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ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานการด าเนินการเกี่ยวกบัการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศและการจดัท านโยบายการ
วจิยัของชาติที่สอดคล้องกบัทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในการนี้ วช. ได้
จดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยัระดบัภูมภิาค ใน 4 ภูมภิาคของประเทศ คอื ภาคเหนือ (17 จงัหวดั) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (19 จงัหวดั) ภาคกลาง ซึง่รวมภาคตะวนัออก (26 จงัหวดั) และภาคใต ้
(14 จงัหวดั) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยัในภูมิภาค รวมทัง้
ส่วนกลาง ไดม้สี่วนรว่มบรูณาการแนวคดิในการด าเนินงานวจิยั เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาล 
แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ หน้าทีข่องหน่วยงาน ความตอ้งการของพืน้ทีแ่ละกลุ่มธุรกจิขนาดกลาง 
ขนาดยอ่ม และขนาดใหญ่ รวมทัง้การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมุ่งใหต้อบสนองความ
ต้องการผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ อนัจะท าให้เกดิประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการงบประมาณและทรพัยากรการวจิยัที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพฒันาภูมภิาค
และภาคส่วนต่างๆ และเกิดประสิทธิผลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม  ผลที่ได้จากการจดัท า
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัระดบัภมูภิาคทัง้ 4 ภมูภิาคไดน้ ามาสู่การจดัท า “นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยั
ของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559)” ซึง่ไดม้กีารปรบัปรุงใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะจากการ
ประชุมระดมความคดิสาธารณะเมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม พ.ศ.2553 และจากการขอรบัความเห็น 
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชนทัว่ประเทศ 
รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิ โดยนบัเป็นนโยบายและแผนแมบ่ทการวจิยัของชาต ิ 

นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์
การวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) 4 ภมูภิาค ไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรใีนการประชุมปรกึษาเมื่อวนัที ่
1 มนีาคม พ.ศ.2554  เพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั รวมทัง้ใช้
เป็นกรอบทิศทางในการจดัท าและประเมินข้อเสนอการวิจยัของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ  อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางให้ภาคเอกชนได้ให้ความส าคญัในการลงทุนด้านการวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศให้มากขึน้ วช. จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า “นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามมติคณะรฐัมนตรีฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทุกระดบัในการใชเ้ป็นแนวทางวางแผนการวจิยัทีทุ่กภาคส่วนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนการวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศแบบบูรณาการ อันจะ
น าไปสู่การเพิม่ขดีความสามารถของประเทศบนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรูจ้ากการวจิยัสู่สงัคม
ฐานความรูแ้ละสงัคมเศรษฐกจิสรา้งสรรคต่์อไป 
 
 
      (ศาสตราจารยน์ายแพทยส์ุทธพิร  จติตม์ติรภาพ) 
                     เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติได้จดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั    
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของ
หน่วยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยสอดคล้องกบัสถานการณ์
ของประเทศบนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจยัระดับภูมภิาค รวมทัง้   
ความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ  
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายการวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) ซึง่คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบเมื่อ
วนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ.2554 นัน้  เน้นการบูรณาการด้านการวิจยัที่สอดคล้องกบัแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ควบคู่กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื โดยใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วม ทัง้นี้ กรอบการด าเนินงานวจิยั
จะเน้นงานวจิยัที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารวจิ ัยของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) โดยมกีารจดัล าดบั
ความส าคญัและความจ าเป็นของการวิจยัที่สอดรบักับแนวทางการพฒันาประเทศ  บนพื้นฐาน
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมจีดุเน้นทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงและภาวะความเสีย่ง
ในเชงิเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต  ในขณะที่งบประมาณการ
วจิยัจะกระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ในภูมภิาค และมกีลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานวจิยัในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค อนัจะน าไปสู่การสรา้งเครอืข่ายการวจิยัและ
พฒันา การพฒันาศูนย์กลางการวจิยัเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากรการวจิยัร่วมกนั ซึ่งการ
ด าเนินยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมคีวามเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ดังนัน้ นโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็นพืน้ฐานเชงินโยบายทีเ่ชื่อมโยงกบั
การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ และนโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 
 

วสิยัทศัน์การวจิยัของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คอื ‚ประเทศไทยมีและใช้งานวิจยัท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือการพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน‛ โดยมกีารก าหนดพนัธกิจการวิจยัของชาติ (พ.ศ. 
2555-2559) คอื ‚พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงขึ้น และ
สร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า สามารถประยุกต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย 
รวมทัง้ให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ



II 

 

สาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต  โดยใช้ทรพัยากรและเครือข่ายวิจยัอย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม‛ 

 ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดว้ย 

ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   11    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางสงัคมพฒันาทางสงัคม  โดยมเีป้าประสงคก์ารวิจยัคอื สรา้งเสรมิองค์ความรู้ใหเ้ป็นพื้นฐานเพื่อความ
มัน่คงของประเทศโดยการสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติ และ
ความผาสุกของประชาชน  มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง วฒันธรรม สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ สวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ ตลอดจนการบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงที่ด ี การสรา้งความเขม้แขง็และการสรา้งภูมคิุ้มกนัของท้องถิน่และสงัคม รวมทัง้
การเสรมิสร้างศกัยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความยากจน 
นอกจากนี้ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ และการ
เสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศ  ซึง่มกีลยุทธก์ารวจิยั 10 กลยุทธ์ คาดว่าจะใชง้บประมาณเพื่อ
การวจิยั รวม 139,290 ลา้นบาท (รอ้ยละ 32)  และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นในประเดน็การวจิยั 
กลยทุธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   22    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางเศรษฐกิจพฒันาทางเศรษฐกิจ  โดยมเีป้าประสงค์การวิจยั คอื สรา้งเสรมิองคค์วามรูเ้พื่อเป็นพื้นฐานสู่การ
สรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยัง่ยนื  โดยค านึงถงึ
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร        
ซึง่ครอบคลุมการสรา้งมลูค่าผลผลติทางการเกษตร ป่าไมแ้ละประมง รวมทัง้การพฒันาและจดัการ
องค์ความรู้และภูมปิญัญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยัง่ยนื นอกจากนี้ยงัมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบรกิาร ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว  การพฒันาด้านพลงังาน      
โลจสิตกิส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถงึบทบาทการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้การเปลีย่นแปลง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิรวมทัง้ สมัพนัธภาพกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน และสรา้งสรรค์องค์ความรูเ้พื่อรองรบัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  (ASEAN 
Economic Community - AEC) โดยด าเนินการบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ซึ่งมกีลยุทธ์การวิจยั 8 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้
งบประมาณเพื่อการวจิยั รวม 152,349 ล้านบาท (รอ้ยละ 35) และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นใน
ประเดน็การวจิยั กลยทุธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

 ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   33     การการอนุรกัษ์อนุรกัษ์   เสริมสร้างเสริมสร้าง   และพฒันาและพฒันาทุนทุนทรพัยากร     ทรพัยากร     
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยมเีป้าประสงคก์ารวิจยั คอื พฒันาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลูเพื่อ
การบรหิารจดัการและการพฒันาทุนทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพอย่าง
เป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
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ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ความหลากหลายทางชวีภาพ การอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม  รวมทัง้การสร้าง       
องคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิ ทรพัยากรธรณี ทรพัยากรน ้า ทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากรสตัวน์ ้า
รวมถงึการแบ่งปนัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะกระบวนการมสี่วนร่วม
อย่างแท้จริง  (Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟ้ืนฟู     
หลงัภยัธรรมชาตแิละภยัพบิตัใินระดบัภูมภิาคและทอ้งถิน่ ซึง่มกีลยุทธ์การวจิยั 4 กลยุทธ ์คาดว่า
จะใชง้บประมาณเพื่อการวจิยั รวม 34,823 ลา้นบาท (รอ้ยละ 8) และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นใน
ประเดน็การวจิยั กลยทุธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

  ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี     44     การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาพฒันานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัยนวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย  โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการพึง่พาตนเอง โดยใชฐ้านความรูด้า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและวทิยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรู้
และต่อยอดภมูปิญัญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศ 
ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจยั 2 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจยั รวม  91,409 ล้านบาท     
(รอ้ยละ 21) และในระดบัภมูภิาค อาจมุง่เน้นในประเดน็การวจิยั กลยุทธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยั
ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

  ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ียุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี   55    การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศเพ่ือการปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศเพ่ือการบริหารจดัการการบริหารจดัการ
ความรู้ความรู้   ผลงานวิจยัผลงานวิจยั  นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากรทรพัยากร   และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยประโยชน์ชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ   ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาท่ีเข้าถึงประชาชนและประชา
สงัคมอย่างแพร่หลายสงัคมอย่างแพร่หลาย โดยมเีป้าประสงค์การวิจยั คอื พฒันาระบบและกลไกการปฏริูประบบ
วจิยัของประเทศเพื่อบรหิารจดัการความรู้ของประเทศอย่างมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ มุ่งเน้น
การวจิยัเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารจดัการดา้นการวจิยัของประเทศ ซึง่มี
กลยุทธก์ารวจิยั 2 กลยุทธ ์คาดว่าจะใชง้บประมาณเพื่อการวจิยั รวม 17,411 ลา้นบาท (รอ้ยละ 4)    
และในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นการวจิยั กลยุทธ์การวจิยั และแผนงานวจิยัที่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 
   

 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวจิยัทัง้       
5 ยุทธศาสตร์ เพื่อน ามาพจิารณาจดัความส าคญัเป็นกลุ่มเรื่องวิจยัที่ควรมุ่งเน้น โดยค านึงถึง
วกิฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวจิยัและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปญัหาและน าไปสู่การ
เสรมิสร้างและพฒันาประเทศโดยเร็วเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  สามารถก าหนด    
กลุ่ ม เ ร่ือง วิจัย ท่ีควรมุ่ ง เ น้น  13 กลุ่ ม เ ร่ือง  ได้แ ก่   (1) การประยุกต์ ใ ช้ เศรษฐกิจ
พอเพียง  (2) ความมัน่คงของรฐั และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  (3) การปฏิรปูการศึกษา
และสร้างสรรค์การเรียนรู้   (4) การจัดการทรัพยากรน ้า  (5) ภาวะโลกร้อนและพลังงาน
ทางเลือก  (6) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า  (7) การ
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ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ (8) การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  (9) เทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออุตสาหกรรม  (10) การบริหารจดัการการท่องเท่ียว (11) สงัคม
ผูส้งูอาย ุ (12) ระบบโลจิสติกส ์ และ (13) การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ 
 

 

ดงันัน้ นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมกีาร
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยั 26 กลยุทธ์
การวจิยั  โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อด าเนินการวจิยัตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยั     
ของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 รวม 435,282 ลา้น
บาท ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
งบประมาณวิจยัจากแหล่งทุนวิจยัอื่น โดยตระหนักถึงข้อจ ากัด  ด้านงบประมาณภาครฐั ความ
พร้อมของประเทศ โดยเน้นการใช้ทรพัยากรการวิจยัและเครอืข่ายภาคีการวิจยัที่มอียู่อย่ างมี
ประสทิธภิาพ การลดความซ ้าซ้อนในการจดัสรรงบประมาณที่เกี่ยวกบัการวจิยั การสรา้งความมี
ส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนและทุกระดบั  เพื่อมุง่พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของ
ประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมปิญัญาให้เกดิประโยชน์เชงิพาณิชย ์และผลกัดนัให้เกดิการน า
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ ตลอดจนมกีารเชื่อมโยงในการน า
ผลการวจิยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณิชยเ์พิม่มากยิง่ขึน้ โดยมรีะบบการตดิตามและประเมนิผล
งานวจิยัใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ดชันีทีค่าดหวงัเมื่อสิน้ปี พ.ศ.2559 
ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัของประเทศทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และท้องถิน่ เพิม่เป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ  สดัส่วนการลงทุนด้านการวิจยัของภาคเอกชน :
ภาครฐัเพิม่ขึน้เป็น 1:1 บุคลากรทางการวจิยัของประเทศจะเพิม่เป็นจ านวน 10 คนต่อประชากร 
10,000 คน สทิธบิตัรที่จดในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ.2554  จ านวน
ผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการในระดบัสากลเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ผลงานวจิยั
ต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัในระดบัชุมชน ท้องถิน่ และ
สาธารณะเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ.2554  
 

 ในการบรหิารยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีการจดัล าดับ
ความส าคญัของกลยทุธก์ารวจิยัตามแนวทางการพฒันาประเทศในหว้งระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) รวมทัง้มกีารพจิารณาจดัความส าคญัและหยบิยกกลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วรมุ่งเน้นจากกลยุทธ์การ
วจิยัภายใต ้5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตจิะเป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิรวมทัง้ประสาน
การบรหิารด้านงบประมาณเพื่อการวจิยัตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดยโครงการวจิยัที่สอดคล้องกบั 13 กลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้น
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และการวจิยัอื่นๆ ในกลยุทธ์การวจิยัตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ (พ.ศ. 2555-
2559) จะไดร้บัการพจิารณาความส าคญัตามล าดบั 
  

ภายใต้การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) จะก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ โดยการมสี่วน
รว่มของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนทอ้งถิน่ทีมุ่่งให้มกีารน าภูมปิญัญามาต่อยอด 
ก่อให้เกิดผลงานวจิยัเพิม่ขึ้น และมกีารน าไปใช้ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกิจ สงัคม และสาธารณะ 
ตลอดจนมกีารเชื่อมโยงในการน าผลการวิจยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณิชย์เพิม่มากยิง่ขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างความผาสุกของประชาชน  และสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ รวมทัง้เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืสบืไป   
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นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัของชาติของชาติ  ฉบบัที่ ฉบบัที่ 88  
((พพ..ศศ..  22555555--22555599))  

11.  .  บทน าบทน า  
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรกลางที่มีหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2502 พระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2507 
และประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่315 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 ในการเสนอแนะแนวนโยบาย
ทางการวจิยัของประเทศ และตามมตคิณะรฐัมนตรใีนคราวประชุม เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2521    
ทีก่ าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิมบีทบาทส าคญัในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 

 1. การวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละน าเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีเพื่อก าหนดวงเงนิงบประมาณ
ประจ าปี 

 2. การพิจารณาโครงการและแผนงานการวิจยั เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานวิจยัส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ ้าซ้อน เพื่อการ
ประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยดังบประมาณแผ่นดินที่มอียู่จ ากัด  
ตลอดจนการตดิตามผลโครงการวจิยัและแผนงาน ทัง้นี้ ให้พจิารณาในทางที่ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคใน
การปฏบิตังิานวจิยัทัว่ ๆ ไปดว้ย และใหส้่วนราชการและรฐัวสิาหกจิต่างๆ ถอืปฏบิตัต่ิอไป 

ดงันัน้ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิจงึไดจ้ดัท านโยบายและแนวทางการวจิยั
ของชาตเิพื่อให้หน่วยงานวจิยัไดใ้ช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานวจิยัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 โดย   
แต่ละฉบบัแบ่งเป็นช่วงเวลา 5 ปี ซึง่จะมคีวามสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิโดยนโยบายและแนวทางการวจิยัของชาต ิฉบบัที ่6 อยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2545-2549 

ต่อมารฐับาลไดร้เิริม่ใหม้กีารจดัท าแผนงบประมาณในเชงิบูรณาการเพื่อเป็นเครื่องมอืที่
ส าคญัในการผลกัดนัยุทธศาสตร์เฉพาะของรฐับาล (Agenda) และนโยบายจ าเป็นเร่งด่วนของ
รฐับาลที่จ าเป็นต้องด าเนินงานในลกัษณะบูรณาการร่วมกนัหลายกระทรวงและหลายกลุ่มพื้นที ่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  ส าหรบัในดา้นการวจิยันัน้ คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใินการ
ประชุมเมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 ให้ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตเิป็นหน่วยงานกลาง 
ในการด าเนินการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชงิบูรณาการของหน่วยงานการวจิยัต่างๆ 
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ของประเทศ เมือ่วนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2547 ใหส้ านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานกลาง   
ในการจดัท าแผนงบประมาณการวจิยัเชงิบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และเมื่อวนัที ่
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบให้มแีผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เรือ่ง ยทุธศาสตรง์านดา้นการวจิยั โดยใหส้ านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการรวบรวมแผนเสนองบประมาณในเชงิบูรณาการ
ของหน่วยงานการวจิยัต่างๆ ของประเทศ ดงันัน้ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ จงึไดจ้ดัท า
ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานวจิยัแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) และเผยแพร่ไปยงั
หน่วยงานวจิยัต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นยุทธศาสตรใ์นการจดัสรรงบประมาณการวจิยัของประเทศส าหรบั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งต่อมาได้มีการด าเนินการปรบัและจดัท าเป็นแผนการวิจยัแบบ     
บรูณาการ ประจ าปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการวจิยัแบบบูรณาการส าหรบั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  

การจดัท านโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัิการวจิยัของ
หน่วยงานวจิยัต่าง ๆ จงึมคีวามจ าเป็นที่ต้องจดัท าขึน้ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกบัสถานการณ์และ
ปญัหาของประเทศ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อใช้เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณการวจิยัของประเทศ ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554  

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตไิดจ้ดัท าแผนงานและงบประมาณเพื่อการวจิยัใน
เชงิบูรณาการ ตามแนวคดิในการบรหิารจดัการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-
Based Budgeting) ที่เชื่อมโยงระบบการวิจัยตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ทัง้นี้ เพื่อใหร้ะบบการวจิยัของประเทศปรบัตวัใหส้ามารถ
ตอบสนองกบัความต้องการของสงัคมและก้าวทนัความเปลีย่นแปลงของโลก และส่งผลใหง้านวจิยั
โดยรวมมเีป้าหมายและทิศทางที่ชดัเจนมากขึ้น ประกอบกับรฐับาลได้ก าหนดให้มกีารจดัท า
แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 4 ปี โดยใหส้่วนราชการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล  ดงันัน้ ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติจงึไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ตลอดจนแผนงาน/โครงการทีส่อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาประเทศ โดยใหห้น่วยงานในทุกภาคส่วนไดร้่วมกนัพจิารณาและ
น าแผนงานวิจัย /โครงการวิจัยไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิในฐานะหน่วยงานกลาง ไดด้ าเนินการจดัท า “นโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553)” มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเริม่จากการจดัท ายุทธศาสตรก์ารวิจยั
ของกลุ่มจงัหวดัในระดบัภมิูภาค 4 ภมิูภาค เพื่อใหทุ้กภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยัในพืน้ที่
กลุ่มจงัหวดั ได้มสี่วนร่วมบูรณาการแนวคิดในการด าเนินงานวจิยั เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รฐับาล แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ หน้าที่ของหน่วยงาน และความต้องการของพืน้ที ่รวมทัง้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) อนัจะมุ่งใหเ้กดิ



3 

 

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณการวจิยัที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพฒันา
ภมูภิาคต่างๆ และท าใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม   

ในคราวประชุมครัง้ที ่1/2550 เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ
บรหิารสภาวจิยัแห่งชาต ิไดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการ ‚นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ 
(พ.ศ. 2551-2553)‛ และส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตไิด้ด าเนินการเสนอต่อคณะรฐัมนตรี
เพื่อใหค้วามเหน็ชอบและมอบให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปฏบิตัต่ิอไป ซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมื่อ
วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เหน็ชอบ ‚นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-
2553)‛  และใหก้ระทรวงและกรมต่างๆ แต่งตัง้คณะท างานในระดบักระทรวง ระดบักรม เพื่อให้มี
การจดัท าแผนการวิจยัของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ
(พ.ศ. 2551-2553) ทีส่ านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตจิดัท าขึน้ ซึง่ส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาตไิดด้ าเนินการเผยแพร่เนื้อหาสาระ ผลกัดนั บรหิารและขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) ใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้ใจเนื้อหาสาระต่าง ๆ ของนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) และน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่ อง โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาต ิ      
(พ.ศ. 2551-2553) ถอืเป็นนโยบายและแผนแมบ่ทการวจิยัของชาต ิฉบบัที ่7  

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตไิดด้ าเนินการผลกัดนันโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วจิยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ไปสู่การปฏบิตั ิเพื่อให้หน่วยงานวจิยัต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ได้
อยา่งแทจ้รงิ สอดคลอ้งกนั และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มผีลคุม้ค่ากบังบประมาณการวจิยัทีไ่ดจ้ดัสรร
เพื่อใช้การวจิยัในการแก้ปญัหาและพฒันาประเทศ รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบั
หน่วยงานวจิยัต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องกบัการวจิยั ถงึสาระส าคญัของนโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) และแนวทางในการด าเนินงานที่จะน านโยบายไปสู่การปฏบิตัใิห้
ครอบคลุมทัว่ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้มีการจัดประชุม ‚ปฐมทัศน์นโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)‛ ขึน้ในส่วนกลางคอืทีก่รุงเทพมหานคร ในวนัที ่
22 มถุินายน พ.ศ.2550 รวมทัง้ได้จดัให้ม ี‚การประชุมเผยแพร่และผลกัดันนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏิบติั‛ ในแต่ละภมิูภาค คอื ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขึ้นในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 เพื่อให้หน่วยงานวจิยั
ต่างๆ ได้รบัทราบทศิทางการวจิยัและด าเนินการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) ดว้ย 

เพื่อใหก้ารผลกัดนันโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สู่การ
ปฏิบัติด าเนินการต่อไปอย่างเหมาะสม   มีประสิทธิภาพเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงจัดให้มี “การประชุมระดมความคิดเรื่อง          
การผลกัดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏิบติั     
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แบบมีส่วนร่วม” ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดกรอบแนวคดิร่วมกนั
ในการขบัเคลื่อน ประสานและเชื่อมโยง 10 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยั
ของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) การเชื่อมโยงการวจิยัลงสู่ทอ้งถิน่ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการวจิยั นอกจากนี้ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตยิงัไดจ้ดัประชุม การก าหนดกลไกการ
บริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
ใน 4 ภูมิภาคของประเทศขึ้นอีกด้วย โดยมีการประชุมระดมความคิดเพื่อการเชื่อมโยงระหว่าง
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ5 ยุทธศาสตรก์บักลุ่มเรื่องทีค่วรวจิยัเร่งด่วน 10 กลุ่มเรื่อง ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ จดัล าดับความส าคัญของแผนงานวิจยัตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน         
ได้ประเดน็วจิยัที่ควรวจิยัเร่งด่วนเพิม่เติม และมีการจดัประชุมกลุ่มสนทนาเพ่ือการบริหารและ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารวิจยัของชาติฯ ระดบัภมิูภาค (จงัหวดั ส่วนราชการ เอกชน ท้องถิน่) 
ในจงัหวดัน ารอ่ง 12 จงัหวดั  เพื่อใหไ้ดแ้นวทางและกลไกในการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตฯิ 
ระดบัภมูภิาค 4 ภูมภิาค และแนวทางมาตรการเบือ้งต้นในการลงทุนวจิยัในภาคเอกชน ขณะเดยีวกนั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติยงัได้ด าเนินการติดตามและประเมนิผลการน านโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏบิตั ิดว้ย 

อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสถานการณ์ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงนโยบายรฐับาล ตลอดจนผลการด าเนิน
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) และผลการตดิตามประเมนิผลการน า
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏบิตัแิบบมสี่วนร่วมอย่างเป็น
รูปธรรม ดงันัน้ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติจงึเหน็ควรปรบันโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) จงึเหน็ควรให้มี
การปรบัระยะเวลาของนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) ใหม้รีะยะเวลา
ถึงในปี พ.ศ. 2554 ด้วย  ซึ่งคณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวนัที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2552 ได้
เหน็ชอบ “นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)” โดยครอบคลุมกลุ่ม
เรื่องที่ควรวิจยัเร่งด่วน 12 กลุ่มเรื่อง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ทัง้นี้  การ
ด าเนินการปรบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตฯิ ดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาตยิงัคงใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกภูมภิาคและเครอืข่ายภาคกีาร
วจิยัในระดบัทอ้งถิน่ในการก าหนดทศิทางการวจิยัของประเทศ เพื่อเสรมิสรา้งบทบาทภาคกีารวจิยั            
โดยค านึงถงึผูท้ าวจิยัและผูใ้ชป้ระโยชน์จากการวจิยั และเพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐั
ซึ่งรวมถึงฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารวจิยัแบบมสี่วนรว่ม 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติยงัได้เริม่จดัท านโยบายและแผน
แมบ่ทการวจิยัของชาตใินเรื่องนโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) โดยเป็นการ
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รว่มวางนโยบายและแผนแม่บทการวจิยัของชาตทิีม่กีรอบการจดัโครงสรา้งส าหรบังานวจิยัจากทุก
ภาคส่วน เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตรท์ี่ชดัเจน โดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติได้ศกึษา
ทางเลอืกและก าหนดภาพอนาคตของประเทศใน 20 ปีขา้งหน้าเพื่อน ามาจดักระบวนการประสาน
การจดัการงานวจิยัทุกภาคส่วน ให้รองรบัภารกิจสู่อนาคตที่มุ่งหวงั และส านักงานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติได้พิจารณาถึงประเด็นวิจยัที่ผ่านการศึกษา ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
การจดัประชุมกลุ่มเฉพาะเพื่อจดัวางเป้าหมายในอกี 20 ปีขา้งหน้า  ซึ่งสามารถก าหนดประเด็น
วจิยัเบื้องต้น 8 ประเด็น ได้แก่ (1) พลงังานฐานชีวภาพและพืชพลงังาน (2) เทคโนโลยชีวีภาพ         
: ระดบัมหภาคและจุลภาค (3) การบรหิารจดัการน ้า (4) การพฒันาระบบการเรยีนรู้ด้วยตนเอง         
(5) รูปแบบการจดัการงานในอนาคตของสงัคมไทย  (6) การบรหิารรฐักจิร่วมระหว่างรฐับาล ท้องถิน่ 
และกลุ่มประชาสงัคม (7) ความมัน่คงของประเทศ และ (8) การใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยั   
ของชาตชิีน้ าการพฒันาการประดษิฐค์ดิคน้และนวตักรรมสู่เชงิพาณชิย ์

ในการจดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยั”  ที่ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติไดใ้หค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การจดัท าและมุ่งให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติให้
บรรลุเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันาประเทศ โดยค านึงถึงสถานการณ์ปจัจุบนัของ
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง ประกอบกับ
ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณภาครฐั อกีทัง้ยงัไดน้ าผลจากการตดิตามประเมนินโยบายและยุทธศาสตร์
การวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2554) เบือ้งต้น มาประกอบการปรบัแนวทางการด าเนินงาน ดงันัน้ 
จงึได้จดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559)” ขึ้น       
เพื่อใหเ้ป็นนโยบายและแผนแม่บทการวจิยัของชาตทิีร่องรบัการด าเนินงานในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งของ
ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนไดม้สี่วนร่วมในการจดัท า “นโยบาย
และยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต”ิ อยา่งแทจ้รงิ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาตไิดป้ระสานให้
หน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานบรหิารการวจิยั หน่วยงานให้ทุนวจิยั หน่วยงานที่มภีารกจิหน้าที่
ประจ า ภาคเอกชน ตลอดจนท้องถิ่น ร่วมกนัพฒันา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ”       
ให้สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย โดยค านึงถงึความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปญัหาของ
ประเทศ ความต้องการของพื้นที่ แนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) รวมทัง้นโยบายรฐับาลและนโยบายการวจิยัของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-
2572) และนโยบายและยุทธศาสตร์หรอืแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยั ทีค่ านึงถงึ
ผูใ้ชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยั โดยจะผลกัดนัการวจิยัของประเทศใหก้้าวหน้าและเขม้แขง็ อกีทัง้ยงั
จะเอือ้ใหก้ารจดัท าขอ้เสนอการวจิยัเพื่อเสนอของบประมาณประจ าปีตามมตคิณะรฐัมนตร ีในช่วงปี 
พ.ศ. 2555-2559 เป็นไปอย่างถูกทศิทาง และก่อให้เกดิผลงานวจิยัทีต่อบสนองความต้องการของ
ประเทศไดอ้ยา่งคุม้ค่า   

นอกจากนี้ คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ได้มมีติ
เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ในฐานะองค์กรกลางทางการวจิยัของ
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ประเทศ และจากการสงัเคราะหย์ทุธศาสตรใ์นการพฒันาดา้นการวจิยั สามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์
เชงิรกุ ทีจ่ะน าไปสู่การด าเนินการใหเ้กดิประโยชน์แก่ประเทศ คอื 

      ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การปรบักระบวนทศัน์ให้เหน็ว่า การวจิยัส าคญัต่อการพฒันา เป็นการ
ลงทุนของประเทศสามารถตอบสนองการพฒันาประเทศ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรบัปรุงระบบวิจยั ปรบัองค์กร ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้มีการ  
บูรณาการ ตัง้แต่ระดับโครงการวิจยั บุคลากร หน่วยงานร่วมวิจยั หน่วยงานบริหารจดัการ และ
หน่วยงานนโยบาย เพื่อน าไปสู่การจดัท ายทุธศาสตรน์โยบายและแผนงานวจิยัของชาตแิบบบรูณาการ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนดงบประมาณเพื่อการวิจยัอย่างพอเพียง ทัว่ถึง มีการ
จดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัระบบวจิยัและแผนงานมกีารก าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบงบประมาณนัน้ๆ 
และสามารถแยกประเภทงบประมาณเพื่อการบรหิารจดัการทีด่ ี

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาคนให้มศีกัยภาพในการปฏบิตัิงานตามภารกิจ สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจสายอาชีพ   นักวิจ ัย 
นกัวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณลกัษณะและวธิกีารท างานทีอ่าศยัความรูแ้ละการคดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล  
รวมถงึการพฒันาอาชพีนักวจิยั นักวทิยาศาสตรท์ีย่งัขาดแคลน เพื่อใหเ้ป็นฐานก าลงัสนับสนุนและ
ส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยวจิยัเพื่อเสรมิพลงัซึง่กนัและกนั และใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

      ยทุธศาสตรท์ี ่5 การสรา้งมลูค่าแก่ผลผลติการวจิยั การกระจายความรูผ้ลผลติงานวจิยั 
พฒันา ต าแหน่งและบรกิารห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของผลผลติเพื่อใหผ้ลงานใหเ้ป็นทีร่บัรู้
โดยกว้างขวาง ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์สบืค้นเขา้ถงึขอ้มูลได้ทัง้การน าไปใช้เชงิวชิาการ  หรอืการ
น าไปสรา้งนวตักรรม พฒันาผลติภณัฑส์นิค้าและบรกิารที่ให้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ มเีอกลกัษณ์ 
จ าหน่ายแข่งขนัได้ รวมถงึมกีารบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์ในรปูแบบของทรพัยส์นิทางปญัญา
ที่มกีารจดทะเบียนคุ้มครอง แบ่งสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรม รวมถึงการปกป้องสิทธขิองผู้
ประดษิฐค์ดิคน้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเน้นการสร้างการท างานแบบบูรณาการด้านการวิจัยในทุก
องคป์ระกอบ 

     ยทุธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่นับสนุนการวจิยัในภาพรวม เพื่อเป็น
ปจัจยัส าคญัส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาและบูรณาการงานวจิยั อย่างเหมาะสม พอเพยีงส าหรบั
การพฒันาในอนาคต และเป็นไปตามระบบมาตรฐาน 

     ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพฒันาการวจิยัแบบก้าวกระโดด โดยการรบัถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ หรอืรบัถ่ายทอดเทคโนโลย ีจากทรพัยากรชาวไทยทีม่ศีกัยภาพในต่างประเทศ ใน
การพฒันาเฉพาะดา้นทีถู่กก าหนดโดยยุทธศาสตรใ์หม้คีวามส าคญัในล าดบัต้นๆ  หรอืทีป่ระเทศมี
ความเขม้แขง็เป็นทุน หรอืเป็นฐานการผลติขนาดใหญ่ของโลกในปจัจบุนั 
                 

ในการน าไปสู่การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ วช. และองค์กรวิจยัของประเทศ 
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ได้พิจารณาเห็นว่าประเด็นการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศที่ควร
ท าการศกึษาเร่งด่วน ประกอบด้วยมตินิโยบายการวจิยั  มติสินับสนุนทุนวจิยั มติทิุนอุดหนุนการ
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วจิยั มติสิถาบนัการวจิยั มติบิุคลากรวจิยั มติโิครงสรา้งพื้นฐานส าหรบัการวจิยั มติมิาตรฐานการ
วจิยั มติกิารจดัการผลผลติการวจิยั และมติกิารตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ   
 

      เป้าหมายท่ีพึงประสงคข์องระบบวิจยัของประเทศ คือ  
1. ไดร้ะบบวจิยัทีม่กีลไกการขบัเคลื่อนทีส่ามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบใหม้า

ท างานสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ  

2. เป็นระบบวจิยัที่เป็นส่วนหน่ึงที่ฝงัตวั (Embedded) อย่างแนบแน่นอยู่ในองค์กร 

และสามารถท าหน้าทีข่บัเคลื่อนใหเ้กดิการพฒันาอยา่งมัน่คงใหก้บัประเทศ โดยอาศยัฐานความรู ้ 

3. มกีารสื่อสารและปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ของระบบในลกัษณะทีเ่ป็น

ปจัจุบนั (Real Time) และเป็นการประสานงานกันอย่างแนบแน่น สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบ

เครอืข่ายที่มเีอกภาพและศกัยภาพเพื่อน าไปสู่การมรีะบบการวจิยัของประเทศที่เป็นเอกภาพ และมี

ประสทิธภิาพ  

4. น าไปสู่การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และยทุธศาสตรก์ารวจิยั ทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว 

ดงันัน้  การขบัเคลื่อนและการขยายผลการปฏริูประบบวจิยัของประเทศให้สามารถ
น าไปสู่การปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม ตามนโยบายรฐับาลดงักล่าว ประกอบกบัเพื่อให้ระบบวจิยั
ของประเทศมคีวามเขม้แขง็ เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมให้มี
ความเจรญิก้าวหน้ารุ่งเรอืงอย่างยัง่ยนืบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  เกิดความเชื่อมโยงและ
ร่วมมอืในการท างานอย่างเข้มแข็ง และเกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม      
จงึเหน็สมควรรว่มกนัขบัเคลื่อนและขยายผลการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ ซึง่เกดิจากการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสะท้อนให้เกดิการเชื่อมโยงยุทธศาสตรข์องหน่วยงานในระบบวจิยัของ
ประเทศกบัยุทธศาสตรก์ารปฏริูประบบวจิยัของประเทศ จนเกดิเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ในการปฏริูป
ระบบวจิยัของประเทศใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 

 

22 ..หลักหลักการจัดท านโยบายการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัย          

ของชาติของชาติ  ฉบบัที่ ฉบบัที่ 88  ((พพ..ศศ..  25525555--25525599))  
การจดัท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)      

มฐีานการจดัท าจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) การพฒันา
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัในระดบัภูมภิาค และกรอบแนวคดิบนพื้นฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมุ่งให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ  รวมทัง้มคีวามเชื่อมโยงและสอดคล้องกบัทศิทางของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เชื่อมโยงและสอดคล้องกบันโยบาย   
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การวจิยัของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบรหิาร      
การวจิยั หน่วยงานให้ทุนวจิยั หน่วยงานที่มภีารกิจหน้าที่ประจ า ภาคเอกชน ตลอดจนท้องถิ่น    
อนัจะท าให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัที่เป็นภาพรวมของชาติ ได้รบัการยอมรบัและมสี่วน
รว่มกนัพฒันานโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตใิหเ้กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ 

 

33..  กระบวนการการพัฒนานโกระบวนการการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ยบายและยุทธศาสตร์          

การวิจยัการวิจยัของชาติของชาติ  ฉบบัที่ ฉบบัที่ 88  ((พพ..ศศ..  22555555--22555599))  

ในการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) นัน้       
มีฐานจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การวจิยัในระดบัภูมภิาค มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548  โดยมุ่งให้ยุทธศาสตร์การวจิยัมคีวาม
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ และความต้องการของผูใ้ชผ้ลงานวจิยัในหน่วยงานและ
ในทอ้งถิน่ ขณะเดยีวกนั ยงัมุง่ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยั ทัง้จาก
หน่วยงานที่มีภารกิจประจ าตามหน้าที่  (Function) หน่วยงานที่มีภารกิจตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรข์องชาตหิรอืรฐับาล (Agenda) และหน่วยงานที่มภีารกจิในพื้นที่ (Area) ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารวจิยัในระดบัหน่วยงานและภูมภิาคเกดิประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการงานวจิยัและการบรหิารงบประมาณเพื่อการพฒันาภูมภิาคต่างๆ อนัจะท าให้เกดิประสทิธผิล
ต่อการพฒันาประเทศโดยรวม ประการส าคญั ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติมุ่งหวงัให้
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการ
น าไปสู่การพฒันาเป็นนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตทิีทุ่กฝา่ยมสี่วนรว่มอยา่งแทจ้รงิ 

3.1 การพฒันายทุธศาสตรก์ารวิจยัในระดบัภมิูภาค 

 การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจ ัยในระดับภูมิภาค  4 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย 
ภาคเหนือ (17 จงัหวดั) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (19 จงัหวดั) ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออกและ
กรุงเทพมหานคร (26 จงัหวดั) และภาคใต้ (14 จงัหวดั) ไดอ้งิแนวทางการพฒันากลุ่มจงัหวดัตาม
การจดักลุ่มจงัหวดั ที่อาศยัแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)     
ซึง่พจิารณาถงึ   
  ● ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ 
 ● ความเกี่ยวเนื่ องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้าและการลงทุน เพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่ และความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัรว่มกนั 
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 ● ยทุธศาสตรข์องการแกไ้ขปญัหาเรง่ด่วนรว่มกนัของประเทศซึง่จ าเป็นต้องอาศยั
ความรว่มมอืระหว่างจงัหวดั 

จากแนวทางจดักลุ่มจงัหวดัดงักล่าว ได้มีการก าหนดพื้นที่ด าเนินการเพื่อพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การวิจยัในทุกภูมิภาคเพื่อน าไปสู่การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัใน
ภาพรวม โดยการจดัท ายทุธศาสตรก์ารวจิยัในภมูภิาค ไดด้ าเนินการตามแนวทางและหลกัเกณฑท์ี่
ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตกิ าหนด ซึง่จดัท าขึน้ในแต่ละภูมภิาคและไดม้กีารด าเนินการ
สรา้งความมสี่วนรว่มในระดบัภมูภิาคมาโดยตลอด 

3.2 ขัน้ตอนการด าเนินงานเพ่ือพฒันายทุธศาสตรก์ารวิจยัในระดบัภมิูภาค 

 การพฒันายทุธศาสตรก์ารวจิยัในระดบัภูมภิาค ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ของ
การจดัท าแผนยทุธศาสตรด์า้นการวจิยั 5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 : การเตรยีมการ เป็นการประสานการด าเนินงานและเตรยีมการใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดผู้มีส่วนร่วมในการจดัท ายุทธศาสตร์การวิจยัในแต่ละ
ภมูภิาค  เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานทีค่รอบคลุมภาพรวมของประเทศ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 : การวเิคราะหศ์กัยภาพ (SWOT Analysis) เป็นการศกึษาวเิคราะห์
จดุแขง็ (Strength) จดุอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภยัคุกคาม (Threat) ของแต่ละ
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั เพื่อประมวลและจดัท าเป็นภาพรวมของแต่ละภูมภิาค และน าไปสู่การ
จดัท าเป็นภาพรวมของประเทศ 

 ขัน้ตอนท่ี 3 : การจดัท าวสิยัทศัน์การวจิยั (Vision) พนัธกิจการวจิยั (Mission) 
และเป้าประสงค์ด้านการวจิยั (Research Strategic Goals) เป็นการด าเนินการโดยให้ทุกฝ่ายใน  
แต่ละภมูภิาคมสี่วนรว่ม 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  เป็นการก าหนดสภาพด้านการวิจยัที่แต่ละภูมิภาค 
ต้องการจะเป็นในอนาคต ตามห้วงระยะเวลาทีก่ าหนด โดยสะท้อนถงึความมุ่งมัน่เกี่ยวกบัทศิทาง
และจดุยนืทีต่อ้งการผลกัดนัใหเ้กดิขึน้เป็นจดุหมายปลายทางรว่มกนัของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

  พนัธกิจการวิจัย  (Mission)  เป็นการก าหนดภารกิจหรือบทบาทหน้าที ่      
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัทีแ่ต่ละภมูภิาคตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์การวจิยัทีก่ าหนดไว้ 

 เป้าประสงค์ด้านการวิจยั (Research Strategic Goals) เป้าประสงค์ด้าน
การวจิยัของภูมภิาคเกดิจากการก าหนดเป้าหมายการวจิยัในระดบัวสิยัทศัน์ของภูมภิาค ซึง่มุ่งแสดง
เป้าหมายทีภ่มูภิาคด าเนินการใหบ้รรลุถงึวสิยัทศัน์ทีไ่ดต้ัง้ไว้  
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 ขัน้ตอนท่ี 4  : การก าหนดกลยุทธ์การวิจ ัย  (Research Strategies) เป็นการ
ก าหนดแนวคิดหรอืวธิีการอันบ่งบอกถึงลกัษณะการเคลื่อนตวัของแต่ละภูมภิาคว่าจะก้าวไปสู่
เป้าหมายการวจิยัที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร ทัง้นี้  โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงและความ
สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ ตลอดจนศกัยภาพของภมูภิาค 

 ขัน้ตอนท่ี 5  : การก าหนดแผนงานวิจยั (Research Plan) เป็นการน ากลยุทธ์
การวจิยัไปสู่การปฏบิตัใินรปูของแผนงานวจิยั  ซึง่เป็นแผนงานที่มคีวามสมัพนัธ์หรอืสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ท าให้เกิดองค์รวม (Holistic Ideology) เป็นการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน       
การวิจ ัยประยุกต์  การวิจัยขัน้ทดลองที่มีความเป็นสหสาขาวิชาการ (Multidiscipline) บูรณาการ
(Integrated) และครบวงจร (Complete Set) โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างชดัเจน  ทัง้นี้ แผนงานวจิยัดงักล่าวมุ่งหมายใหเ้ป็นแผนงานวจิยัทีก่่อให้เกดิการ
เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ หรอืคุณค่าทางสงัคมและวฒันธรรม  สามารถเชื่อมโยงตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่ 
ระดบัชาต ิและ/หรอืระดบันานาชาต ิโดยค านึงถงึการมสี่วนรว่มของภาคเอกชนและภาคประชาชนดว้ย 

3.3 การพฒันานโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.  2555-2559) 

 การพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
ด าเนินการโดยบรูณาการขอ้มลูจากยุทธศาสตรก์ารวจิยัทัง้ 4 ภูมภิาค พรอ้มทัง้ค านึงถงึสถานภาพ
ปญัหาและศกัยภาพของภูมภิาคและประเทศ โดยได้น าขอ้คดิเหน็จากหน่วยงานต่างๆ มาปรบัปรุง 
และน าเสนอในการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) มาพัฒนาร่างฯ ให้ครอบคลุมนโยบาย 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยั พรอ้มกนันี้ยงัใหค้วามส าคญัในการ
จดัท า “กลุ่มเรื่องวิจยัที่ควรมุ่งเน้น” เพื่อเน้นให้ความส าคญัของการวิจยัที่สอดคล้องกับความ
ต้องการผลงานวจิยัเพื่อการแก้ปญัหาและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของประเทศ  รวมทัง้ไดน้ าผล
การติดตามประเมนิผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการมาประกอบการปรบัปรงุการจดัท านโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตดิว้ย  

 ดงันัน้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)       
จงึเป็นการพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัจากฐานภารกิจเดิมที่คณะรฐัมนตรใีห้ความ
เหน็ชอบ โดยตระหนกัถงึขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ซึง่มุง่ลดความซ ้าซอ้นในการจดัสรรงบประมาณ
ที่เกี่ยวกบังานวจิยัและก่อให้เกิดการใช้งบประมาณเพื่อการวจิยัอย่างคุ้มค่าและมปีระสิทธภิาพ  
นอกจากนี้ ยงัค านึงถงึความพรอ้มของประเทศ วกิฤตทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึ้น การใชท้รพัยากรการ
วจิยัและเครอืข่ายภาคกีารวจิยัทีม่อียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสรา้งความมสี่วนร่วมทุกระดบั เพื่อ
พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมปิญัญาให้
เกดิประโยชน์เชงิพาณชิย ์เกดิประโยชน์ต่อชุมชน ทอ้งถิน่และสาธารณะใหม้ากขึน้  
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44..     สาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจัยสาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจัย       

ของชาติของชาติ  ฉบบัฉบบัที่ ที่ 88  ((พพ..ศศ..  25255555--25525599))  

  นโยบายการวจิยัของชาต ิระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ไดก้ าหนดไว้บนพืน้ฐานความ
ต่อเนื่องจากนโยบายการวจิยัของชาต ิพ.ศ. 2551-2554 ดงันี้ 

