นร้อยละ 80 ของโครงการวิจัยทั้งหมด โดย
ให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการวิจัยด้วยตนเอง    

   2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณการ
วิจัย 

   3. สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน 
1 : 1                              

 ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัย
ในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 19 แผนงานวิจัย 
ดังนี้  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย 16 แผนงานวิจัย 
ดังนี้   
  1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยของประเทศในแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบ
นโยบายการวิจัย ระบบสนับสนุนทุนวิจัย ระบบทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมระบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการวิจัยของประเทศ ระบบสถาบันการวิจัย ระบบบุคลากรวิจัย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย 
ระบบมาตรฐานการวิจัย ระบบการจัดการผลผลิตการวิจัย และระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร 
และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์โดยชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ 
ตลอดจนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย (Research Network)            
                                                         (Research Value Chain) 
 1.4 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการส่งเสริมการวิจัยในภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
 1.5 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนในต่างประเทศมาลงทุนวิจัยใน
ประเทศ 



 

 1.6 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทาง
การผลักดันสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
 1.7 การวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
 1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือสร้างความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของประเทศ 
 1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยและระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารการวิจัยของประเทศ 
 1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการสาขา
ต่าง ๆ ของประชาชน ตลอดจนการเข้าถึงองค์ความรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ 
 1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยในระดับภูมิภาค 
 1.12 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการบริหารการวิจัยในระดับภูมิภาค 
 1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ คุณค่าทางภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม หัตถกรรม และความหลากหลายของกลุ่มคน สร้างมูลค่าสู่การตลาดด้วยกระบวนการบนพ้ืนฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ และลดช่องว่างทาง
เศรษฐกิจ 
 1.14 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้สู่การสื่อสารระดับชุมชนฐานรากด้วยภูมิปัญญา
และวิทยาการสู่การจัดการอย่างเหมาะสม 
 1.15 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน รวมทั้งต่างประเทศ 
 1.16 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายทางภาษีและการปฏิรูประบบกฎหมาย ให้เอ้ือต่อการประกอบการ
และการส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้  
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้านการวิจัยของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ  
 2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีด้านการวิจัยที่เหมาะสมแก่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
 จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว เมื่อพิจารณาความส าคัญกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดย
ค านึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้าง
และการพัฒนาประเทศโดยเร็ว ประการส าคัญ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในกลุ่มเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย ดังนั้น จึงก าหนดกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 
13 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
 



 

 1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพใน
อนาคตของสังคมไทย 
 เป้าประสงค์ : สังคมมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาการว่างงาน ประชาชน
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง 
 2. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ ความมั่นคงของรัฐ และ
ความมั่นคงของมนุษย์ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รัฐสวัสดิการเพ่ือความมั่นคง
ของชีวิต ความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการด้านความมั่นคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม 
 เป้าประสงค์ : เกดิความมั่นคงในประเทศ เกิดความปรองดอง มีความสมานฉันท์และความ
เป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก 
 3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ อันน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ 
และสร้างความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 4. การจัดการทรัพยากรน้ า 
 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจนทรัพยากรน้ า
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ต่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ าในอนาคต รวมไปถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ    
    เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 
 5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พืชพลังงาน และพลังงาน
ทางเลือก ที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสนธิสัญญาต่าง ๆ  
 เป้าประสงค์ : สังคมมีความรู้และมีจิตส านึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประหยัดเงินตราต่างประเทศใน



 

การน าเข้าพลังงาน ลดการขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของประเทศ 
   6. เกษตรเพื่อความยั่งยืน 
  การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ส่งออกในกลุ่มสินค้าทีส่ร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญา
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงด้าน
อาหาร (Food Security) 
 เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่าสินค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และ
สามารถสร้างให้เกิดอ านาจการต่อรองให้กับประเทศได้ 
 7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 
  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณสุข 
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การติดเชื้อ วิทยาการใหม่ทางสาธารณสุข การพ่ึงพา
ตนเองและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
รวมถึงการวิจัยด้านการแพทย์พ้ืนฐาน การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก และการวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญา
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  
  เป้าประสงค์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุขดีขึ้น และมี
ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ 
 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
   การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน และการเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และ
การเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสังคม มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมบนฐานความรู้ 
 9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีที่ส าคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ เช่น กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมไปถึง
ขนาดใหญ่ รวมทั้งอุตสาหกรรม Eco-Industry การวิจัยเพ่ือเป็นการชี้น าการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ 
 10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 



 

 เป้าประสงค์ : สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพ่ิม
รายไดใ้ห้กับประเทศ และน าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 11. สังคมผู้สูงอายุ 
  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัว/ชุมชน การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคม วัฒนธรรมไทย 
ระบบและมาตรการส่งเสริมดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม การส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน การน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ใน
การพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม 
   เป้าประสงค์ : ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนมี
สวัสดิการและสวัสดิภาพต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง 
  12. ระบบโลจิสติกส์ 
   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทั้งในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
ความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
   เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
  13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 
   การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ 
เช่น นโยบายการวิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าหรับการวิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานข้อมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การติดตามและประเมินผล กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
บุคลากรวิจัยสามารถให้บริการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค รวมทั้งการวิจัย
ด้านการตลาดต่างประเทศ ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพ้ืนฐานอัน
มั่นคงในการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานปัญญา (Wisdom-Based Society)                  ศ                 
                                                                                     ศมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   เป้าประสงค์ : 1. มีระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพที่
มีกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบให้มาท างานสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง 
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

   : 2. มีระบบวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัว (Embedded)             อยู่ใน
องค์กร และสามารถท าหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงให้กับประเทศ โดยอาศัยฐานความรู้ 

   : 3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยให้มีการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถของประเทศ และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกระดับ 



 

   : 4.                                 ิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น 

   : 5.                                         ศ                   
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