  1.  เน้นการบูรณาการดา้นการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์าร
พฒันาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11     
(พ.ศ. 2555-2559) ความต่อเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2554)      
การปฏริูประบบวจิยัของประเทศ รวมทัง้นโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)   
โดยการวิจยัจะตอบสนองความต้องการของชุมชนและปญัหาที่ส าคญัเร่งด่วนเพื่อการพฒันา
ประเทศ พรอ้มกบัด าเนินการควบคู่กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ อนัเป็นรากฐานอนั
ส าคญัของการพฒันาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื ทัง้นี้มุ่งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทัง้จากหน่วยงานที่มีภารกิจประจ าตามหน้าที่ (Function) ภารกิจตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรอืรฐับาล (Agenda) และภารกจิในพื้นที่ (Area) ซึ่งจะส่งผลให้
การด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารวจิยัในระดบัหน่วยงานและภูมภิาคเกดิประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการงานวจิยัและการบรหิารงบประมาณเพื่อการพฒันาภูมภิาคต่างๆ อนัจะท าให้เกดิประสทิธผิล
ต่อการพฒันาประเทศโดยรวม   

  2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกบัการวจิยั ตลอดจนในพื้นที่ได้มสี่วนร่วมกนัเสนอแนะ 
ปฏิบตัิ และติดตามผล เพื่อให้เกิดการพฒันางานวิจยัในทุกภาคส่วนและทุกระดบัของประเทศ      
อีกทัง้เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจยัที่มีการต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนา
ประเทศมากขึน้  

  3. เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่ 8    
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมกีารก าหนดกลยุทธ์การวจิยัที่สอดรบักบัแนวทางการพฒันาประเทศ        
บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมจีดุเน้นทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงและภาวะ
ความเสีย่งในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยใหส้ามารถน า
ผลการวจิยัที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกิจ สงัคม และสาธารณะ ในระดบัชุมชนและ
ระดบัประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การน าผลการวจิยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณชิยใ์หม้ากยิง่ขึน้ 

               4. จดัสรรงบประมาณการวจิยัใหก้ระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ในภูมภิาค 
โดยมกีระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณเพื่อการวจิยัอย่างมปีระสทิธภิาพ และมกีลไกกระตุ้นให้
เกิดความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานวจิยัในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค อนัจะน าไปสู่การสร้าง
เครอืข่ายการวจิยัและพฒันา การพฒันาศูนยก์ลางการวจิยัเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากร    
การวจิยัรว่มกนั 
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  5. ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพ
และมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารด าเนินการวจิยัและตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
โดยก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทัง้ติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการวจิยัใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

  6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  
เป็นพื้นฐานเชงินโยบายที่เชื่อมโยงกบัการปฏริูประบบวจิยัของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร ์    
การวจิยัของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้นโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึง่จะ
น าไปสู่การพฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพ เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืของประเทศ 

 

                

                                  

                      

    2553-2572

      
              

            

                   

                    

    2551-2554

                   

                    

    2555-2559

                           
                           

                             

                 :                           

                         

                   

             

                    

                   

                 

        11

              

           

             

                

                 

 
 

ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงของการพฒันานโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ
 
นโยบายการวจิยัของชาตดิงักล่าวรองรบัวสิยัทศัน์การวจิยัของชาติ คอื ‚ประเทศไทยมี

และใช้งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ เพ่ือการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืน‛ โดยมพีนัธกจิการวจิยัของชาต ิ
คือ ‚พฒันาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงขึ้น และสร้าง
ฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า สามารถประยุกต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย 
รวมทัง้ให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะ ตลอดจนเกิดการพฒันาคณุภาพชีวิต โดยใช้ทรพัยากรและเครือข่ายวิจยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม‛ 
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เพื่อให้บรรลุตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจการวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) จงึได้
ก าหนดยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
 

44..11  ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ียุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี   11    การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางสงัคมพฒันาทางสงัคม     

 

  เป้าประสงคก์ารวิจยั : สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพื้นฐานเพื่อความ
มัน่คงของประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ของสงัคม การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีิต
และความผาสุกของประชาชน  

  ตวัช้ีวดั    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มกีระบวนการวจิยัที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์มกีาร
ถ่ายทอดผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย สรา้งเสรมิ
องค์ความรู้และการน าภูมปิญัญาท้องถิน่มาใช ้
เพื่อก่อให้เกดิคุณค่าทางสงัคม และก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนา
สงัคม 

     2. งบประมาณการวิจัยที่จ ัดสรรให้หน่วยงาน
 ภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่1  

 

  เป้าหมาย  : 1. มจี านวนผลงานวจิยัที่มกีารน าไปใช้ประโยชน์
ในการพฒันาสงัคมและเชงิสาธารณะในระดบั
ชุมชน ทอ้งถิน่ และระดบัประเทศ เพิม่ขึน้ 

     2. มกีารจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงาน
 ภาครฐัภายใต้ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่1 คดิเป็น
 สดัส่วนเพิม่ขึน้ 

 
 

งบประมาณ                  
ท่ีคาดว่าจะใช้ 

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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ยุทธศาสตรก์ารวจิยันี้มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา ระบบการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง วฒันธรรม สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ  สวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ ตลอดจน
การบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดี  การสร้างความเข้มแขง็และการสร้างภูมคิุ้มกนัของท้องถิ่นและ
สงัคม  รวมทัง้การเสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา
ความยากจน  นอกจากนี้  ยงัมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ และการเสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศ โดยในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเด็น
ส าคัญที่มคีวามจ าเป็นต้องการผลงานวิจยัในพื้นที่ด้วย  ทัง้นี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจยัที่ให้
ความส าคญัในเรือ่งต่างๆ รวม 10 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

   

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทัง้ใน
และนอกระบบ ตลอดจนการพฒันาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในแต่ละท้องถ่ิน ด้วยการพฒันาคน เด็กและเยาวชน  
ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  1.1  การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  ตัง้แต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดบัอุดมศกึษา 
    1.2  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่  

1.3  การวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาเชงิบูรณาการกบัวถิชีวีติ อตัลกัษณ์
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพฒันา
การศกึษาและการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกระบบ 
    1.4  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 1.5  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

1.6  การพฒันาระบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนพฒันาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์  รวมทัง้ความสามารถในการบรโิภคสื่อและข่าวสาร 
อยา่งชาญฉลาด 
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2  ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา  
คณุธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั 
ดงันี้ 
  2.1 การวิจยัเกี่ยวกับการส่งเสรมิ อนุรกัษ์ และพฒันาคุณค่าทางศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาต ิบนฐานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 2.2 การวจิยัเกี่ยวกบัองคค์วามรูท้างศลิปวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
สรา้งสรรคง์านศลิป์ ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ 
  2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้าง       
ธรรมาภบิาลในสงัคม 
  2.4 การวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งมลูค่าเพิม่จากทุนทางสงัคมและวฒันธรรม   



15 

 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 3  ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคอบุติัใหม่ การรกัษา   
พยาบาล  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ  รวมถึงการ
คุ้มครองผูบ้ริโภค  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษาและฟ้ืนฟู 
สุขภาพ 
 3.2  การวจิยัเกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 
 3.3 การวจิยัเกีย่วกบัสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบรกิาร      
 3.4 การวจิยัเกีย่วกบัการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอดส ์
 3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ระบาด
ต่อเนื่องและโรคเรือ้รงัทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิสงัคมและครอบครวั 
 3.6 การวิจยัเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและเสรมิสร้างความ
มัน่คงดา้นสุขภาพอนามยั 
 3.7 การวจิยัเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

3.8 การวจิยัเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายทางสาธารณสุขและระบบการบรหิารจดัการ
ดา้นบรกิารสาธารณสุขทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 3.9 การวจิยัเกีย่วกบัความปลอดภยัส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสุขภาพ 

 3.10  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปญัหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น      
ในกลุ่มเดก็ เยาวชนและสตร ีโดยเน้นในระดบัครอบครวั โรงเรยีน สถานทีท่ างาน ชุมชน และสงัคม 

 3.11  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปญัหาพฤติกรรมสุขภาพ       
ทีเ่หมาะสม และการปลกูฝงัจติสาธารณะเพื่อการพฒันาสงัคมทีย่ ัง่ยนื 

 3.12  การวจิยัเกี่ยวกบัการป้องกนัและแก้ไขปญัหาพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ
และการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงคใ์นกลุ่มเดก็และวยัรุน่ 

 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 4  พฒันาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย การแพทยพื์้นบ้าน การแพทยท์างเลือก และสมนุไพร ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 

  4.1 การวจิยัเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บ้าน และการแพทย์
ทางเลอืก เพื่อสรา้งองคค์วามรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และการคุม้ครองภมูปิญัญา 
 4.2 การวจิยัเกีย่วกบัสมนุไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 5  พฒันาศกัยภาพทางการกีฬา  ประกอบด้วยแผนงาน
วจิยั ดงันี้ 
     5.1 การวจิยัเกีย่วกบัการกฬีาเพื่อการพฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี 
 5.2 การวจิยัเกีย่วกบัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
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  5.3  การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาความเป็นเลศิทางการกฬีาเพื่อเป็นพืน้ฐาน
สู่การสรา้งมลูค่าเพิม่ดว้ยการกฬีา 
 

 กลยุทธ์การวิจยัท่ี 6 พฒันาขีดสมรรถนะ  และศกัยภาพของหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชน และการบริหารรฐักิจ บนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย
แผนงานวจิยั ดงันี้ 
  6.1 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร
ภาครฐัและภาคเอกชน 
  6.2 การวจิยัเกี่ยวกบัการปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย ระบบงานยุตธิรรม
ของประเทศ และกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกในสงัคมไทย 
  6.3 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อการต่อต้าน
และป้องกนัการทุจรติและการประพฤตมิชิอบของภาคราชการ ภาคเอกชน และนกัการเมอืง 
  6.4 การวจิยัเกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและการ
บรหิารรฐักจิทีม่ปีระสทิธภิาพ บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 
  6.5 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกและกฏระเบียบภาครัฐเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาและการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  6.6 การวจิยัเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของภาครฐักบัเอกชนต่อการส่งเสรมิ
ภาคการเกษตร การผลติ การบรกิาร และการคา้ 
  6.7 การวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตดิตาม
ตรวจสอบการด าเนินการภาครฐั 
 

 กลยุทธ์การวิจยัท่ี 7 จดัการปัญหายาเสพติด ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยสิ์น และปัญหาผูมี้อิทธิพล  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  7.1  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาเครอืขา่ยบรหิารจดัการปญัหายาเสพตดิ    
  7.2  การวจิยัเกีย่วกบัการแกป้ญัหาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

7.3  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยใช้
มาตรการทางสงัคม และกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชน   

 

กลยุทธ์การวิจยัท่ี 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั  
ของท้องถ่ินและสงัคม  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  8.1 การวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่ กระบวนการ
และกลไกสนบัสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชน และการพฒันาระเบยีบชุมชน 
  8.2 การวจิยัเกีย่วกบัรฐัสวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ  
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  8.3 การวจิยัเกี่ยวกับการพฒันาระบบกลไกการบรหิารท้องถิ่น เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันและความมัน่คงในการบริหารและเสริมสมรรถนะการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การ
เปลีย่นแปลง 
  8.4 การวจิยัเกีย่วกบัการส่งเสรมิกระบวนการออมและการสรา้งหลกัประกนั

รายได ้ตลอดจนความมัน่คงในครวัเรอืน 
  8.5 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งความมัน่คงในชวีติ
ใหก้บัเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ  
  8.6 การวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาสังคม  และการ

จดัการความรูเ้พื่อขจดัความยากจนและเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัของทอ้งถิน่และสงัคม 
8.7  การวจิยัเกีย่วกบัค่านิยมของสงัคมไทยอนัเน่ืองมาจากโลกาภวิฒัน์ 
8.8  การวจิยัเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้บรกิารทางเพศ 
8.9  การวจิยัเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการว่างงาน ตลอดจนการ

จดัการงานและอาชพี 
8.10  การวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพของแรงงานและการส่งเสริม

ทกัษะทรพัยากรบุคคลเพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  
8.11  การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการองค์กร

ของเกษตรกรเกี่ยวกบัการผลติทางการเกษตร ในระดบัชุมชน ระดบัภูมภิาค และระดบัประเทศ
ตลอดจน การสรา้งการยอมรบัในอาชพีเกษตรกรใหด้ ารงอยู่ 

8.12  การวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การจดัการผงัเมอืง      
การจดัการชุมชนชนบท ชุมชนห่างไกล และการเชื่อมโยงการพฒันาและความเจรญิระหว่างจงัหวดั
และประเทศเพื่อนบา้น 

8.13  การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั และ
แนวทางการด ารงชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

8.14  การวจิยัเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพกลุ่มคน โดยเฉพาะเยาวชน                     
ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ ใหม้บีทบาทการมสี่วนรว่มในการพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ และประเทศ 

8.15  การวจิยัเพื่อก าหนดนโยบายดา้นประชากรอยา่งเหมาะสม 
 

กลยุทธ์การวิจยัท่ี 9  เสริมสร้างความมัน่คงและการป้องกนัประเทศ และบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน ตลอดจนการปฏิรูป
กระบวนการยติุธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสงัคม ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 

9.1  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมกับชุมชน                 
ในการพฒันาพืน้ทีแ่บบมสี่วนร่วม การบรหิารจดัการความขดัแยง้  ลดความเหลื่อมล ้าเพื่อสรา้งความ
เป็นธรรมในสงัคมไทย 

9.2  การวจิยัเกี่ยวกบัหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” คุณภาพชวีติและสงัคม 
การสรา้งความปรองดอง การสรา้งความสมานฉันทแ์ละสนัตสิุข ทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรม
ของชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนและในประเทศ 
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9.3  การวจิยัเกี่ยวกบัการบูรณาการการแก้ไขปญัหาสถานการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศ และการจดัการชายแดน 
  9.4 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่ องมาจาก           
ผูล้กัลอบเขา้เมอืง แรงงานต่างดา้ว และแรงงานต่างถิน่   
  9.5  การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการ
ประชาสมัพนัธภ์าครฐัและภาคเอกชน 

9.6 การวิจยัเกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งาน การผลิตและสร้างชิ้นส่วน
อะไหล่ยทุโธปกรณ์ทดแทนการจดัหาจากต่างประเทศ 

9.7 การวจิยัเกี่ยวกบัหลกัการและหลกันิยมเพื่อการใช้ก าลงัในการรกัษา
ความมัน่คงและป้องกนัประเทศในสถานการณ์ต่างๆ 

9.8 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแสนยานุภาพด้านต่างๆ        
ของประเทศ เช่น การพฒันายทุโธปกรณ์ เป็นตน้ 

9.9 การวจิยัเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาความมัน่คงและความปลอดภยัทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ  

9.10 การวจิยัเกีย่วกบัความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อความมัน่คง  
9.11 การวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายเพื่อการปกป้องและการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรทางบกและทางทะเล และเพื่อรองรบักฏหมายระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้พืน้ที่
ทางบกและทะเล 

9.12 การวจิยัเกี่ยวกบัปญัหาและการด าเนินการแก้ไขปญัหาความขดัแย้ง
จากการประกาศเขตพืน้ทีเ่หลื่อมทบัหรอืทบัซอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 

 
กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 10  วิจยัเพ่ือการปฏิรปูประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและ    

มีธรรมาภิบาล ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
10.1  การวจิยัเกีย่วกบัการปฏริปูประเทศไทย 
10.2  การวิจยัเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมสี่วนร่วมของภาค

ประชาชน เพื่อวางระบบการบรหิารประเทศใหม้เีสถยีรภาพประสทิธภิาพและสอดคล้องกบัสภาพ
สงัคมไทย ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

10.3  การวจิยัเกีย่วกบัความเชื่อมโยงทางสงัคมและวฒันธรรม (Social and 
Cultural Connectivity) เพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) 
 

44..22  ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 22    กการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการารสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางเศรษฐกิจพฒันาทางเศรษฐกิจ   

  เป้าประสงคก์ารวิจยั :  สรา้งเสรมิองค์ความรูเ้พื่อเป็นพื้นฐานสู่การสรา้ง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
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เ ศ รษฐกิจที่ เ ท่ า เทียมและ เ ป็นธรรมอย่ า ง
สร้างสรรค์ สมดุลและยัง่ยืน โดยค านึงถึงหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

   ตวัช้ีวดั    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มกีระบวนการวจิยัที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์มกีาร
ถ่ายทอดผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย สรา้งเสรมิ
องค์ความรู้ และน าภูมปิญัญามาใช้ประโยชน์ 
ก่อ ให้ เกิดมูลค่ า เพิ่มทาง เศรษฐกิจและ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสรา้งสรรค์ในดา้นการ
พฒันาเศรษฐกจิ 

     2. งบประมาณการวิจัยที่จ ัดสรรให้หน่วยงาน
 ภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่2 

 

  เป้าหมาย  : 1. มจี านวนผลงานวจิยัที่มกีารน าไปใช้ประโยชน์
ในเชงิเศรษฐกจิและสาธารณะในระดบัชุมชน
ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ เพิม่ขึน้ 

     2. มกีารจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงาน
ภาครฐัภายใต้ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่2 คดิเป็น
สดัส่วนเพิม่ขึน้ 

 

งบประมาณ                 
ท่ีคาดว่าจะใช้ 

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 

 
ยทุธศาสตรก์ารวจิยันี้มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร 

ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลติทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง  รวมทัง้การพฒันาและ
จดัการองค์ความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกจิสรา้งสรรคอ์ยา่งยัง่ยนื นอกจากนี้ ยงัมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพการผลติ
ทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบรกิาร ซึง่ครอบคลุมถงึการท่องเทีย่ว  การพฒันาดา้นพลงังาน 
โลจสิตกิส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถงึบทบาทการแข่งขนัของประเทศ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมทัง้สมัพนัธภาพกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community - AEC) โดยด าเนินการบนพืน้ฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมุ่ง
ก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ โดยในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเดน็ส าคญัทีม่ ี
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ความจ าเป็นต้องการผลงานวจิยัในพื้นทีด่้วย  ทัง้นี้ ได้ก าหนดกลยุทธก์ารวจิยัทีใ่หค้วามส าคญัใน
เรือ่งต่าง ๆ รวม 8 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพฒันา
ศกัยภาพในการแข่งขนัและการพ่ึงพาตนเองของสินค้าเกษตร ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
    1.1 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาการผลติพชืเศรษฐกจิเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่
และน าไปสู่การแข่งขนัและการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าว (รวมถึงข้าวพื้นเมือง) 
ยางพารา ขา้วโพด ปาลม์น ้ามนั ออ้ย มนัส าปะหลงั พชืผกั ผลไม ้ และไมด้อกไมป้ระดบั  
 1.2 การวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัปศุสตัว์เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่และน าไปสู่การ
แขง่ขนัและการพึง่พาตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สุกร โคเนื้อ โคนม สตัวปี์ก และแพะ 
 1.3 การวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัประมงและการเพาะเลีย้งชายฝ ัง่ เพื่อสรา้ง
มลูค่าเพิม่และน าไปสู่การแขง่ขนัและการพึง่พาตนเอง  
   1.4 การวจิยัเกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการจดัการเก็บเกี่ยวผลผลติ
ทางการเกษตร 
  1.5 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันามาตรฐานด้านการผลติและผลติภณัฑด์้าน
การเกษตร   
    1.6 การวจิยัเกีย่วกบัการผลติอาหารปลอดภยั 

1.7  การวิจยัเกี่ยวกบัอาหารไทย และการพฒันาศักยภาพของอาหารไทย
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิระหว่างประเทศและผลกัดนัสู่การเป็นครวัของโลก 
  1.8 การวจิยัเกีย่วกบัการผลติเกษตรอนิทรยี ์

1.9 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาวธิีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอินทรยี์
และผลติภณัฑด์า้นการเกษตร 

1.10 การวจิยัเกีย่วกบัการรกัษาคุณภาพผลผลติการเกษตรหลงัการเกบ็เกีย่ว 
1.11 การวจิยัเกีย่วกบัการรกัษาคุณภาพและการจดัการผลผลติการเกษตร

เพื่อการส่งออก 
1.12 การวจิยัเกี่ยวกบัไมโ้ตเรว็และไมย้นืต้นในระบบฟารม์เพื่อพฒันาเป็น

พชืเศรษฐกจิใหม ่
1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสนิค ้าและ

ผลติภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) รวมทัง้ความปลอดภยัของภาชนะและวสัดุ
สมัผสัอาหาร  

1.14 การวิจยัเกี่ยวกับการเพิม่ศกัยภาพของการเป็นฐานความมัน่คง     
ดา้นอาหาร (Food Security) 

1.15 การวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการระบบชลประทานที่เหมาะสมใน
พืน้ทีแ่ละการใชน้ ้าชลประทานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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1.16  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาน ้าใต้ดนิมาใชเ้พื่อการเกษตร อุปโภคและ
บรโิภค 

1.17 การวจิยัเกี่ยวกบัศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศ 

1.18 การวจิยัเกี่ยวกบัมาตรการสงวนรกัษาพืน้ทีเ่หมาะสมทางการเกษตร
อยา่งยัง่ยนืเพื่อเพิม่แนวทางปกป้องพืน้ทีเ่กษตรกรรมของประเทศจากการรกุล ้าของกจิกรรมเมอืง 

 
 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2  พฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภมิูปัญญาท้องถ่ินให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยัง่ยืน ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  2.1 การวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง   
  2.2 การวจิยัเกี่ยวกบักระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ และส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
  2.3 การวจิยัเกีย่วกบัมาตรฐานผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ของทอ้งถิน่ 
  2.4  การวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการผลติและการตลาดสนิค้าในระดบัชุมชนที่
เหมาะสม โดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

2.5  การวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการพฒันา
เศรษฐกจิชุมชน 

2.6  การวจิยัเกี่ยวกบัรูปแบบการพฒันาเครอืข่ายวสิาหกิจชุมชนและกลุ่ม
เครอืขา่ย (Cluster) เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบรกิาร 

2.7  การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของธุรกจิการ
กลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprise - SME)  
 

   กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 3  พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้
เอ้ือต่อการด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
   3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
   3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็ นฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม 
  3.3 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาวตัถุดบิในประเทศและการเพิม่มูลค่าสนิค้า
เพื่อพฒันาศกัยภาพการผลติและการตลาด 
    3.4 การวิจัยเกี่ ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 
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   3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และวธิกีารทางการเกษตรส าหรบัประเทศไทย 
   3.6  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาและการสรา้งตลาดภายในประเทศ 

3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการนิคมอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในพืน้ทีท่ีต่อ้งการการพฒันา เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ การคา้ และ
การลงทุนในอนาคต 

 3.8 การวจิยัเกี่ยวกบัการปรบัโครงสรา้งการผลติในภาคอุตสาหกรรม โดย
เน้นความเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 4  พฒันาศกัยภาพระดบัคุณภาพบริการในอุตสาหกรรม            
บริการและการท่องเท่ียว  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเทีย่ว และรปูแบบการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่วอยา่งเป็นธรรม 
 4.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม        
อตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่ 

4.3 การวจิยัเกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจดัการ
ดา้นการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เพื่อใหป้ระชาชนสามารถจดัการท่องเทีย่วไดด้ว้ยตนเอง 

4.4 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว   
ทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิการสรา้งรายไดแ้ละการบรหิารทรพัยากรการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
    4.5 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
       4.6 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว 

4.7 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว
เชงิวฒันธรรม  ซึง่เชื่อมโยงถงึการสรา้งคุณค่าทางสงัคมและวฒันธรรม 

4.8 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว
เชงิอนุรกัษ์ 

4.9 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว
ทางทะเล 

4.10 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว
เชงิสุขภาพ  

4.11 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศักยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว
เชงิเกษตร ซึง่เชื่อมโยงกบัวฒันธรรมดา้นการเกษตรและอาหาร 

4.12 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์

4.13 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเทีย่วที่
เชื่อมโยงกับการจดัการประชุมและการจดัแสดงนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism - Meeting 
Intensive Convention Exhibition Tourism) 
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 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 5  พฒันาอตุสาหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพและพลงังาน
ทางเลือกอ่ืน  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต
พลงังานชวีภาพและพลงังานทางเลอืกอื่น รวมทัง้การก าหนดเขตการผลติ (Zoning) พชืพลงังาน 
  5.2  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลติพลงังานชวีภาพ  
  5.3 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลติพลงังานทางเลอืกอื่น 

5.4  การวจิยัเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์พลงังานและการประหยดัการใช้พลงังาน
ประเภทต่าง ๆ แบบมสี่วนรว่ม 

5.5  การวจิยัเกี่ยวกบัพลงังานทดแทนในภาคการขนส่ง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ 
และลดตน้ทุนการขนส่งทุกประเภท 

5.6  การวจิยัเกีย่วกบัความมัน่คงทางพลงังาน 
5.7  การวิจัยเกี่ยวกับแผนพัฒนาและจัดการพลังงานที่ตอบสนองต่อ

สนธสิญัญาหรอือนุสญัญาระหว่างประเทศต่างๆ  
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 6  ยกระดบัประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ด้านโลจิสติกสแ์ละการขนส่งสาธารณะท่ีมีคณุภาพ  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
   6.1 การวจิยัเกี่ยวกบัการยกระดบัประสทิธภิาพการใหบ้รกิารด้านโลจสิตกิส์
และการขนส่งสาธารณะ 
   6.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบขนส่ง
ผูโ้ดยสารทางบก ทางน ้า และทางอากาศ 
   6.3 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันามาตรฐานการให้บรกิารด้านโลจสิติกส์และ
การขนส่งสาธารณะ 
   6.4 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรด้านโลจสิติกส์และการ
ขนส่งสาธารณะ 
  6.5 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาโครงข่ายคมนาคม และการเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาคของไทยและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN 
Connectivity) 
  6.6 การวจิยัเกี่ยวกบัระบบการจดัส่งและกระจายสนิค้าที่มมีาตรฐาน และ
การเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการขนส่งผลผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ 

6.7 การวจิยัเกีย่วกบัความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิของวธิกีารขนส่งต่าง ๆ 
6.8 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาการขนส่งระบบรางของประเทศ 
6.9 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาการขนส่งทางน ้าในประเทศ โดยครอบคลุม

ถงึดา้นกายภาพ ชลศาสตร ์และอุทกวทิยา 
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 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 7  เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  7.1  การวจิยัเกี่ยวกบัการเพิม่สมรรถนะและพฒันาศกัยภาพขดีความสามารถ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  7.2  การวิจัยเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั เอกชนและผูใ้ชบ้รกิาร 

7.3  การวจิยัเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชุมชน เพื่อผู้ด้อยโอกาส 
และเพื่อความมัน่คงของประเทศ 

7.4  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
เพื่อการแขง่ขนัและลดตน้ทุน  รวมทัง้รองรบันโยบายเสรทีางการคา้ 

7.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.6  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทาง
อุตสาหกรรมคอมพวิเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์

7.7  การวจิยัเกี่ยวกบัการป้องกนัความเสยีหายหรอืแก้ไขปญัหาต่ออุปกรณ์
หรอืเครือ่งมอืในระบบการสื่อสาร ทัง้ภาคพืน้ดนิ มหาสมทุร และอวกาศ 
 

  กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 8  พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
แผนงานวจิยั ดงันี้ 

8.1  การวจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงนิ  
และแนวทางการแกไ้ขปญัหาอนัเกดิจากวกิฤตการเงนิ  

8.2  การวจิยัเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายทางการค้า ขอ้ตกลงการค้า
เสร ีและการเชื่อมอาเซยีนสู่สากล 

8.3  การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศเชงิรกุและสรา้งสรรค ์

8.4  การวจิยัเกีย่วกบัการคา้ชายแดนในภมูภิาคต่างๆ 
8.5  การวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งสมัพนัธภาพและการพฒันาทางเศรษฐกจิที่

ย ัง่ยนืรว่มกบัประเทศเพื่อนบา้น   
8.6  การวจิยัเกี่ยวกบัระเบยีงเศรษฐกจิ (Economic Corridor) ของอนุภูมภิาค 

ทีม่เีขตตดิต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น 
8.7  การวิจัย เ กี่ ย วกับกา รพัฒนาพื้ นที่ ช ายฝ ัง่ ต ะวันตก  (Western 

Seaboard) 
8.8  การวจิยัเกี่ยวกบัรูปแบบและกลไกที่เหมาะสมในการพฒันาเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ และการพฒันาศกัยภาพของประเทศเพื่อรองรบัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (ASEAN Economic Community - AEC) 
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8.9  การวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของการรับการแข่งขันจากข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และ การเพิม่อ านาจต่อรองใหก้บัประเทศ 

8.10 การวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งศกัยภาพการเป็นศูนยก์ลางในภูมภิาคด้าน
สุขภาพ (Health Hub) ดา้นการแพทย ์(Medical Hub) ดา้นการศกึษา (Education Hub) และดา้น
การบ ารงุรกัษาเครือ่งบนิ (Aeronautic Maintenance Hub) และดา้นอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพในอนาคต 

8.11 การวจิยัเกี่ยวกบันโยบายความร่วมมอืเพื่อการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ 
และการเมอืงระหว่างประเทศทีเ่หมาะสม  

8.12 การวจิยัเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากผลการวจิยัเพื่อสร้างศกัยภาพ
ของประเทศในเวทนีานาชาตแิละสรา้งอ านาจต่อรองใหก้บัประเทศ 

  
44..33    ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 33    การการอนุรกัษ์อนุรกัษ์   เเสริมสร้างสริมสร้าง   และพฒันาทุนทรพัยากรและพฒันาทุนทรพัยากร  

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
 

  เป้าประสงคก์ารวิจยั   : พฒันาองค์ความรูแ้ละฐานขอ้มูล เพื่อการบรหิาร
จดัการและการพฒันาทุนทางทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ที่มปีระสทิธภิาพอย่างเป็นระบบ 
โดยทอ้งถิน่และชุมชนมสี่วนรว่ม 

 

  ตวัช้ีวดั    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มกีระบวนการวจิยัที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค ์        
มีการถ่ายทอดผลการวิจ ัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
พัฒนาองค์ความรู้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสรา้งสรรคใ์นดา้น การพฒันาประเทศ 

2. งบประมาณการวิจัยที่จ ัดสรรให้หน่วยงาน
 ภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่3  

 เป้าหมาย : 1. มจี านวนผลงานวจิยัที่มกีารน าไปใช้ประโยชน์ 
ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคมและสาธารณะ รวมทัง้
การฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณการวิจัยที่
จดัสรรใหห้น่วยงานภาครฐัทัง้หมดเพิม่ขึน้ 

     2. มกีารจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงาน
ภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่3 เพิม่ขึน้   
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งบประมาณ                    
ท่ีคาดว่าจะใช้ 

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 

 
ยุทธศาสตรก์ารวจิยันี้มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม  ความหลากหลายทางชวีภาพ การอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม  รวมทัง้การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทรพัยากรดนิ ทรพัยากรธรณี ทรพัยากรน ้า ทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากรสตัวน์ ้า รวมถงึการแบ่งปนั
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยัง่ยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
(Meaningful Public Participation) และการวิจยัที่เกี่ยวกบัการรองรบัและฟ้ืนฟูหลงัภยัธรรมชาติ
และภยัพบิตัใินระดบัภูมภิาคและท้องถิน่  โดยระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเดน็ส าคญัทีม่คีวาม
จ าเป็นต้องการผลงานวจิยัในพื้นที่ด้วย  ทัง้นี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวจิยัที่ให้ความส าคญัในเรื่อง
ต่างๆ รวม 4 กลยทุธ ์ไดแ้ก่   
  

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  1.1 การวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื      
  1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชวีภาพและการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื 
 1.3 การวจิยัเกี่ยวกบัสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ เพื่อเสรมิสร้างคุณค่า (Value 
Creation) ของผลผลติและทรพัยากรธรรมชาต ิ
  1.4 การวจิยัเกี่ยวกบัการใช้มาตรการทางสิง่แวดลอ้มเพื่อแก้ปญัหาการกดี
กนัทางการคา้และมาตรการอื่นๆ ระหว่างประเทศ 
  1.5 การวจิยัเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยากรทางการเกษตร ประมง และชายฝ ัง่ 
  1.6 การวิจยัเกี่ยวกับการสร้างจติส านึกในการอนุรกัษ์และรบัผิดชอบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  1.7  การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ที่ส าคัญและมีความเปราะบาง       
เชงินิเวศ รวมทัง้การกดัเซาะชายฝ ัง่ 
  1.8  การวิจยัเพื่อฟ้ืนฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ ป่าสงวน
แห่งชาต ิปา่ชายเลน ปา่พร ุและทรพัยากรชายฝ ัง่ และการจดัการไฟปา่ 
  1.9  การวจิยัเกี่ยวกบัมลพษิ การจดัการมลพษิ และผลกระทบสิง่แวดล้อม
จากมลพษิ รวมทัง้การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมของอุตสาหกรรมและของชุมชน โดยเฉพาะการ
บรหิารจดัการขยะในเมอืงและชุมชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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1.10  การวจิยัเกี่ยวกบัการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากร
ชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรกัษ์ และคุ้มครองทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

1.11  การวจิยัเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและการเพิม่จ านวนสตัวห์รอืสตัวป์่า
ใกลส้ญูพนัธุ ์

1.12  การวจิยัเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2 สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัทรพัยากรดินและทรพัยากรธรณี 
ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
  2.1 การวจิยัเกีย่วกบัทรพัยากรดนิและวทิยาศาสตรท์างดนิ  
  2.2 การวจิยัเกีย่วกบัการปรบัปรุงคุณภาพและการบ ารุงฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิ 
ใหเ้หมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ 

2.3  การวจิยัเกีย่วกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดและฟ้ืนฟูดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ 
  2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรดนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.5  การวจิยัเกีย่วกบัทรพัยากรธรณี 
2.6  การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรมและองคค์วามรูใ้หมท่าง

วทิยาศาสตรร์ว่มกบัทางสงัคมศาสตรเ์พื่อการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรแร่อยา่งชาญฉลาด 
 

 กลยุทธ์การวิจยัท่ี 3 พฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าแบบ
บูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการน ้าของประเทศ ประกอบด้วย
แผนงานวจิยั ดงันี้ 
  3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้าและพืน้ทีลุ่่มน ้าของประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 
      3.2 การวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการสรา้งเขือ่นและฝาย  

3.3 การวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้นเชงิบูรณาการศาสตรท์างอุตุนิยมวทิยา 
อุทกวทิยาและชลศาสตร ์เพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

3.4  การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบูรณาการระหว่างน ้าใต้ดินและ    
น ้าผวิดนิในการจดัการน ้า 
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 4 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัภยัพิบติัจากธรรมชาติและ
อตุสาหกรรม รวมทัง้ระบบบริหารจดัการน ้าท่วมท่ีมีประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั 
ดงันี้ 



28 

 

  4.1 การวจิยัเกี่ยวกบัภยัพบิตัิจากธรรมชาติ การสรา้งองค์ความรูแ้ละการ
ป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิ  
  4.2 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบการพยากรณ์เตอืนภยั
และระบบการเฝ้าระวงัเกีย่วกบัอุบตัภิยัทางธรรมชาต ิ
  4.3  การวจิยัเกี่ยวกบัโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งในพืน้ทีท่ีม่คีวาม
เปราะบางหรอืเสีย่งต่อภยัพบิตัอินัเกดิจากเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
  4.4  การวจิยัเกีย่วกบัภยัพบิตัจิากอุตสาหกรรมและสรา้งองคค์วามรู้และการ
ป้องกนัภยัจากอุตสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม (Environmentally Friendly Technology / Green Technology) 
  4.5  การวจิยัเกี่ยวกบัการรองรบัสถานการณ์และการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมเมื่อ
เกดิสาธารณภยั และภายหลงัการเกดิภยัธรรมชาตแิละภยัพบิตั ิ  

4.6  การวจิยัเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรดา้นสุขภาพในการ
จดัการและการฟ้ืนฟู เมือ่เกดิพบิตัภิยัและสาธารณภยั 

4.7  การวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบดา้นสุขภาพกาย จติ สงัคมและจติวญิญาณ
ของผูป้ระสบภยัพบิตัแิละสาธารณภยั 

4.8  การวจิยัเกีย่วกบัการดแูลและฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัพบิตัแิละสาธารณภยั 
4.9  การวิจัย เกี่ ยวกับการเตรียมความพร้อมของชุมชนในกา รรับ

สถานการณ์ภบัพบิตัแิละสาธารณภยั 
 

44..44    ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 44    การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาการสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันา
นวตักรรมและบคุลากรทางการวิจยันวตักรรมและบคุลากรทางการวิจยั   

 

  เป้าประสงคก์ารวิจยั   : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและการพึ่งพาตนเอง  โดยใช้ฐานความรู้
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวทิยาการ
ต่างๆ  อยา่งสมดุลและเหมาะสม 

 

  ตวัช้ีวดั    : 1. ผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ  มกีระบวนการวจิยัที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์มกีาร
ถ่ายทอดผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย สรา้งเสรมิ
องค์ความรู้ ทัง้การวิจยัพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกต์ อนัก่อให้เกดิผลกระทบทางสรา้งสรรค ์    
ในดา้นการพฒันาประเทศ 

2. งบประมาณการวิจัยที่จ ัดสรรให้หน่วยงาน
ภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่4  
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  เป้าหมาย  : 1. มจี านวนผลงานวจิยัที่มกีารน าไปใช้ประโยชน์
ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคมและสาธารณะ ในระดบั
ชุมชน ทอ้งถิน่ และระดบัประเทศ เพิม่ขึน้ 

     2. มกีารจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงาน
ภาครฐัภายใต้ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่4 คดิเป็น
สดัส่วนเพิม่ขึน้ 

 

งบประมาณ                
ท่ีคาดว่าจะใช้ 

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 

ยุทธศาสตรก์ารวจิยันี้มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรูแ้ละต่อยอดภูมปิญัญาของ
ประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศ โดยในระดบัภูมภิาคอาจ
มุ่งเน้นในประเดน็ส าคญัที่มคีวามจ าเป็นต้องการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่้วย  ทัง้นี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์
การวจิยัทีใ่หค้วามส าคญัในเรือ่งต่างๆ รวม 2 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 
 

 กลยุทธ์การวิจยัท่ี 1 พฒันาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และนวตักรรมสู่เชิง
พาณิชยร์วมทัง้องคค์วามรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร ์ สงัคมศาสตรแ์ละการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่
ในวิทยาการต่างๆ ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 

1.1 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เช่น เทคโนโลยชีวีภาพ วสัดุศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร นาโนเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสุข สตัว์ทดลองและวธิกีารอื่นเพื่อ
ทดแทนการใชส้ตัว ์เทคโนโลยดีา้นอาวุธยทุโธปกรณ์ เป็นตน้   

1.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทาง
สงัคมศาสตร ์ 

1.3 การวิจยัและพัฒนานวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใหม่ทาง
วทิยาการอื่น ๆ  

1.4 การวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งองคค์วามรูจ้ากการต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่
และของประเทศดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร ์เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศและเพื่อ
การพึง่พาตนเอง  

1.5 การวจิยัเกี่ยวกบัการน าแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การพฒันา
นวตักรรมและองคค์วามรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพของทอ้งถิน่ดว้ยหลกัการทาง
วทิยาศาสตร ์

1.6 การวจิยัในเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหภ้าคการผลติและ
เศรษฐกจิ 
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1.7 การวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งนวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ดา้นเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Environmentally Friendly 
Technology / Green Technology) 

1.8 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      
ชวีสารสนเทศ (Bioinformatics) ภมูสิารสนเทศ (Geoinformatics) และวทิยาการปญัญา (Cognitive 
Science) เพื่อการแขง่ขนัและรองรบันโยบายเขตการคา้เสร ี

1.9  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารทหาร  
 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร
บคุคลทางการวิจยัในวิทยาการต่างๆ  ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 
                       2.1 การวจิยัเกี่ยวกบัความต้องการนักวจิยัในวทิยาการสาขาต่าง ๆ ของ
ภาครฐัและภาคเอกชน และการพฒันาแผนความตอ้งการก าลงัคนดา้นการวจิยัของประเทศ   
                      2.2 การวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพและความสามารถของนักวิจยั    
รุ่นใหม่ นักวจิยั และนักบรหิารการวจิยัให้มมีาตรฐานของวชิาชพี ในวทิยาการต่าง ๆ ของภาครฐั
และภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจยัในชุมชนท้องถิ่นในภาคประชาชน ที่ควรเน้นทัง้ปรมิาณและ
คุณภาพ รวมถงึมชี่องทางความกา้วหน้าของอาชพีนกัวจิยั 

 2.3 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาผู้ช่วยนักวจิยัในภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
  
  44..55    ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 55    การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ เพ่ือการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ เพ่ือการบริหารการบริหาร
จดัการความรู้จดัการความรู้   ผลงานวิจยั ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์  ทรพัยากร  และภมิูปัญญาของประเทศ  ทรพัยากร  และภมิูปัญญาของประเทศ  
สู่การใช้ประโยชน์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและท่ีเข้าถึงประชาชนและ
ปประชาสงัคมอย่างแพร่หลาย ระชาสงัคมอย่างแพร่หลาย   

  เป้าประสงคก์ารวิจยั   : พฒันาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจยัของ
ประเทศเพื่อบริหารจดัการความรู้ของประเทศ 
อยา่งมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ 

 

  ตวัช้ีวดั    : 1. จ านวนโครงการวจิยัที่จะสามารถน าไปสู่การ
ใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ  

     2. งบประมาณการวิจัยที่จ ัดสรรให้หน่วยงาน
 ภาครฐัภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่5  

          3. สดัส่วนงบประมาณเพื่อการวจิยัระหว่างภาครฐั
และเอกชน 1: 1 

 



31 

 

 เป้าหมาย  : 1. โครงการวจิยัทีจ่ะสามารถน าไปสู่การใชป้ระโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะเป็นร้อยละ 80 ของ
โครงการวจิยัทัง้หมด โดยให้ภาคประชาสงัคมมี
บทบาทในการวจิยัดว้ยตนเอง 

    2. มกีารจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงาน
ภาครฐัภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจยัที่ 5 เป็น
รอ้ยละ 30 ของงบประมาณการวจิยั 

      3. สดัส่วนงบประมาณเพื่อการวจิยัระหว่างภาครฐัและ
เอกชน 1 : 1 เป็น 50% ของงบประมาณการวจิยั 

 

 

งบประมาณ                   
ท่ีคาดว่าจะใช้ 

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 
 

 
ยุทธศาสตร์การวจิยันี้มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ

บรหิารจดัการดา้นการวจิยัของประเทศ โดยในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเดน็ส าคญัทีม่คีวาม
จ าเป็นต้องการผลงานวจิยัในพื้นที่ด้วย  ทัง้นี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวจิยัที่ให้ความส าคญัในเรื่อง
ต่าง ๆ รวม 2 กลยทุธ ์ ไดแ้ก่  
  

กลยุทธ์การวิจัยท่ี  1 วิ จัย เ พ่ือการปฏิรูประบบวิจัยของประ เทศ 
ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้ 

1.1 การวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาระบบบรหิารการวิจยัของประเทศในแต่    
ระบบ ได้แก่ ระบบนโยบายการวจิยั ระบบสนับสนุนทุนวจิยั ระบบทุนอุดหนุนการวจิยัซึง่ครอบคลุม
ระบบการจดัสรรงบประมาณด้านการวิจยัของประเทศ ระบบสถาบนัการวิจยั ระบบบุคลากรวิจยั 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานส าหรบัการวจิยั ระบบมาตรฐานการวจิยั ระบบการจดัการผลผลติการวจิยั 
และระบบการตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1.2  การวิจยัเกี่ยวกับการบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม 
สิง่ประดษิฐ ์ทรพัยากร และภูมปิญัญาของประเทศ สู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์การใชป้ระโยชน์
โดยชุมชน ทอ้งถิน่ และสาธารณะ  ตลอดจนสู่การพฒันาเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์

1.3  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย (Research 
Network) เพื่อเสริมรอยต่อที่ขาดหาย (Missing Links) ของห่วงโซ่คุณค่าการวิจ ัย  (Research 
Value Chain)  
  1.4  การวิจยัเกี่ยวกับระบบการส่งเสริมการวิจยัในภาคเอกชนเพื่อการ
พฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ี 
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  1.5  การวจิยัเกี่ยวกบัระบบการสรา้งแรงจงูใจให้ภาคเอกชนในต่างประเทศ
มาลงทุนวจิยัในประเทศ 
  1.6  การวจิยัเกี่ยวกบัระบบการคุ้มครองสทิธปิระโยชน์และทรพัย์สนิทาง
ปญัญา และแนวทางการผลกัดนัสู่การสรา้งทรพัยส์นิทางปญัญา 
  1.7  การวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปญัญาเชิงพาณิชย์ การน า
ทรพัยส์นิทางปญัญาไปใชป้ระโยชน์และสรา้งมลูค่าเพิม่ในเชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ   
  1.8  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เพื่อสรา้งความพรอ้มและสรา้งขดีความสามารถของประเทศ  

1.9 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวจิยัและระบบ
ฐานขอ้มลูเพื่อการบรหิารการวจิยัของประเทศ 
  1.10  การวจิยัเกีย่วกบัการเขา้ถงึทรพัยากรทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และวิทยาการสาขาต่างๆ ของประชาชน ตลอดจนการเข้าถึงองค์ความรู้ในประเทศและจาก
ต่างประเทศ 
  1.11   การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาองคก์รวจิยัระดบัชุมชนและการสรา้ง
ความเขม้แขง็ดา้นการวจิยัในระดบัภูมภิาค 

1.12  การวจิยัเกีย่วกบัระบบการบรหิารการวจิยัในระดบัภูมภิาค 
1.13  การวิจยัเกี่ยวกบัการพฒันาองค์ความรู้ คุณค่าทางภูมปิญัญา และ   

อัตลักษณ์ทางศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และความหลากหลายของกลุ่มคน สร้างมูลค่าสู่
การตลาด ดว้ยกระบวนการบนพื้นฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์
เพื่อใหเ้กดิการกระจายรายได ้และลดช่องว่างทางเศรษฐกจิ 

1.14  การวิจยัเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้สู่การสื่อสารระดับชุมชน      
ฐานราก ดว้ยภมูปิญัญาและวทิยาการสู่การจดัการอยา่งเหมาะสม 

1.15  การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันากลไกการสรา้งความร่วมมอืดา้นการวจิยั
ทีม่ปีระสทิธภิาพระหว่างภาครฐั สถาบนัการศกึษา และเอกชน รวมทัง้ต่างประเทศ 

1.16  การวจิยัเกี่ยวกบันโยบายทางภาษีและการปฏริูประบบกฎหมาย ให้
เอือ้ต่อการประกอบการและการส่งเสรมิการลงทุนวจิยัพฒันาของภาคเอกชน 

 

 กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2  วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการพฒันาศักยภาพ
และความสามารถด้านการวิจยัของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยแผนงานวจิยั ดงันี้  
  2.1 การวิจยัเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพและความสามารถดา้นการวจิยัของประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  2.2 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันามาตรฐานการวจิยัของประเทศ 

2.3  การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาดชันีดา้นการวจิยัทีเ่หมาะสมแก่การพฒันาสู่ความเป็น

เลศิทางวชิาการและการพฒันาประเทศ 
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55..  กลุม่เรือ่งกลุม่เรือ่งวิจยัวิจยัที่ควรที่ควรมุ่งเนน้มุ่งเนน้  
 

จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจยัดงักล่าว เมื่อพิจารณาความส าคญักลุ่มเรื่องวิจยัที่ควร
มุง่เน้น โดยค านึงถงึวกิฤตกิารณ์ทีเ่กดิขึน้ ความตอ้งการผลงานวจิยัและความรู ้เพื่อเร่งแก้ไขปญัหา
และน าไปสู่การเสรมิสร้างและการพฒันาประเทศโดยเร็ว ประการส าคญั เพื่อรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน ซึง่ในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเรื่องทีม่คีวามจ าเป็นต้องการผลงานวจิยั
ในพื้นที่ด้วย ดังนัน้ จึงก าหนด กลุ่มเร่ืองวิจยัท่ีควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง และคาดว่าจะใช้
งบประมาณเพื่อการวจิยัปีละ ประมาณ 40,700 ลา้นบาท ดงันี้ 

 

111...   การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง   

 การวิจยัเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้  ควบคู่ไปกับการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต         
ขจดัความยากจน และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ยนื รวมทัง้การต่อยอดภูมปิญัญาให้เกิด
ประโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนการจดัการงานและอาชพีในอนาคตของสงัคมไทย 

 เป้าประสงค์ : สังคมมีความเข้มแข็ง ลดปญัหาความยากจน ลดปญัหาการ
ว่างงาน ประชาชนสามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งมัน่คง 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 3,600 ล้านบาท 

 

222. . .    ความมัน่คงของรฐัความมัน่คงของรฐัความมัน่คงของรฐัและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   

  การวจิยัเกี่ยวกบัการปฏริูปประเทศไทย การปฏริูปการเมอืงทุกระดบั ความมัน่คง
ของรฐั และความมัน่คงของมนุษย ์การปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย การมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม            
รฐัสวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ ความมัน่คงกบัประเทศเพื่อนบา้น ปญัหาสถานการณ์ชายแดน
และการพฒันาขดีความสามารถในการจดัการดา้นความมัน่คง รวมทัง้การบรหิารรฐักจิร่วมระหว่าง
รฐับาล ทอ้งถิน่ และกลุ่มประชาสงัคม  

 เป้าประสงค ์: เกดิความมัน่คงในประเทศ เกดิความปรองดอง มคีวามสมานฉันท์
และความเป็นธรรมในสงัคม ประชาชนมคีวามผาสุก  

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 4,500 ล้านบาท 
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333...         การปฏิรปูการปฏิรปูการปฏิรปูการการการศึกษาและสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ศึกษาและสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ศึกษาและสร้างสรรคก์ารเรียนรู้    

 การวจิยัเกี่ยวกบัการปฏริูปการศึกษา การจดัการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่
เชื่อมโยงสู่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  รวมทัง้การบรหิารจดัการการเรยีนรูสู้่ระบบเศรษฐกจิชุมชน และการ
พฒันาระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   

 เป้าประสงค์ : ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา มกีารพฒันาการศกึษาที่
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่และความต้องการของประเทศ อนัน าไปสู่การสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของสงัคม
ฐานความรู้ในทุกระดบั และสร้างความพร้อมของประเทศเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,700 ล้านบาท 

 

444...         การจดัการการจดัการการจดัการทรพัยากรทรพัยากรทรพัยากรน ้าน ้าน ้า   
 การวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัระบบและโครงสรา้งการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทัง้น ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน ทัง้ในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจน 
ทรพัยากรน ้าระหว่างประเทศ ให้มปีระสทิธภิาพและประหยดั รวมทัง้การวจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบต่าง ๆ 
ต่อการจดัการทรพัยากรน ้าในอนาคต รวมไปถงึขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ : มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างมรีะบบและมปีระสิทธิภาพ
อยา่งยัง่ยนื เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนและคุณภาพทีด่ขีองสิง่แวดลอ้ม  

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,900 ล้านบาท 

 

555. . .       ภาวะโลกร้อนและพภาวะโลกร้อนและพภาวะโลกร้อนและพลงังานลงังานลงังานทางเลือกทางเลือกทางเลือก   

 การวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัภาวะโลกรอ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พลงังานทดแทน พลังงานชีวภาพ        
พชืพลงังาน และพลงังานทางเลอืก ทีก่่อใหเ้กดิความคุม้ค่า ประหยดั มปีระสทิธภิาพ และลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนขอ้ตกลงระหว่างประเทศและสนธสิญัญาต่าง ๆ 

   เป้าประสงค์ : สงัคมมคีวามรูแ้ละมจีติส านึกเกี่ยวกบัผลกระทบอนัเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประหยดัเงินตรา
ต่างประเทศในการน าเข้าพลงังาน ลดการขาดแคลนพลงังาน และลดมลพษิจากการใช้พลงังาน 
รวมทัง้ลดค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานของประเทศ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,000 ล้านบาท 
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666...          การเพ่ิมมลูค่าการเพ่ิมมลูค่าการเพ่ิมมลูค่าสินค้สินค้สินค้าเกษตราเกษตราเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้าเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้าเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า    

        การวจิยัเกีย่วกบัการเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรและเพิม่ผลติภาพการผลติ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพการส่งออกในกลุ่มสนิค้าที่สรา้งรายได้หลกัจากการส่งออกและสรา้งรายได้ให้กบัชุมชน  
การวจิยัเพื่อต่อยอดภูมปิญัญาให้เกดิประโยชน์เชงิพาณิชย ์เกดิประโยชน์ต่อชุมชน ทอ้งถิน่ และสาธารณะ   
รวมทัง้การพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลติภณัฑ์ มาตรฐานสนิค้าและผลติภณัฑ์ ความปลอดภยั
ของอาหาร (Food Safety) และความมัน่คงดา้นอาหาร (Food Security) 

   เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กบัประเทศ ก่อให้เกิดการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม และสามารถสรา้งใหเ้กดิอ านาจการต่อรองใหก้บัประเทศได ้

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 6,900 ล้านบาท 

 

777...       การการการส่งเสริมสขุภาพ การส่งเสริมสขุภาพ การส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรคป้องกนัโรคป้องกนัโรค   การรกัษาการรกัษาการรกัษาและกและกและการฟ้ืนฟูารฟ้ืนฟูารฟ้ืนฟูสขุภาพสขุภาพสขุภาพ       

   การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการด้านบริการ
สาธารณสุข ประสทิธภิาพการให้บรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข การตดิเชื้อ วทิยาการใหม่ทาง
สาธารณสุข การพึง่พาตนเองและเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการวิจยัด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และแพทย์
ทางเลอืก และการวจิยัเพื่อต่อยอดภมูปิญัญาใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ 

   เป้าประสงค ์:  คุณภาพชวีติของประชาชนและระบบการจดัการสาธารณสุขดขีึน้ 
และมคีวามมัน่คงดา้นสุขภาพของประเทศ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 4,500 ล้านบาท 

 

888.  .  .     การบริหารจดัการการบริหารจดัการการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคณุค่าการพฒันาคณุค่าการพฒันาคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาติของทรพัยากรธรรมชาติของทรพัยากรธรรมชาติ    

การวิจยัเกี่ยวกับการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ การพฒันาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพฒันาคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื  การเชื่อมต่อภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัองคค์วามรูใ้หม่ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และการเสรมิสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   เป้าประสงค์  :  มคีุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดเีพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนและ
สงัคม มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่หมาะสมบนฐานความรู ้

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,800 ล้านบาท 
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999. . .    เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรม   
   การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยทีี่ส าคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับเช่น กลุ่มธุรกิจ    
ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมไปถงึขนาดใหญ่ รวมทัง้อุตสาหกรรม Eco-Industry การวจิยัเพื่อเป็น
การชี้น าการพฒันาการประดิษฐ์คิดค้นและนวตักรรมสู่เชิงพาณิชย์  รวมทัง้การวิจยัเกี่ยวกับการ
จดัการเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ 

 เป้าประสงค์ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยมีเทคโนโลยีที่
น าไปสู่การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยทีีส่นับสนุนภาคการผลติ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 4,500 ล้านบาท 

 

111000...   การบริหารจดัการการบริหารจดัการการบริหารจดัการการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว    

 การวจิยัเพื่อการบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื และการมสี่วนร่วมของชุมชนกบัการพฒันาการท่องเที่ยว  โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซยีน 

  เป้าประสงค์ : สรา้งคุณค่าจากวถิชีวีติและวฒันธรรมท้องถิน่ สรา้งรายไดใ้หก้บั
ชุมชน เพิม่รายไดใ้หก้บัประเทศ และน าไปสู่การสรา้งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,700 ล้านบาท 

 

111111...   สงัคมผูส้งูอายุสงัคมผูส้งูอายุสงัคมผูส้งูอายุ    
  การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ การพฒันาสุขภาพผูสู้งอายุและการ
พฒันาผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครวั/ชุมชน การพฒันารูปแบบสถานดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมใน
บรบิทสงัคม วฒันธรรมไทย ระบบและมาตรการส่งเสรมิดูแล การจดัการ สวสัดภิาพและสวสัดกิาร
ผูส้งูอายใุหม้คีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม การส่งเสรมิบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบนัสงัคมและ
ชุมชน การน าศกัยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพฒันาประเทศและภูมภิาคอาเซยีน ตลอดจนการ
ถ่ายทอดภมูปิญัญาสู่สงัคม 

เป้าประสงค์ : ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม
ตลอดจนมสีวสัดกิารและสวสัดภิาพต่างๆ ในการด าเนินชวีติอยา่งมัน่คง  

ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,300 ล้านบาท 
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111222...   ระบบโลจิสติกส์ระบบโลจิสติกส์ระบบโลจิสติกส์       

 การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจสิติกส์อย่างบูรณาการ 
ทัง้ในด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การพฒันาประสทิธภิาพและมาตรการให้บรกิารด้านโลจสิตกิส ์
การพฒันาบุคลากรด้านโลจสิตกิส ์และระบบบรหิารจดัการขนส่งทีเ่หมาะสม รวมทัง้การเชื่อมโยง
ระบบขนส่งและโลจสิตกิสใ์นภูมภิาคและเครอืข่ายคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความมัน่คง ตลอดจนส่งเสรมิความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ 

เป้าประสงค์ : ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ  

ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,700 ล้านบาท 

 

111333...         การปฏิรปูการปฏิรปูการปฏิรปูระบบวิจยัระบบวิจยัระบบวิจยัของประเทศของประเทศของประเทศ    

 การวจิยัเกี่ยวกบัการปฏริูประบบวจิยัของประเทศที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพใน
มติิต่างๆ เช่น นโยบายการวิจยั งบประมาณการวจิยั ประเด็นการวิจยั สถาบนัวิจยั บุคลากรวจิยั 
โครงสรา้งพื้นฐานส าหรบัการวจิยั มาตรฐานการวจิยั การจดัการผลผลติการวจิยั ฐานขอ้มูลการวจิยั 
การเชื่อมโยงระหว่างเครอืข่ายผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจยั  ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั       
การติดตามและประเมนิผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การวิจยัเพื่อปรบัปรุงกฎและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันการศึกษา สถาบันวิจ ัย และบุคลากรวิจัยสามารถให้บริการวิจ ัยและ
พฒันา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรู้ที่มคีวามเชื่อมโยงกับภาคเอกชน ชุมชน และ
เครอืขา่ยวสิาหกจิต่างๆ  และอื่นๆ ทัง้ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค  รวมทัง้การวจิยัดา้นการตลาด
ต่างประเทศ ระบบทรพัย์สนิทางปญัญาเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพื้นฐานอัน
มัน่คงในการพฒันาประเทศสู่สงัคมฐานปญัญา (Wisdom-Based Society) และน าไปสู่สงัคมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Creative Economy and Society) โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงการน าองค์ความรู้จาก
ต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

   เป้าประสงค ์ : 1. มีระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภาพและ           
มปีระสทิธภิาพทีม่กีลไกการขบัเคลื่อนทีส่ามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบใหม้าท างานสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ   

    : 2. มรีะบบวิจยัที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฝงัตัว (Embedded) อย่างแนบ
แน่นอยู่ในองค์กร และสามารถท าหน้าที่ขบัเคลื่อนให้เกดิการพฒันาอย่างมัน่คงให้กบัประเทศ โดย
อาศยัฐานความรู ้ 
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   : 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อสรา้งขดีความสามารถของประเทศ และก่อใหเ้กดิสงัคมแห่งการเรยีนรูทุ้กระดบั   

   : 4. มกีารเชื่อมโยงเพื่อการน าผลการวิจยัไปสู่การลงทุนในเชิง
พาณชิยเ์พิม่มากยิง่ขึน้  

   : 5. น าไปสู่การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร ์    
การวจิยั ทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว  
 

ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,600 ล้านบาท 

 

 

 

66..  งบประมาณที่คาดว่าจะใช้งบประมาณที่คาดว่าจะใชด้  าเนินการด าเนินการตามนโยบายตามนโยบาย

และยทุธศาสตรก์ารวิจยัและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติของชาติ  ฉบบัฉบบัที่ที่  88                          

((พพ..ศศ..  25525555--25525599))  
 

ในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่ 8     
(พ.ศ. 2555-2559) จะค านึงความพร้อมของประเทศ สภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวกิฤตการเงนิที ่   
ทัว่โลกต้องเผชญิอยู่ การใชท้รพัยากรการวจิยัและเครอืข่ายภาคกีารวจิยัที่มอียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ
การเน้นการบรหิารจดัการงบประมาณวจิยัอย่างประหยดัภายใต้ขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ  โดยมุ่งลด
ความซ ้าซ้อนในการจดัสรรงบประมาณที่เกี่ยวกบังานวจิยัและมุ่งก่อใหเ้กดิการใชง้บประมาณเพื่อ
การวจิยัอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ โดยการสรา้งความมสี่วนร่วมทุกระดบั  ทัง้นี้ เพื่อการพฒันา
ศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การต่อยอดภูมปิญัญาให้
เกิดประโยชน์เชงิพาณิชย์ เกิดการน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเพื่อน าผลการวจิยัไปสู่การลงทุนเชงิพาณิชย์ให้มากยิง่ขึ้น ซึ่งในการด าเนิน
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) สู่การปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมาย
นัน้ จะต้องระดมทรพัยากรการวจิยัและงบประมาณการวจิยัจากภาครฐั จากภาคเอกชน จากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมถงึงบประมาณเพื่อการวจิยัจากแหล่งทุนวจิยัอื่น  เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
การวจิยัให้บรรลุเป้าหมาย  ซึง่ประมาณการว่างบประมาณทีค่าดว่าจะใชด้ าเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จากทุกภาคส่วน จะเป็นงบประมาณรวม
ทัง้สิน้ 435,282 ลา้นบาท  ดงันี้ 
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ตารางท่ี 1  สรุปงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัย ของชาต ิ          
ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) จ าแนกตามปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ 
กลยทุธ์
การวิจยั 

งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้ (ล้านบาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 : การ
สรา้งศกัยภาพและความสามารถ
เพือ่การพฒันาทางสงัคม 

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

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 : การ
สรา้งศกัยภาพและความสามารถ
เพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ 

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

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 : การ
อนุรกัษ์ เสรมิสรา้งและพฒันาทุน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

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

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4 : การ
สรา้งศกัยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวจิยั 

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

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5 : การ
ปฏริปูระบบวจิยัของประเทศเพื่อ
การบรหิารจดัการความรู ้ผลงาน 
วิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
ทรัพยากร และภูมิปญัญาของ
ประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ด้วย
ยุทธวิธีที่ เหม าะสมที่ เ ข้าถึ ง
ประชาชนและประชาสงัคมอย่าง
แพร่หลาย 

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 
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ 
 

 
กลยทุธ์
การวิจยั 

 
แผนงานวิจยั 

งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้ 

 
(ล้านบาท) 

 
สดัส่วน (%) 

 

ยุทธศาสตร์การวิจ ัยท่ี 1 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพือ่การพฒันาทางสงัคม 

10 67 139,290 32 

ยุทธศาสตร์การวิจ ัยท่ี 2 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ 

8 81 152,349 35 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 : การอนุรกัษ์ เสรมิสรา้ง และ
พฒันาทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4 31 34,823 8 

 
 

    

ยุทธศาสตร์การวิจ ัยท่ี 4 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวจิยั 

2 12 91,409 21 

ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 5 : การปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย 
นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรพัยากร และภูมปิญัญาของ
ประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชา
สงัคมอย่างแพร่หลาย 

2 19 17,411 4 

 
รวม 

 
26 210 435,282 100 

  

ตารางท่ี 2 สรปุงบประมาณทีค่าดว่าจะใชต้ามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ       
ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารวจิยั 



41 

 

  

77 ..   ดัชนี ช้ีวัดดัชนี ช้ีวัด ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึ นน   ตามตามนโยบายและนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติของชาติ  ฉบบัที่ ฉบบัที่ 88  ((พพ..ศศ..  25525555--  
  25525599))  

 
ในการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2555-

2559) นี้ คาดว่าเมือ่สิน้สุดปี พ.ศ.2559 จะก่อใหเ้กดิผลลพัธท์ีเ่ป็นดชันีชีว้ดัในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

7.1  ค่าใชจ้า่ยดา้นการวจิยัของประเทศ  คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายดา้นการวจิยั ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และทอ้งถิน่ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 1 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ 

7.2  การลงทุนด้านการวจิยัของภาคเอกชน  คาดว่าจะกระตุ้นให้เกดิการลงทุนด้าน
การวจิยัในภาคเอกชน ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนักบัการลงทุนดา้นการวจิยัภาครฐั (1:1) 

7.3  บุคลากรทางการวิจัยของประเทศ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 10 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน 

7.4  สทิธบิตัรทีจ่ดในประเทศ คาดว่าจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ.2554  

7.5  จ านวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับสากล  คาดว่าจะ
เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ.2554 

7.6  ผลงานวจิยัต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์และการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยั
ในระดบัชุมชน ทอ้งถิน่ และสาธารณะ คาดว่าจะเพิม่ขึน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 30 

 

88..  การบรหิารยุทธศาสตรก์ารวิจยั กาการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวิจยั การตดิตาม รตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินตรวจสอบ และประเมินผลผลยทุธศาสตรก์ารวิจยัยทุธศาสตรก์ารวิจยั      

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

การบรหิารยุทธศาสตร์การวจิยั การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลยุทธศาสตร์    
การวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) ไดก้ าหนดการบรหิารไวด้งันี้ 

 

 8.1  การบริหารยทุธศาสตรก์ารวิจยัในภาพรวม 
 ในการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่  8 

(พ.ศ. 2555-2559) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องมกีารก าหนดแนวทางการ
บรหิารยุทธศาสตร์ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏบิตัิ  พร้อมทัง้ก ากบัการ
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ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงผลสมัฤทธิใ์นแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นผลส าเรจ็ใน
ภาพรวมของด้านต่างๆ ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ วทิยาการ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนด้านการบรหิารจดัการความรู้ โดยก าหนดกลไกการสร้างความมสี่วนร่วมขององค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนทอ้งถิน่ในการวจิยั  โดยมจีุดเน้นการบรหิารยุทธศาสตรก์าร
วิจยัที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดลอ้ม ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  โดยให้สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ด้รบัไปใชป้ระโยชน์ใน
เชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสาธารณะ ในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การน า
ผลการวจิยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณิชยใ์ห้มากยิง่ขึน้  ทัง้นี้ งบประมาณเพื่อการวจิยัตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ  ฉบับที่  8 ระหว่ าง ปี งบประมาณ พ .ศ .  2555-2559 นี้                 
จะประกอบดว้ย งบประมาณภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมถงึงบประมาณ
วจิยัจากแหล่งทุนวจิยัอื่น โดยตระหนักถึงข้อจ ากดัด้านงบประมาณภาครฐัและความพร้อมของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม อาจก าหนดให้มกีารจดัตัง้กองทุนวจิยัและปรบัปรุงกฏระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อรองรบัการด าเนินยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตใิห้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จรงิ โดยเน้นการใช้
ทรพัยากรการวจิยัและเครอืข่ายภาคกีารวจิยัที่มอียู่อย่างมีประสทิธภิาพ การลดความซ ้าซ้อนใน
การจดัสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจยัเพื่อก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมี
ประสทิธภิาพ  ทัง้นี้ โดยค านึงถงึการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนและทุกระดบั 
 

  8.2  การบริหารยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติระดบันโยบาย 
   เพื่อให้การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ด าเนินไปอย่างมีเอกภาพ ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน และแผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน รวมถงึแผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  โดยมสี านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตเิป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานและร่วมก ากบัการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาติกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยการ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบด้านนโยบาย งบประมาณสนับสนุนการวจิยั ตลอดจนการ
ติดตามและประเมนิผลการวิจยัของประเทศ   ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจด้านการวิจยัของ
ประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และลดการซ ้าซ้อนด้านแผนงานวจิยัและงบประมาณวิจยั     
อนัจะท าใหก้ารด าเนินยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตเิป็นไปอยา่งคุม้ค่า 
 

      8.3  การบริหารยทุธศาสตรก์ารวิจยัระดบัภมิูภาค 
  ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนงานวจิยัตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ไปบรรจุในแผนการปฏบิตัริาชการของ
หน่วยงาน แผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ก าหนดให้
มีระบบและกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจ ัยระดับภูมิภาค เช่น เครือข่ายวิจ ัยภูมิภาค          
หรือก าหนดรูปแบบคณะกรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจ ัยในระดับภูมิภาค ซึ่งสามารถ
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เชื่อมโยงกบัการบรหิารยทุธศาสตรก์ารวจิยัส่วนกลาง  มกีระบวนการบรหิารจดัการแบบบูรณาการ 
รวมทัง้การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนส่วนราชการ
ในภูมภิาค ตลอดจนเครอืข่ายอื่น ๆ  อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการคดิ การท า และการลงทุน
วจิยัขององคก์รเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนทอ้งถิน่ในการวจิยัอย่างเป็นระบบ ทัง้นี้ เพื่อให้มี
การบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยัอย่างมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพในทุกระดบั ซึ่งน าไปสู่การสรา้ง
ความเขม้แขง็ด้านการวจิยัในระดบัภูมภิาคและชุมชน พฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้อนัจะ
ก่อให้เกิดผลตอบสนองต่อการพัฒนาภูมิภาคให้เข้มแข็ง สมดุลและยัง่ยืน และน าไปสู่การใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัอยา่งกวา้งขวาง  
 

         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     
         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

    

    
     

     

     

       

   
     

    

         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

                            

                              

                         

                        

                     

                         

                          

                      

         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

 
 

ภาพท่ี  2 การเชื่อมโยงการบรหิารและขบัเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ
 ระหว่างส่วนกลางและภมูภิาครว่มกบัหน่วยงานและเครอืขา่ยการวจิยัต่าง ๆ   
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 8.4  การบริหารยทุธศาสตรก์ารวิจยัระดบัหน่วยงาน 
  ส่วนราชการและภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการพฒันาแผนงานวจิยัและโครงการวจิยัให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารวจิยัตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-
2559) พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้กีลไกการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยัระดบัหน่วยงานหรอืระดบัจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัระดบัหน่วยงาน
หรอืระดบัจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ที่อาจแต่งตัง้ขึ้น  โดยอาจก าหนดให้ม ี“ผู้รบัผดิชอบการบรหิาร
ยุทธศาสตร์การวิจยั (Chief Research Officer - CRO)” ขึ้นท าหน้าที่รบัผิดชอบการบรหิารและ
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยัในระดบัหน่วยงานหรอืระดบัจงัหวดั /กลุ่มจงัหวดั  ทัง้นี้  เพื่อให้
หน่วยงานหรอืจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั มรีะบบการบรหิารการวจิยัทีช่ดัเจน มกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรม
ด้านการวิจยัในหน่วยงานหรือจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 
ขณะเดยีวกนั กใ็หเ้กดิความเชื่อมโยงฐานขอ้มลูดา้นการวจิยัเพื่อการพฒันาทีทุ่กหน่วยงานสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้  และผลงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้
กว้างขวาง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้มกีารใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัในเชงิพาณิชย์ 
เกดิประโยชน์ต่อชุมชน ทอ้งถิน่และสาธารณะอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

  8.5  การบริหารยทุธศาสตรก์ารวิจยัเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างยทุธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์การวิจ ัยในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตรก์ารวจิยั และ 26 กลยุทธก์ารวจิยั ดงันัน้ การบรหิาร
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดงักล่าวให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ ต้องมกีารก าหนดกลไก
การประสานการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยั เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรก์ารวจิยั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ 13 กลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้น  โดยอาจก าหนดให้มกีารบรหิารและขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัในรปูคณะกรรมการ และมแีนวทางการด าเนินงานทีช่ดัเจนทีส่ามารถสนับสนุน
ให้เกดิพลงัเสรมิซึ่งกนัและกนั (Synergy) ในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพฒันาตามทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนี้ ยงัมุง่ใหเ้ชื่อมโยงกบัการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ  นโยบายและ
การวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) รวมทัง้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของ
หน่วยงานบรหิารการวจิยั หน่วยงานใหทุ้นวจิยั และหน่วยงานทีม่ภีารกจิการวจิยัดว้ย 

ในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้ ทุกภาคส่วนควรค านึงถึง
ประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ โดยการยดึมัน่ในหลกัการและเป้าหมายการด าเนินการ และหาก
น าไปสู่การเจรจาต่อรองก็ควรเป็นการเจรจาต่อรองที่มลีกัษณะเป็นการร่วมมอืที่ได้ประโยชน์
รว่มกนั (Win-Win) การเจรจาในลกัษณะน้ีมผีลท าใหคู้่เจรจาเป็นมติรแบบถาวรและยัง่ยนื   
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การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางสงัคม

การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ เพ่ือการบริหารจดัการ
ความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ทรพัยากร 
และภมิูปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชยแ์ละสาธารณะ ด้วยยทุธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึง
ประชาชน และประชาสงัคมอย่างแพร่หลาย

                          

                    

              

การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ

                     

                   

              

การอนุรกัษ์ เสริมสร้างและพฒันา
ทุนทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

                                

           

การสร้างศกัยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพฒันา   
ทางนวตักรรมและบคุลากร

ทางการวิจยั

 
 
ภาพท่ีภาพท่ี    33  ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตสิู่เป้าหมายการพฒันาทีส่ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตสิู่เป้าหมายการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืมดุลและยัง่ยนื  

  
  

    88..66        การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยทุธศาสตรก์ารวิจยัการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติของชาติ  ฉบบัท่ี ฉบบัท่ี 88  
      ((พพ..ศศ..  22555555--22555599))  
 ในการด าเนินภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่ 8       
(พ.ศ. 2555-2559) ให้บรรลุผลส าเรจ็ ก าหนดให้มแีนวทางในการติดตามและประเมนิผลงานวจิยั  
รวมทัง้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้       
โดยในทางปฏบิตั ิไดก้ าหนดแนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล ดงันี้ 
 
   8.6.1 การวดัผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจยั 

ในการวดัผลการด าเนินงานตามแผนงานวจิยัของหน่วยงานต่างๆ มกีาร
ด าเนินการให้ครอบคลุมในมติิต่างๆ  ได้แก่ ด้านประสิทธิผลหรอืผลสมัฤทธิต์ามแผนงานวิจยั     
ดา้นคุณภาพ ด้านประสทิธภิาพ และด้านการพฒันาองค์กร โดยมกีารวดัผลการด าเนินงานเป็น
ระยะ ๆ ในระดบัหน่วยงาน ระดบัภูมภิาค และระดบัประเทศ ทัง้นี้ โดยมสี านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานกลางรบัผดิชอบการวดัผลการด าเนินงาน 
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   8.6.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารวิจยั
ของชาติ 
   8.6.2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual Review) ด าเนินการ
ตดิตามความก้าวหน้าของตวัชี้วดัต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และด าเนินการประเมนิผลในช่วง
ขณะมกีารปฏบิตัติามยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตใินแต่ละปี เพื่อน าไปสู่การพจิารณาทบทวนและ
ปรบัปรุงแผนการด าเนินงานต่อไป ทัง้นี้ แต่ละหน่วยงานอาจแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ เพื่อติดตามและประ เมินผลการ
ด าเนินงานในระดบัหน่วยงาน โดยมสี านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานกลาง
รบัผดิชอบการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมของประเทศ  ซึ่งครอบคลุมการ
ติดตามและประเมินผลงานวิจยั  รวมทัง้การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  
 
   8.6.2.2 การประเมนิผลเมื่อสิ้นสุดแผนงานวจิยั (Summative Evaluation) 
ด าเนินการประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้เมื่อสิน้สุดแผนงานวจิยัหรอืเมื่อสิน้สุดแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมถงึด าเนินการน าผลงานวจิยัไปสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์การ
พฒันาทอ้งถิน่และการพฒันาประเทศใหป้ระสบความส าเรจ็  
 
   8.6.3 การตรวจสอบเชิงยทุธศาสตร ์(Strategic Surveillance) 

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ ยอ่มส่งผลบางประการต่อการบรหิารแผนงานวจิยัและยุทธศาสตรก์ารวจิยัจงึ
จ าเป็นต้องมีการทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อส่งสญัญานเตอืนภยัเป็นระยะๆ ใหเ้หน็ถงึผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ต่อยุทธศาสตร์การ
วจิยัและการน ายุทธศาสตร์การวิจยัไปปฏบิตัิ  อนัจะน าไปสู่การปรบัปรุงแผนงานวิจยัให้ทนัต่อ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน รวมทัง้แผนงานขององคก์รภาคเอกชนทีม่กีารทบทวนและปรบัปรุง ทัง้นี้ คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตขิองหน่วยงานทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ 
จะท าหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงแผนงานวิจัย ตลอดจนแนวทางขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางรบัผดิชอบการปรบัปรุงแผนงานวจิยั ตลอดจน
แนวทางขบัเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตใินภาพรวม 
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99. . สรุปนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัสรุปนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจยัของชาติของชาติ            

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

 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติได้จดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั    
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของ
หน่วยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยสอดคล้องกบัสถานการณ์
ของประเทศบนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจยัระดับภูมภิาค รวมทัง้   
ความตอ้งการของพืน้ที ่ 

นโยบายการวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบูรณาการดา้นการวจิยั
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ควบคู่กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การพฒันาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื โดยให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม 
ทัง้นี้ กรอบการด าเนินงานวจิยัจะเน้นงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 
(พ.ศ. 2555-2559) โดยมกีารจดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของการวจิยัที่สอดรบักบัแนว
ทางการพฒันาประเทศ บนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมจีุดเน้นที่สอดคล้องกบับรบิท
การเปลีย่นแปลงและภาวะความเสีย่งในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน
อนาคต  ในขณะที่งบประมาณการวจิยัจะกระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ในภูมภิาค และมี
กลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานวิจยัในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค อันจะ
น าไปสู่การสร้างเครอืข่ายการวจิยัและพฒันา การพฒันาศูนย์กลางการวจิยัเฉพาะทาง  และการ
พฒันาบุคลากรการวจิยัร่วมกนั ซึ่งการด าเนินยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-
2559) จะมคีวามเป็นเอกภาพและมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ ดงันัน้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็น
พืน้ฐานเชงินโยบายทีเ่ชื่อมโยงกบัการปฏริูประบบวจิยัของประเทศ และนโยบายการวจิยัของชาติ
ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 
 

วสิยัทศัน์การวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) คอื ‚ประเทศไทยมีและใช้งานวิจยัท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลและยัง่ยืน‛   โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาต ิ        
(พ.ศ. 2555-2559) คอื ‚พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงขึ้น 
และสร้างฐานความรู้ ท่ีมีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสมและ
แพร่หลาย รวมทัง้ให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพฒันาคณุภาพชีวิต  โดยใช้ทรพัยากรและเครือข่าย
วิจยัอย่างมีประสิทธิภาพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม‛ 
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 สรปุยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) ไดแ้ก่ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยุทธศาสตร์การวิจัยท่ียท่ี   11    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางสงัคมพฒันาทางสงัคม  โดยมเีป้าประสงคก์ารวิจยัคอื สรา้งเสรมิองค์ความรู้ใหเ้ป็นพื้นฐานเพื่อความ
มัน่คงของประเทศโดยการสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติ และ
ความผาสุกของประชาชน  มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง วฒันธรรม สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ สวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ ตลอดจนการบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงที่ด ี การสรา้งความเขม้แขง็และการสรา้งภูมคิุ้มกนัของท้องถิน่และสงัคม รวมทัง้
การเสรมิสร้างศกัยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความยากจน 
นอกจากนี้ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ  และการ
เสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศ  ซึง่มกีลยุทธก์ารวจิยั 10 กลยุทธ์ คาดว่าจะใชง้บประมาณเพื่อ
การวจิยั รวม 139,290 ลา้นบาท (รอ้ยละ 32)  และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นในประเดน็การวจิยั 
กลยทุธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   22    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางเศรษฐกิจพฒันาทางเศรษฐกิจ  โดยมเีป้าประสงค์การวิจยั คอื สรา้งเสรมิองคค์วามรูเ้พื่อเป็นพื้นฐานสู่การ
สรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยัง่ยนื   โดยค านึงถงึ
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร        
ซึง่ครอบคลุมการสรา้งมลูค่าผลผลติทางการเกษตร  ปา่ไมแ้ละประมง รวมทัง้การพฒันาและจดัการ
องค์ความรูแ้ละภูมปิญัญาท้องถิ่น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยัง่ยนื  นอกจากนี้ยงัมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบรกิาร ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว  การพฒันาด้านพลงังาน      
โลจสิตกิส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถงึบทบาทการแข่งขนัของประเทศ
ภายใต้การเปลีย่นแปลง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิรวมทัง้ สมัพนัธภาพกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน และสรา้งสรรค์องค์ความรูเ้พื่อรองรบัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community – AEC)  โดยด าเนินการบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ซึ่งมกีลยุทธ์การวิจยั 8 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้
งบประมาณเพื่อการวจิยั รวม 152,349 ล้านบาท (รอ้ยละ 35) และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นใน
ประเดน็การวจิยั กลยทุธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

 ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   33     การการอนุรกัษ์อนุรกัษ์   เสริมสร้างเสริมสร้าง   และพฒันาและพฒันาทุนทุนทรพัยากร     ทรพัยากร     
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยมเีป้าประสงคก์ารวิจยั คอื พฒันาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลูเพื่อ
การบรหิารจดัการและการพฒันาทุนทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพอย่าง
เป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ความหลากหลายทางชวีภาพ  การอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทัง้การสร้าง       
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องคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิ ทรพัยากรธรณี ทรพัยากรน ้า ทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากรสตัวน์ ้า
รวมถงึการแบ่งปนัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างยัง่ยนื  โดยเฉพาะกระบวนการมสี่วนร่วม
อย่างแท้จริง  (Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟ้ืนฟู     
หลงัภยัธรรมชาตแิละภยัพบิตัใินระดบัภูมภิาคและทอ้งถิน่  ซึง่มกีลยุทธก์ารวจิยั 4 กลยุทธ ์คาดว่า
จะใชง้บประมาณเพื่อการวจิยั รวม 34,823 ลา้นบาท (รอ้ยละ 8) และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นใน
ประเดน็การวจิยั กลยทุธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

  ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี     44     การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาพฒันานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัยนวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย  โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการพึง่พาตนเอง โดยใชฐ้านความรูด้า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและวทิยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรู้
และต่อยอดภมูปิญัญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศ 
ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจยั 2 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจยั รวม 91,409 ล้านบาท     
(รอ้ยละ 21) และในระดบัภมูภิาค อาจมุง่เน้นในประเดน็การวจิยั กลยุทธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยั
ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

  ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ียุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี   55    การปฏิรปูระบบวิจยัการปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศของประเทศเพ่ือเพ่ือการบริหารจัการบริหารจัดการดการ
ความรู้ความรู้   ผลงานวิจยัผลงานวิจยั  นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากรทรพัยากร   และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ   ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาท่ีเข้าถึงประชาชนและประชา
สงัคมอย่างแพร่หลายสงัคมอย่างแพร่หลาย โดยมเีป้าประสงค์การวิจยั คอื พฒันาระบบและกลไกการปฏริูประบบ
วจิยัของประเทศเพื่อบรหิารจดัการความรูข้องประเทศ อย่างมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ มุ่งเน้น
การวจิยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารจดัการดา้นการวจิยัของประเทศ ซึง่มี
กลยุทธก์ารวจิยั 2 กลยุทธ ์คาดว่าจะใชง้บประมาณเพื่อการวจิยั รวม 17,411 ลา้นบาท (รอ้ยละ 4)    
และในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นการวจิยั กลยุทธ์การวจิยั และแผนงานวจิยัที่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 
   

 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวจิยัทัง้      
5 ยุทธศาสตร์ เพื่อน ามาพจิารณาจดัความส าคญัเป็นกลุ่มเรื่องวิจ ัยที่ควรมุ่งเน้น โดยค านึงถึง
วกิฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวจิยัและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปญัหาและน าไปสู่การ
เสรมิสร้างและพฒันาประเทศโดยเร็วเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  สามารถก าหนด    
กลุ่ ม เ ร่ือง วิจัย ท่ีควรมุ่ ง เ น้น  13 กลุ่ ม เ ร่ือง  ได้แ ก่   (1) การประยุกต์ ใ ช้ เศรษฐกิจ
พอเพียง  (2) ความมัน่คงของรฐั และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  (3) การปฏิรปูการศึกษา
และสร้างสรรค์การเรียนรู้   (4) การจัดการทรัพยากรน ้า  (5) ภาวะโลกร้อนและพลังงาน
ทางเลือก  (6) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า  (7) การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ (8) การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  (9) เทคโนโลยีใหม่และ
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เทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออุตสาหกรรม   (10) การบริหารจดัการการท่องเท่ียว  (11) สงัคม
ผูส้งูอาย ุ (12) ระบบโลจิสติกส ์และ  (13) การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ 
 

สรุปนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมกีาร
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  รวม 26 กลยุทธ์การวจิยั  ซึ่งประกอบด้วย 
งบประมาณภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมถงึงบประมาณวจิยัจากแหล่งทุน
วจิยัอื่น โดยตระหนกัถงึขอ้จ ากดั ดา้นงบประมาณภาครฐั ความพรอ้มของประเทศ  โดยเน้นการใช้
ทรพัยากรการวจิยัและเครอืข่ายภาคกีารวจิยัที่มอียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ  การลดความซ ้าซ้อนใน
การจดัสรรงบประมาณที่เกี่ยวกบัการวจิยั  การสรา้งความมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดบั  
เพื่อมุ่งพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมิ
ปญัญาใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณิชย ์และผลกัดนัใหเ้กดิการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน 
ทอ้งถิน่ และสาธารณะให้มากขึน้  โดยมรีะบบการตดิตามและประเมนิผลงานวจิยัให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 

ผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการด าเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ
ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) จะก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ  มกีารใชง้บประมาณเพื่อการวจิยั
อย่างคุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพ โดยการมสี่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ชุมชนทอ้งถิน่ทีมุ่ง่ใหม้กีารน าภมูปิญัญามาต่อยอด ก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัเพิม่ขึน้ และมกีารน าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสาธารณะ ตลอดจนมกีารเชื่อมโยงในการน าผลการวจิยัไปสู่
การลงทุนในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความผาสุกของประชาชน และสร้าง
ศกัยภาพในด้านต่างๆ รวมทัง้เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  เพื่อการ
พฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืสบืไป   
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ภาคผนวกภาคผนวก  
  

บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหารบทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร  

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัระดบัภูมิภาคยุทธศาสตรก์ารวิจยัระดบัภูมิภาค  

 
 

ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ได้จดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยัระดบัภูมภิาค แบ่ง
ออกตามภูมภิาคของประเทศเป็น 4 ภาค คอื ภาคเหนือ (17 จงัหวดั)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       
(19 จงัหวัด)  ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวนัออก (26 จงัหวดั) และภาคใต้ (14 จงัหวัด) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัในภูมภิาค รวมทัง้ส่วนกลางได้มสี่วนร่วม
บูรณาการแนวคดิในการด าเนินงานวจิยั เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาล แผนบรหิารราชการ
แผ่นดิน หน้าที่ของหน่วยงาน ความต้องการของพื้นที่ รวมทัง้ความต้องการผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ อนัจะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณ
และทรพัยากรการวจิยัที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพฒันาภูมภิาคและภาคส่วนต่างๆ  อนัจะ
ท าใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม ผลทีไ่ดจ้ากการจดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยัระดบั
ภูมภิาคทัง้ 4 ภูมภิาคได้น ามาสู่การจดัท า  “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับที่ 8    
(พ.ศ. 2555-2559)” ฉบบันี้ ซึ่งได้มปีรบัปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้รบัจากการประชุม
ระดมความคดิสาธารณะ เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2553  และจากการขอรบัความเหน็ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชนทัว่ประเทศ รวมทัง้
ผูท้รงคุณวุฒ ินอกจากนี้ ยงัไดป้รบัปรุงใหส้อดคลอ้งตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการประชุมปรกึษาเมื่อ
วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2554 โดยนบัเป็นแผนแมบ่ทการวจิยัของชาต ิ
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร  
ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555 – 2559) : ภาคเหนือ 

 
 ภาคเหนือครอบคลุมเขตปกครอง 17 จงัหวดั แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั และ
ภาคเหนือตอนล่าง 9 จงัหวดั มพีืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 33 ของประเทศ ภาคเหนือตอนบนเป็นพืน้ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไมท้ีม่พีื้นที่ถงึ 47 
ล้านไร่ เป็นต้นก าเนิดลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน มพีื้นที่ 64 ล้านไร่ ให้ปรมิาณน ้าท่าเฉลี่ยปีละ 
26,913 ลา้นลูกบาศก์เมตรที่มคีวามส าคญัต่อภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง และเป็นพืน้ทีร่วม
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุห์รอืชนเผ่ามากกว่า 13 เผ่าพนัธุ ์ ส่วนภาคเหนือ
ตอนล่างมคีวามส าคญัในฐานะเป็นแหล่งผลติขา้วเนื่องจากมทีีร่าบลุ่มน ้าขนาดใหญ่ มพีืน้ทีเ่กษตร
มากถงึรอ้ยละ 68.3 ของภาคเหนือทัง้หมด และเป็นแหล่งผลติขา้วเป็นอนัดบัสองของประเทศ และ
ภาคเหนือมพีืน้ทีต่ดิต่อและเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงและ
เชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนิโดจนี การคา้ชายแดนของภาคเหนือเป็นการคา้เกนิดุลตลอดมา มอีตัรา
ขยายตวัเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 22.8 โดยมพีมา่เป็นประเทศคู่คา้หลกั คดิเป็นรอ้ยละ 74.7 รองลงมาเป็น
จนีตอนใต้ ร้อยละ 15.6 นอกจากนัน้ ภาคเหนือยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่วอยู่ในอตัราทีสู่งเกอืบรอ้ยละ 19.9 ของผลติภณัฑภ์าค (Gross Regional Product-GRP) 
แต่แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวยงักระจุกตัวอยู่เฉพาะในจงัหวดัเชียงใหม่ถึงร้อยละ 54.9 
เชยีงรายรอ้ยละ 15.9 และพษิณุโลกรอ้ยละ 8.9 
 ภาคเหนือในปจัจุบนัยงัคงประสบกบัปญัหาที่ต้องรอการแก้ไข ได้แก่ ปญัหาความมัน่คง
ในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยงัมีข้อจ ากัด  โดยเฉพาะเกษตรกร
ภาคเหนือตอนบนทีม่สีดัส่วนการถอืครองทีด่นิเลก็ทีสุ่ดเพยีง 8.8 ไร่ต่อครวัเรอืน ในขณะภาคเหนือ
ตอนล่างมสีดัส่วนการถอืครองที่ดนิเฉลี่ย 29.7 ไร่ต่อครวัเรอืน  พื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือ
ตอนบนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานถงึรอ้ยละ 68 ประชาชนยงัคงเรยีกรอ้งการมสี่วนร่วมใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรส าคญัคอื ดนิ น ้า และป่าไมอ้ย่างต่อเน่ือง ภาคเหนือมคีรวัเรอืนทีเ่ป็น
หนี้รอ้ยละ 66.7 ในปี พ.ศ. 2551 มหีนี้สนิเฉลีย่ 1.1 แสนบาทต่อครวัเรอืน ท าใหร้ายไดไ้ม่เพยีงพอ
ต่อรายจ่ายส่งผลให้สดัส่วนคนจนของภาคเหนือยงัคงสูงถงึร้อยละ 13.3 ซึ่งสูงกว่าสดัส่วนคนจน
ของประเทศทีม่รีอ้ยละ 8.9 ในปี พ.ศ. 2551  และภาคเหนือก าลงัก้าวเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุเรว็กว่า
ภาคอื่นๆ ของประเทศถงึ 19 ปี ขณะที่อตัราเพิม่ประชากรมเีพยีงรอ้ยละ 9.6 ท าให้เกดิขอ้จ ากดั
ดา้นแรงงานในเชงิปรมิาณในภาคอุตสาหกรรม โดยมแีรงงานอยู่ในระบบประกนัสงัคมเพยีงรอ้ยละ 
19.9 ของแรงงานทัง้ภาค และแรงงานที่มอียู่ยงัขาดคุณภาพทางทกัษะฝีมอื แรงงานในระบบส่วน
ใหญ่มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาถงึรอ้ยละ 55.3 และภาคเหนือมกีารใชแ้รงงานต่างดา้วชาวพม่า   
มากถึงร้อยละ 96.3 ของแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดภาคเหนือ 2.6 แสนคน 
นอกจากนัน้ภาคเหนือยงัมปีญัหาในเชงิคุณภาพของระบบการศกึษา โดยเยาวชนในวยัศกึษายงัมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่ารอ้ยละ 50 และคุณภาพของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของภาคเหนือยงั
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ได้มาตรฐานน้อยที่สุดรองจากภาคใต้ ด้านคุณภาพชีวติและภาวะการเจบ็ป่วยของประชากรใน
ภาคเหนือ ภาวะความเจบ็ป่วยของประชากรภาคเหนือยงัคงเป็นอนัดบัหนึ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 
ของทัง้ประเทศ และประชากรมพีฤตกิรรมเสีย่งดา้นโรคเอดสส์ูงสุดในระดบัประเทศคอื มผีูป้ว่ยราย
ใหม ่43.8 คนต่อประชากรแสนคน และทีส่ าคญัจงัหวดัล าพูนมอีตัราการฆ่าตวัตายสูงสุด 18 คนต่อ
ประชากรแสนคน และในพืน้ที่จงัหวดัภาคเหนือตอนบนไดร้บัผลกระทบจากปญัหาหมอกควนัและ
ฝุ่นละอองรุนแรงที่สุดในปี พ.ศ. 2551 โดยมผีู้ป่วยถงึ 86,678 ราย และภาคเหนือตอนล่างมีการ
เจ็บป่วยจากสารเคมีและสารก าจดัศัตรูพืชสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 7.4 คนต่อ
ประชากรแสนคน ปญัหาเหล่าน้ีจงึน ามาซึง่ความสามารถในการรองรบัการพฒันาโดยเฉพาะการ
รองรบัการท่องเที่ยวในหลายๆ รูปแบบที่พื้นที่ภาคเหนือมศีกัยภาพ แต่ยงัมปีญัหาการบรหิาร
จดัการ การพฒันาบุคลากร และการปรบัตวัทีไ่มท่นักบักระแสการเปลีย่นแปลง 

การจดัท ายทุธศาสตรก์ารวจิยั พ.ศ. 2555–2559  ของภาคเหนือ จงึก าหนดวิสยัทศัน์ดา้น
การวจิยัไว ้คอื “ประชาชนภาคเหนือมอีงคค์วามรูจ้ากการวจิยั สรา้งสรรคท์รพัยากรมนุษยต์ามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสงัคมธรรมาธปิไตย ดว้ยฐานทรพัยากรชุมชนและทอ้งถิน่ ขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิสู่ความสมัพนัธป์ระเทศเพือ่นบา้น” โดยม ีพนัธกิจการวิจยั 5 ประการคอื 1) เพิม่คุณค่า
ทรพัยากรด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงเชงิสรา้งสรรค์ 2) สรรคส์รา้งคุณค่าการวจิยัเป็นองคค์วามรูสู้่การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างคนภาคเหนือ 3) เชื่อมโยงภูมปิญัญา และวทิยาการสมยัใหม่สู่การใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ 4) พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมสนับสนุนการใชป้ระโยชน์
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมภาคเหนือ และ 5) พฒันาระบบและกลไกบรหิาร
จดัการเครอืข่ายความรู้ของชุมชนและท้องถิน่ด้วยกระบวนการวจิยัและนวตักรรม  ภาคเหนือมี
เป้าประสงคข์องการวิจยั ดงันี้ : 1) ใชก้ารวจิยัจ าแนกจดักลุ่มความส าคญัการสรา้งสรรคเ์ศรษฐกจิ
ทีส่ าคญัของทอ้งถิน่ จงัหวดั และกลุ่มจงัหวดั  2) ใชก้ารวจิยัเป็นองคค์วามรูพ้ฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ด้วยหลกัการเรยีนรู้ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์สถานการณ์ลดความขดัแย้งทางสงัคม  3) ใช้องค์
ความรู้จากการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ   4 ) ใช้
กระบวนการวจิยัแก้ไขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะปญัหาการจดัการน ้า 
มลภาวะทางอากาศ และการจดัการขยะชุมชน และ 5) ใช้การวจิยัเป็นฐานขอ้มูลและองค์ความรู้
เพื่อการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ 
 ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของภาคเหนือก าหนดไว ้5 ประเดน็ตามล าดบัดงันี้ 
 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละ
องคค์วามรู้แก้ไขปัญหาสงัคมภาคเหนือ มุ่งเน้นการใช้องค์ความรูพ้ฒันาบุคคลและการท างาน
ร่วมกันอย่างเหมาะสม ด้วยภูมิปญัญาและวิทยาการสู่การจัดการความขัดแย้งเสริมสร้าง
ประชาธปิไตย ตลอดจนพฒันาระบบสวสัดกิารรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ ก าหนดกลยุทธก์ารวจิยัไว้ 4 
กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การน าภูมปิญัญาและวิทยาการด้านการจดัการความมัน่คงเป็นฐานคดิสู่องค์
ความรูใ้นการจดัการทรพัยากรและชุมชน และสามารถสื่อสารสู่ชุมชนดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยี
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ที่เหมาะสมด้วยการจดัการของท้องถิ่น  2) ปฏิรูปและจดัระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตาม
หลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาทรพัยากรชุมชนของท้องถิน่ เตรยีมความพรอ้มสู่ตลาดแรงงาน
และสงัคมผู้สูงอายุ  3) เสรมิสร้างระบบสวสัดกิารชุมชน ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยการปรบัองค์กร
ให้บริการให้เหมาะสมกับคนท้องถิ่นและเชื่ อมโยงศักยภาพผู้ สู งอายุ ในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม และ 4) การจดัการแรงงานต่างด้าวทัง้ระบบการคดักรอง จ าแนกบุคคลต่างด้าวกบัคน
ไทยไร้สญัชาติ จดัระบบการใช้แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวงั ป้องกันปญัหา รวมถึงการจดัระบบ
สวสัดกิารแก่แรงงานต่างดา้วใหเ้หมาะสมตามหลกัสทิธมินุษยชน 
 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ การค้า และ
ลงทุนภาคเหนือสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและอินโดจีน  มุ่งเน้นการน าคุณค่า  
ความหลากหลายของทรพัยากรท้องถิ่นและภูมปิญัญา วฒันธรรมชุมชนสร้างผลิตภณัฑ์ที่เป็น
เอกลกัษณ์และโดดเด่นเชื่อมโยงสู่กลุ่มธุรกิจส าคญัของภาคเหนือ และเชื่อมโยงตลาดทัง้ในและ
ต่างประเทศ     มกีลยุทธ์การวจิยั 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สรา้งคุณค่าจากผลผลติการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากพชืพืน้บา้น พชืทอ้งถิน่ พชือาหารจากปา่เขา้สู่อุตสาหกรรมและระบบตลาดอย่างเป็น
ระบบ พร้อมกบัสร้างระบบสวสัดิการและประกนัรายได้ให้เกษตรกร เสรมิสร้างแรงจูงใจให้เกิด
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายเกษตรกร  2) น าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีสร้าง
เศรษฐกิจให้ท้องถิ่นภาคเหนือสู่ตลาดท่องเที่ยวสากล   3) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มธุรกิจที่มี
ศกัยภาพสงูในภาคเหนือ และ  4) เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการพฒันาเศรษฐกจิเชื่อมโยง
ระหว่างจงัหวดัในภมูภิาคสู่กลุ่มประเทศอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขงและตลาดเสรกีารคา้ระหว่างประเทศ  
 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการด ารงฐานทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืนของภาคเหนือ มุ่งเน้นการผสมผสานวิทยาการและ
เทคโนโลยเีขา้กบัภูมปิญัญาและวถิวีฒันธรรมในการจดัการสิง่แวดล้อมและเพิม่ความหลากหลาย
ของทรพัยากรธรรมชาติแบบมสี่วนร่วม ม ี3 กลยุทธ์การวจิยั ได้แก่ 1) การวจิยัสนับสนุนการ
จดัการระบบนิเวศลุ่มน ้าแบบมสี่วนร่วมและบูรณาการภูมปิญัญาและวทิยาการสู่การจดัการสรา้ง
นวตักรรมการใช้น ้า 2) สนับสนุนการจดัการเชงิคุณค่าของความหลากหลายทางชวีภาพด้วยการ  
ต่อยอดภูมิปญัญาผสานวิทยาการสมยัใหม่ และ 3) วิจยัสนับสนุนการลดปญัหาสิ่งแวดล้อม     
ภาวะโลกรอ้นจากกจิกรรมและวถิชีวีติ พฒันาอุปกรณ์การเตอืนภยัและดแูลสิง่แวดลอ้มชุมชน   

 
ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4 การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการใช้ภมิูปัญญาและวิทยาการสู่

การพ่ึงตนเองและการจดัการพื้นท่ีเมือง ชนบทพื้นท่ีสูง และชายแดนภาคเหนือ มุ่งเน้นการ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การจดัการพื้นที่ให้เชื่อมโยงการพฒันาและความเจรญิเสรมิสรา้งความ
มัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ ีโดยม ี4 กลยุทธก์ารวจิยั ไดแ้ก่  1) การสนับสนุนจดัท าแผนแม่บทและ
แผนบรหิารเมอืง พืน้ทีช่นบท พืน้ทีสู่ง และพืน้ทีช่ายแดนรองรบัประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 
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2) การพฒันาระบบขนส่งในเมอืง ระหว่างเมอืง และโครงข่ายสู่ประเทศเพื่อนบา้น  3) การวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยแีละเทคโนโลยชีวีภาพสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชวีติ การประหยดัพลงังาน 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ 4) การวจิยัสนับสนุนระบบบรหิารจดัการและการสื่อสารสร้าง
ความเขา้ใจกบัประชาชนของท้องถิน่เพื่อการขบัเคลื่อนแผนชุมชนและการลงทุนในกจิการบรกิาร
สาธารณะทีส่่งผลกระทบต่อชุมชน    
 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5 การวิจยัเพ่ือพฒันาระบบและกลไกบริหารเป็นภมิูคุ้มกนั
และสร้างความมัน่คงของท้องถ่ินและจงัหวดัภาคเหนือ มุ่งเน้นใหท้อ้งถิน่จดัระบบความรูจ้าก
การวจิยัเพื่อการวางแผนพฒันาและบรหิารการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ม ี3 กลยุทธก์ารวจิยั ไดแ้ก่        
1) การวจิยัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารและบทบาทขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
การจดัการปญัหาและการพฒันาบรกิารสาธารณะในท้องถิน่  2) การวจิยัการปรบัโครงสร้างการ
คลงั การปรบัปรงุนโยบายทอ้งถิน่เพื่อการลงทุนและการสื่อสารนโยบายสู่ทอ้งถิน่ และ  3) การวจิยั
โครงสรา้งการบรหิารและการเสรมิสรา้งสมรรถนะท้องถิน่ทัง้ดา้นบุคลากร การจดัระบบกลไก และ
ระบบฐานขอ้มลูทอ้งถิน่   
 
 ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารวจิยัทัง้ 5 ยทุธศาสตร ์และผลการประมวลความต้องการเสรมิสรา้ง
และพฒันาภาคเหนือของภาคีเครือข่ายวิจยั ได้ก าหนดประเด็นที่ควรมุ่งเน้นและเร่งด่วนของ
ภาคเหนือขึ้นตามกลุ่มเรื่องวิจยัเร่งด่วน 13 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งวจิยัการประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงสร้างความมัน่คงทางอาหาร พฒันา
อาชพี ลดปญัหาหน้ีสนิ และขจดัความยากจนให้กบัชุมชนภาคเหนือ 2) ความมัน่คงของรฐัและ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล มุ่งวจิยัการผลกัดนัยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันาทอ้งถิน่สู่การบรหิาร
จดัการทรพัยากร และการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชุมชนในทุกระดบัและทุกพืน้ที ่3) การปฎิรปู
การศึกษา มุ่งวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาและรปูแบบการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงภูมปิญัญาทอ้งถิน่สู่
การจดัการการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสรา้งเศรษฐกจิชุมชนโดยองคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่ 4) การ
จดัการน ้า มุ่งเน้นการวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าและระบบเครอืข่ายและ
โครงข่ายการจดัสรรน ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคเหนือ และลดปญัหาภยัพบิตัจิากน ้าในพื้นที่ภาค
กลางให้มปีระสทิธภิาพและประหยดัภายใต้การมสี่วนร่วมของชุมชน 5) การพฒันาพลงังานทดแทน 
มุง่เน้นการวจิยัและพฒันาคุณภาพพลงังานชวีภาพและพลงังานทางเลอืก  การสรา้งทางเลอืกจากการ
ปลกูพชืพลงังาน  การแปรรปูพชืพลงังาน และการใชไ้บโอเทคโนโลยพีฒันาพลงังานระดบัอุตสาหกรรม
และชุมชน 6) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า  มุ่งเน้น การวิจยั
เกีย่วกบัการเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร และเพิม่ผลติภาพการผลติเพื่อพฒันาศกัยภาพสนิค้าเกษตรที่
สรา้งรายได้หลกัจากการส่งออกและสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยใีหม่และการ
พฒันาคุณภาพสนิค ้า มาตรฐานสนิค ้า  ตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)        
7) การป้องกนัโรคและการรกัษาสุขภาพ มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพ ประสทิธภิาพ
การให้บริการทางการแพทย์ การติดเชื้อ วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการวิจ ัยด้านบุคลากร
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การแพทยพ์ื้นบ้าน การแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก 8) การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม
และการพฒันาคณุค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในด้านต่างๆ  การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพ
และการเชื่อมต่อ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัองคค์วามรูใ้หม ่9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคญั
เพ่ืออตุสาหกรรม มุ่งเน้นการวจิยัและพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งเทคโนโลยใีหม่และเทคโนโลยทีีส่ าคญัสู่
การพฒันาอุตสาหกรรมทัง้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการ
สนบัสนุนการจดัตัง้กลุ่มธุรกจิส าคญัของภาคเหนือ 10) การบริหารจดัการการท่องเท่ียว  มุ่งเน้นการ
วจิยัเพื่อการบรหิารจดัการด้านการท่องเที่ยว  การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื และการ
ท่องเที่ยวชุมชนและเครอืข่ายชุมชน 11) สงัคมผู้สูงอายุ  มุ่งเน้นการวิจยัเกี่ยวกับการพฒันา
ศกัยภาพผู้สูงอายุ ระบบและมาตรการการส่งเสรมิ ดูแล การจดัการ สวสัดิภาพและสวสัดิการ
ผูสู้งอายุให้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม การส่งเสรมิบทบาทของผูสู้งอายุในสถาบนัสงัคม
และชุมชน  รวมทัง้การน าศกัยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพฒันาท้องถิน่ และการถ่ายทอดภูมิ
ปญัญาสู่สงัคม 12) ระบบโลจิสติกส ์ มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่ง
และโลจสิตกิสอ์ยา่งบรูณาการ ทัง้ในดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การพฒันาประสทิธภิาพและ
มาตรฐานการใหบ้รกิาร การพฒันาบุคลากร และระบบบรหิารจดัการขนส่งที่เหมาะสม รวมทัง้การ
เชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ในภูมภิาคและเครอืข่ายคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
ส่งเสรมิและสนบัสนุน การคา้ การลงทุน การท่องเทีย่ว ความมัน่คง ตลอดจนส่งเสรมิความสามารถ
ในการแขง่ขนัของภาคเหนือ และ 13) การปฏิรปูระบบวิจยัของภาคเหนือ  มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบั
การปฏิรูประบบวิจยัที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพเพื่อเชื่อมโยงระบบการวิจยัของประเทศในมติิ
ต่างๆ เช่น นโยบายการวิจยั  งบประมาณการวิจยั ประเด็นการวิจยั สถาบันวิจยั บุคลากรวิจยั 
โครงสรา้งพื้นฐานส าหรบัการวจิยั มาตรฐานการวจิยั การจดัการผลผลติการวจิยั ฐานขอ้มูลการวจิยั 
การเชื่อมโยงระหว่างภาคเีครอืข่ายการวจิยัไปจนถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยั การติดตาม
และประเมนิผล  
  การบรหิารยุทธศาสตร์การวิจยัภาคเหนือเพื่อเป็นฐานความรู้สู่การจดัการตนเองของ
ทอ้งถิน่และจงัหวดั จงึก าหนดให้ม ีเครอืข่ายวจิยัภูมภิาคท าหน้าทีป่ระสาน และวเิคราะห์นโยบาย
จากส่วนกลาง (Top down) สู่การปฏบิตัริะดบัภาค ดว้ยการวเิคราะหจ์ดัท าประเดน็การวจิยัเร่งด่วน
จากท้องถิ่นและจงัหวัด (Bottom up) โดยเริ่มตัง้แต่ศูนย์การเรยีนรู้ระดบัต าบล โดยมอีงค์การ
บรหิารส่วนต าบลท าหน้าที่ประสานงานรวบรวมประเด็นปญัหาและความต้องการงานวจิยัเข้าสู่  
ศูนยก์ารวจิยัระดบัอ าเภอเพื่อประมวลสู่ศูนยก์ารวจิยัระดบัจงัหวดั และศูนยก์ารวจิยักลุ่มจงัหวัด    
ในส่วนของภาคเอกชนจะมกีระบวนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัโดยผ่านสภาอุตสาหกรรม
และหอการคา้จงัหวดัใน 17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยเน้นการสรา้งนวตักรรมด้านการเงนิ การตลาด 
และการค้าสู่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงและกลุ่มประเทศอินโดจีน  กระบวนการ
ด าเนินงานเป็นการปฏบิตัแิบบมสี่วนรว่มของภาคเีครอืขา่ยวจิยัในทุกระดบั และทุกขัน้ตอนของการ
ด าเนินงานรวมไปถงึการตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิผลการบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยัของ
ภาคเหนือ 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
  
 ประเทศไทยมีการติด ต่อและสัมพันธ์กับนานาปร ะเทศทัว่ โลก  (Globalization)           
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกดิขึน้ในโลกย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ดว้ยเช่นเดยีวกนั ตวัอย่างในเชงิประจกัษ์ คอื ภาวะโลกรอ้นและภูมอิากาศแปรปรวน ตลอดจน
ปญัหาราคาน ้ามนัซึง่เป็นพลงังานฟอสซลิมรีาคาสูงขึน้ นอกจากนี้การเปลีย่นแปลงภายในประเทศ
ไทยและในภาคย่อมส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติของชุมชนและสภาพสิง่แวดลอ้มอย่างหลกีเลีย่ง
ไมไ่ด ้ ดงันัน้จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีป่ระชาชนและชุมชนต้องปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้อย่าง
มคีวามสุขในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นและสงัคมที่มภีูมคิุ้มกันพร้อมทัง้การอนุรกัษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยองค์ความรู้จากการวจิยั   
ดงันัน้การจดัท ายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจงึได้มกีาร
ท าการศกึษาบรบิทการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายในประเทศทีม่ผีลกระทบต่อการด ารงชวีติ
และคุณภาพชวีติของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยงัศกึษาสภาพทัว่ไปและ
ศกัยภาพตลอดจนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของภาค แล้วน าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลและวเิคราะห์
สถานภาพในอนาคต (Scenario) จากนัน้น าไปผนวกกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ
ระยะสัน้ (พ.ศ. 2551-2554) และนโยบายการวิจยัระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) และปฏริูประบบ   
การวจิยัในการจดัท าร่างฉบบัที่ 1 ยุทธศาสตรว์จิยั (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แลว้น าไปสรา้งการมสี่วนร่วมโดยการจดัประชุมระดมความคดิจ านวน 5 ครัง้ กระจายไปตามกลุ่ม
จงัหวดัและภาพรวมอกีหนึ่งครัง้ จากนัน้ท าร่างฉบบัที ่2 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัและจดัประชุมประชา
พจิารณ์จงึกล่าวไดว้่ายุทธศาสตรก์ารวจิยั(พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ฉบบันี้เกดิ
จากการมสี่วนร่วมในการประชุมระดมความคดิและประชาพจิารณ์จ านวน 7 ครัง้และเชื่อมโยงกบั
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตริวมทัง้ทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั/ กลุ่ม
จงัหวดั พร้อมทัง้นโยบายรฐับาลและบรบิทการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายในประเทศบน
พืน้ฐานหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการสรา้ง
ผลงานทีเ่ป็นองคค์วามรูแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติและเป็นฐานของ
สงัคมแห่งปญัญา (Wisdom-Based Society) ในการพฒันาประเทศอยา่งสมดุลและยัง่ยนืต่อไป 
 

 วิสยัทศัน์  :  มีองค์ความรู้จากการวิจยัท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเรียนรู้และใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตและภมิูภาคอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
  
 พนัธกิจ ประกอบด้วย  1) สร้างและพฒันาองค์ความรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติในการคง
ความสุขของประชาชนและเมืองน่าอยู่  2) พฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละสงัคมที่มภีูมคิุ้มกนัควบคุม
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่สมดุล  3) พฒันาขดีความสามารถของ
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จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัด้วยกระบวนการวจิยัแบบมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน  4) การบรหิารจดัการงานวจิยัและผลงานการวจิยัแบบธรรมาภบิาล 
 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั  ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตรด์งันี้ 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง
สังคม   ยุทธศาสตร์การวิจ ัยที่เป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะควบคู่
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อความมัน่คงในชวีติและอาชพี รวมทัง้เกดิการคงความสุขในสงัคมและชุมชน
หรอืเมอืงน่าอยู่บนบรบิทของภาคที่มปีระชากรมากที่สุดแต่ขาดโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศกึษา ตลอดจนการเปลีย่นแปลงค่านิยมและปญัหาดา้นสุขภาพ พรอ้มทัง้มปีระชากรสูงวยัมาก
ขึ้น อันนี้มผีลให้แนวโน้มเป็นสังคมพึ่งพิงและผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น  รวมทัง้สถาบนัครอบครวั
อ่อนแอและมกีารกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้เกิดความขดัแย้งมากขึ้น อย่างไรก็ตามยงัมกีาร
รวมกลุ่มทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และมคีวามโดดเด่นดา้นศาสนาและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย จงึไดก้ าหนด
เป็น 13 กลยุทธ์การวิจ ัยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามยั คุณภาพชีวิต สวสัดิการเพื่อความมัน่คงของชีวิต ตลอดจนการบรหิารกิจการบ้านเมอืง      
ที่ด ีการสรา้งความเขม้แขง็และการสรา้งภูมคิุ้มกนัของท้องถิน่และสงัคม ตลอดจนการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความยากจน นอกจากน้ี      
ยงัมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูสู้งอายุ เพื่อการเสรมิสรา้งความ
มัน่คงของรฐัประเทศ และความมัน่คงของมนุษย ์
 

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การวจิยันี้เป็นการมุ่งพฒันาศกัยภาพด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย  
ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการบรกิารบนบรบิทของภาคที่ตัง้อยู่กลางกลุ ่ม
ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงที่มคีวามพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และสิง่อ านวยความ
สะดวก รวมทัง้เป็นฐานการผลติอาหารและพลงังานทดแทน  ตลอดจนมขี้าวหอมมะลทิี่ดทีี่สุด
ของประเทศและมภีูมปิญัญาท้องถิ่นที่โดดเด่นและได้รบัการพฒันาและสบืทอดกนัมาเป็นเวลา
ยาวนานจงึได้ก าหนดเป็น 18 กลยุทธ์การวจิยัที่มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการ
ผลติและการแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลติทางการเกษตรและ
ประมง รวมทัง้การพฒันาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมปิญัญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกบัประชาชนท าการวจิยัเพื่อขยายผล  นอกจากนี้ยงั
มุ ่ง เน้นการวจิยั เพื่อการพฒันาประสทิธภิาพการผลติทา งอุตสาหกรรมและการบรกิาร          
ซึ ่งครอบคลุมถ ึงการท่อง เที ่ยว  การพฒันาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีโดย
ด าเนินการบนพื้นฐานของหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทัง้สมัพนัธภาพกบัประเทศเพื่อน
บา้น 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี  3 การอนุรักษ์  เสริมสร้าง  และพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ยทุธศาสตรน์ี้มุง่เน้นการฟ้ืนฟูและพฒันาตลอดจนการใชป้ระโยชน์ทุน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่นับสนุนการพฒันาศกัยภาพดา้นสงัคม และเศรษฐกจิอย่าง
สมดุลและยัง่ยนืบนบรบิทของภาคที่สภาวะอากาศโลกร้อนขึน้ทรพัยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลด
และพื้นที่ดนิเคม็จ านวนมาก การขยายตวัของชุมชนเมอืงมากขึน้อนัมผีลให้เกดิมลพษิ แต่ภาคนี้
เป็นแหล่งที่มคีวามหลากหลายด้านทรพัยากรธรรมชาติและมทีรพัยากรแร่จ านวนมากที่ยงัไม่ได้
น ามาใชป้ระโยชน์รวมทัง้ความโดดเด่นซากดกึด าบรรพ ์ซึง่ก าหนดเป็น 10 กลยุทธว์จิยัมุ่งเน้นการ
วจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ความหลากหลายทางชวีภาพ
การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนและ
สงัคมอย่างแท้จรงิ (Meaningful Public Participation) เพื่อป้องกันและลดความขดัแย้ง  รวมทัง้
การสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิ ทรพัยากรธรณ ีทรพัยากรน ้า และภยัธรรมชาต ิ 

 
ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 4 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันา

นวตักรรมและบุคลากรทางการวิจยั  ยุทธศาสตรก์ารวจิยันี้มุ่งเน้นพฒันาและการน าความรู้
วทิยาการและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพด้านสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม ควบคู่
การพฒันาทรพัยากรบุคคล จงึได้ก าหนดเป็น 3 กลยุทธ์การวิจยัมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรูแ้ละต่อยอดภูมปิญัญาของประเทศเพื่อพฒันาสู่การใช้ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5  การบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  ทรพัยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม ท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาสงัคมอย่างแพร่หลาย  
ยุทธศาสตร์การวิจยันี้มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจยัและ
ผลงานวจิยัด้วยการบรหิารจดัการด้านการวจิยัให้เป็นฐานความรู้ในการพฒันาคุณภาพชวีติและ
พฒันาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคมของภาคบนบรบิทของภาคที่การวิจยัมทีุนสนับสนุนไม่
เพยีงพอ การวจิยัมคีวามซ ้าซอ้นและขาดการต่อยอดจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้การใชป้ระโยชน์
จากผลงานวจิยัไม่เต็มที่และมีนักวจิยัไม่เพยีงพอ จงึก าหนดเป็น 3 กลยุทธ์การวจิยัที่มุ่งเน้นการ
วิจยัในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจยั การบริหารจดัการองค์ความรู้ผลงานวิจยั นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ ์ทรพัยากรการวจิยัและภมูปิญัญา เพื่อใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ 

ยทุธศาสตรท์ัง้ 5 ยทุธศาสตรเ์มือ่น ามาพจิารณาจดัความส าคญัเป็นกลุ่มเรื่องทีค่วร
มุ่งเน้นโดยค านึงถงึการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคมและการเมอืง ความต้องการ
ผลงานวิจยัและความรู้จากการวิจยัเพื่อเร่งแก้ไขปญัหาและน าไปสู่การเสรมิสร้างพร้อมกบัการ
พฒันาภาคและประเทศให้ทนักบัเหตุการณ์ สามารถก าหนดกลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วรมุ่ งเน้นตามบรบิท
ของภาคจ านวน  8  กลุ่มเรื่อง  คือ   1)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเข้มแข็ง         
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2) การป้องกนัโรคและการดูแลรกัษาสุขภาพ   3) การจดัการทรพัยากรน ้า  4) การจดัการ
ทรพัยากรดินและป่า  5) การพฒันาด้านการเกษตร และอตุสาหกรรมอาหาร  6) ภาวะโลก
ร้อนและพลงังานทางเลือก  7) ระเบียงเศรษฐกิจและสงัคมอนุภมิูภาคลุ่มน ้าโขง  8) การ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวจากกลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้นตามบรบิทของภาคจ านวน 8 กลุ่มเรื่องนี้
สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเรื่องวิจยัที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ
ภาพรวมจ านวน 13 กลุ่ มเรื่องโดยมีรายละเอียดดังนี้   1)  การประยุกต์ใ ช้ เศรษฐกิจ
พอเพียง  2) ความมัน่คงของรฐัและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  3)การปฏิรปูการศึกษาและ
สร้างสรรคก์ารเรียนรู้  4) การจดัการทรพัยากรน ้า  5)  ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก  6)  
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า  7)  การป้องกนัโรคและการ
รกัษาสุขภาพ  8)  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคุณค่าของทรพัยากร 
ธรรมชาติ  9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรม  10)  การบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว  11) สงัคมผูส้งูอาย ุ 12)  ระบบโลจิสติกส ์ และ 13)  การปฏิรปูระบบวิจยั 

 
การแปลงยุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่การ

ปฏบิตัใิห้เกดิเป็นรูปธรรมระดบัท้องถิน่และภาคนัน้จ าเป็นต้องสรา้งกลไกความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานที่มหีน้าที่ (Function) ต่างๆ รวมถึงหน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานการสนับสนุน    
ทุนวิจยั หน่วยงานปฏิบตัิการวิจยัและหน่วยงานการใช้ผลงานวจิยัมาร่วมด าเนินการวจิยัอย่าง        
ธรรมาภบิาลในระดบัทอ้งถิน่ จงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดั (Area) ทางดา้นยุทธศาสตร ์(Agenda) นอกจากนี้
ยงัต้องมกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล เป็นประจ าทุกปีเพื่อการแก้ไขปรบัปรุงให้ทนัต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมอืง และให้สอดคล้องกบัแผนการปฏบิตัิราชการ
ของหน่วยงาน ตลอดจนแผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้การทบทวน
และปรบัปรงุขององคก์รวจิยัในภาคเีครอืขา่ยวจิยัของภาคและของประเทศต่อไป 

ในการบรหิารและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ก าหนดให้ม ี“ระบบการบริหารการวิจยัภาคีเครือข่ายในระดบัภูมิภาค : ภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ” (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค  : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่
ประสานงานและบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารวิจยัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้สอดคล้องกบั
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิโดยใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่างภูมภิาคและส่วนกลางให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้ ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนิน
ภารกจิตามยทุธศาสตรด์า้นการวจิยัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

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

 
 ภาคกลางเป็นภมูภิาคทีส่ าคญัยิง่ของประเทศไทยเนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงหลวง 
คอืกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารในด้านต่างๆ อกีทัง้ ยงั
เป็นที่ตัง้ของสถาบนัการศกึษาชัน้น าทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา 
ระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษา นอกจากนี้ ยงัเป็นศูนยก์ลางของการบรหิารประเทศ โดย
เป็นที่ตัง้ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรฐัและรฐัวิสาหกิจ และยงัเป็นที่ตัง้ของหน่วยงาน
ต่างๆ ของภาคเอกชน    ท าใหภ้าคกลางเป็นภูมภิาคที่ทุกฝ่ายใหค้วามสนใจและมบีทบาทส าคญั
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง อนัน ามาสู่การเคลื่อนยา้ยแรงงานเขา้สู่ภาคกลางและ
การเป็นศูนยก์ลางในการบรหิารจดัการ กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง ประกอบดว้ยกรุงเทพมหานคร และ  6 
อนุภูมภิาค รวมทัง้สิน้ 26 จงัหวดั คอื (1) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 8 จงัหวดั 2 อนุภูมภิาค 
ไดแ้ก่ นนทบุร ีพระนครศรอียุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุร ีลพบุร ีสงิหบ์ุร ีและชยันาท (2) กลุ่ม
จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 13 จงัหวดั 3 อนุภมูภิาค ไดแ้ก่ ราชบุร ีสุพรรณบุร ีนครปฐม กาญจนบุร ี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 
สระแก้ว และปราจนีบุร ีและ (3) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั 1 อนุภูมภิาค ไดแ้ก่ ชลบุร ี
ระยอง จนัทบุร ีและตราด 
 
 ภาคกลาง รวมทัง้กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีความส าคัญอย่า งสูงทาง
เศรษฐกจิ โดยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ คดิเป็นมูลค่ากว่ารอ้ยละ  71 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ  ขณะเดยีวกนั กลุ่มจงัหวดัภาคกลางยงัมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิใน
อตัราที่สูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี  โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มบีทบาทการผลติหลกัทาง
เศรษฐกจิ คดิเป็นมลูค่าถงึรอ้ยละ 72 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ซึง่ภาคอุตสาหกรรมมี
อตัราการขยายตวัสูงถงึรอ้ยละ 9.8 ต่อปี และมกีารลงทุนขยายตวัเฉลี่ยกว่า 300,000 ล้านบาท  
นอกจากนี้  ยังพบว่าแรงงานนอกภาคเกษตรที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ            
กว่าร้อยละ 70 เป็นแรงงานที่มีระดับการศึกษาและมีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าภาคอื่นๆ ด้วย
นอกเหนือจากการผลติจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคบรกิารยงัเป็นภาคที่มบีทบาทส าคญัทาง
เศรษฐกจิของภาคกลาง โดยในแต่ละปี ภาคกลางมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วกว่า 85,000 ลา้นบาท 
โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 35,800 ล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศประมาณ 49,200 ลา้นบาท 
 
 จากการที่ภาคกลางมคีวามเขม้แขง็ในด้านต่างๆ ที่ส าคญัได้แก่ การเป็นแหล่งผลติ
ทางการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ  มีความหลากหลายของการผลิตทัง้ภาคเกษตร 
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ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรธรรมชาติ  มภีูมปิญัญาท้องถิน่ที่เอื้อต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  มแีหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม  เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิ การคา้และการลงทุน เป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง และมคีวามพรอ้มทางภูมิศาสตรซ์ึง่เอื้อต่อการลงทุนและการส่งออก 
เป็นศูนยก์ลางของการรกัษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มกีารพฒันาดา้นคมนาคมและการขนส่ง
ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ท าให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและกระจายสนิค้าของภูมภิาค 
นอกจากนี้ ยงัเป็นที่ตัง้ของสถาบนัอุดมศกึษาชัน้น าของประเทศ ซึง่มคีวามก้าวหน้าทางวทิยาการ
และเทคโนโลย ีขณะเดยีวกนั ภาคกลางสามารถสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร มกีรอบความร่วมมอืกบัต่างประเทศทีเ่กื้อหนุนต่อ
การค้า การลงทุน ในขณะที่นโยบายรฐับาลมุ่งเน้นและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
รวมถงึการส่งเสรมิผลติภณัฑ์ในท้องถิ่นและการด าเนินกจิกรรมเพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
กลุ่มจงัหวดัภาคกลางจงึมศีกัยภาพที่จะเป็นช่องทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดนสู่พมา่ อนิเดยี ตะวนัออกกลาง และยุโรปในอนาคต  และยงัมแีหล่งพลงังานธรรมชาตจิาก
ประเทศเพื่อนบา้น สามารถกระจายต่อไปยงัจงัหวดัต่างๆ ในภาคอื่นได้   
 
 แม้ว่าภาคกลางจะได้รบัการพฒันาทางเศรษฐกิจในสดัส่วนสูง และมีอตัรา
การเจริญเติบโตท่ีสูงกว่าภมิูภาคอ่ืนๆ   อย่างไรกต็าม ปัญหาท่ีส าคญัของกลุ่มจงัหวดัภาค
กลางยงัปรากฏให้เหน็อยู่อย่างต่อเน่ืองท่ีส าคญัได้แก่ 1) ปัญหาด้านการพฒันา ซึง่จากการ
วเิคราะหภ์าพรวมของภาคกลาง พบว่าปญัหาดา้นการพฒันาทีส่ าคญัคอืปญัหาดา้นการเกษตรและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ เศรษฐกจิ การบรหิารจดัการ แรงงาน และสงัคม  2) ปัญหาด้านการวิจยั 
แมว้่าภาคกลางจะมศีกัยภาพและความพรอ้มดา้นการวจิยัสูงกว่าภูมภิาคอื่นๆ แต่จากการวเิคราะห์
ภาพรวมของภาคกลาง ยงัพบว่าปญัหาด้านการวิจยัที่ส าคญัในภาคกลาง เช่น การขาดแคลน
นักวจิยัทีม่คีุณภาพในแต่ละสาขา   การจดัสรรงบประมาณเพื่อการวจิยัในแต่ละสาขาทีไ่ม่พอเพยีง
แก่การสรา้งองค์ความรูเ้พื่อการแก้ปญัหาและการพฒันาเชงิรุก  คุณภาพของผลงานวจิยัที่เป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากลยงัมน้ีอย เป็นต้น  3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภมิูภาค จากการที่ภาคกลาง
เป็นกลุ่มจงัหวดัทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุด รวมทัง้สิน้ 26 จงัหวดั อนัประกอบดว้ยกรุงเทพมหานคร และ 3 
กลุ่มจงัหวดั รวม 6 อนุภูมภิาค คอื กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 อนุภมิูภาค กลุ่มจงัหวดั
ภาคกลางตอนล่าง 3 อนุภมิูภาค และกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 อนุภมิูภาค ซึง่ในแต่ละ
อนุภูมภิาคได้ด าเนินการสรา้งเครอืข่ายย่อยและมุ่งพฒันาเครอืข่ายใหเ้ขม้แขง็ สรา้งจุดร่วมบนจุด
ต่างที่มคีวามหลากหลาย โดยมกีลไกการสรา้งเครอืข่ายเพื่อการพฒันาในรูปแบบต่างๆ ทัง้ที่เป็น
ระบบราชการซึง่มคีวามยดืหยุ่นน้อย และระบบความร่วมมอืทีม่ติ้ององิระบบราชการ  กลุ่มจงัหวดั
ต่างๆ มคีวามตื่นตัวในการรองรบัการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้การปรบัระบบการบรหิารราชการ
แผ่นดิน  การพฒันาเครอืข่ายดังกล่าวได้น ามาสู่การสร้างความร่วมมอืในการผลิต การตลาด      
การขนส่ง การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ในระดบัทอ้งถิน่ ซึง่ยงัต้องใชเ้วลาใน
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การสร้างความเข้มแขง็ของเครอืข่าย เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะสร้างศกัยภาพและสร้างความ
เข้มแขง็ของอนุภูมภิาค โดยมกีารใช้ทรพัยากรร่วมกนัตามความเหมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อใหส้ามารถพึง่ตนเองไดอ้ย่างพอเพยีงและยัง่ยนื อนัจะน าไปสู่การสรา้งความเขม้แขง็ของภาค
กลางต่อไป  
 
 ดา้นความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทางการพฒันากบัประเทศเพื่อนบา้น เนื่องจาก
ภาคกลางมเีขตตดิต่อกบัประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ฝ ัง่ตะวนัตกและฝ ัง่ตะวนัออก ทัง้ทางบกและทาง
ทะเล ประกอบกบันโยบายการเมอืงระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบา้นของรฐับาลทีมุ่่งส่งเสรมิ
ความสมัพนัธ์อันดี ทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลย ีมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เงื่อนไขและขอ้จ ากดัการพฒันาต่างๆ ได้รบัการปรบัปรุงและแก้ไข เพื่อน าไปสู่การพฒันาในระดบั
ภูมภิาค อกีทัง้กระแสการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิต่างๆ ทัง้ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน ภูมภิาคเอเชยี-ยุโรป และบรบิทของการลดอตัราภาษ ี
(Free Trade Agreement, FTA) รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมในการก้าวสู่การรวมตัวเป็นกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 และการด าเนินการภายใต้
ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO)  ดังนัน้ ภาคกลางจึงมุ่ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดยุทธศาสตร์เสรมิสร้าง
ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้น ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ซึ่ง
จะน าไปสู่ความร่วมมอืด้านการพฒันาแนวเศรษฐกจิทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นไดท้ัง้สองฝ ัง่ 
ต่อเนื่องไปสู่ภมูภิาคอื่น และเป็นฐานเศรษฐกจิด่านหน้าของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
 ในยุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลางนี้ ไดด้ าเนินการก าหนด
วสิยัทศัน์ดา้นการวจิยัของภาคกลางขึน้ โดยพจิารณาถงึวสิยัทศัน์การพฒันาของกลุ่มจงัหวดัด้วย 
ทัง้นี้ เพื่อให้แนวทางการด าเนินภารกิจด้านการวจิยัในภาคกลางนัน้มคีวามชดัเจน สามารถน า
ผลงานวิจยัและองค์ความรู้ที่ได้ไปด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
แผนปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  ตลอดจนความต้องการของภาคเอกชน ท้องถิน่ 
และชุมชน ซึง่แต่ละกลุ่มจงัหวดัไดม้กีารก าหนดวสิยัทศัน์ของกลุ่มจงัหวดัไว ้ 

เมื่อน าภาพรวมของวสิยัทศัน์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัมาระดมความคดิ
และสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั  จงึน ามาสู่การก าหนดวสิยัทศัน์ดา้นการวจิยัของภาคกลาง เพื่อแสดง
ถงึสภาพดา้นการวจิยัทีภ่าคกลางตอ้งการจะเป็นในอนาคต ตามหว้งระยะเวลาทีก่ าหนด อนัสะทอ้น
ถึงความมุ่งมัน่เกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดนัให้เกิดขึ้น เป็นจุดหมายปลายทาง
รว่มกนัของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงันี้ 
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“สร้างและน าองค์ความรู้ไปสนับสนุนการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ที ่
เหมาะสมกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  เพือ่พฒันาศกัยภาพและความสามารถในการ
แข่งขนั ให้เป็นภมิูภาคทีน่่าอยู่และมีการพฒันาทีย่ ัง่ยืน” 

ภาคกลางมกีารก าหนดพนัธกจิของกลุ่มจงัหวดั ซึง่สามารถน ามาก าหนดเป็นพนัธกจิ
ดา้นการวจิยัทีภ่าคกลางจะด าเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว ้ดงันี้ 

 “ศึกษาค้นคว้าวิจัยในทุกระดับ โดยใช้ทรัพยากรร่วม พร้อมทัง้สร้าง
เครือข่ายการวิจยัในท้องถิน่  เพือ่น าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิม่ และเสริมคณุค่าการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม  เพือ่ให้ชุมชนเข้มแขง็ บนฐานความรู้อย่างแท้จริง” 

ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง มุ่งให้เช่ือมโยงกบั 
“นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)‛  ให้มีความสอดคล้องกบั
ความต้องการของพื้นท่ี   รวมทัง้ปัญหาและสถานการณ์ของประเทศ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตรก์ารวิจยัของภาคกลาง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ไว้รวม 5 ยุทธศาสตร ์
ประกอบด้วย 28 กลยทุธก์ารวิจยั  โดยในแต่ละกลุ่มจงัหวดัอาจมุ่งเน้นในประเดน็ส าคญัทีม่คีวาม
จ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัเฉพาะในพืน้ทีด่ว้ย   

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง ประกอบดว้ย  

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ียุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี   11  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางสงัคมพฒันาทางสงัคม  จ านวน 10 กลยทุธ ์ กลยทุธก์ารวจิยัทีส่ าคญั คอื ปฏริปูการศกึษา กระบวนการ
เรยีนการสอน ทัง้ในและนอกระบบ ตลอดจนการพฒันาระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ระบบสนับสนุน
การเรยีนรูต้ลอดชวีติทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติในแต่ละทอ้งถิน่ ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และพฒันาคุณค่าทาง
ศาสนา ศลิปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ทีห่ลากหลาย  ส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรคอุบตัใิหม ่   
การรกัษา พยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจติใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถงึ
การคุ้มครองผู้บรโิภค พฒันาและการคุ้มครองภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
การแพทยท์างเลอืก และสมุนไพร พฒันาศกัยภาพทางการกฬีา พฒันาขดีสมรรถนะและศกัยภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิจ  การจัดการปญัหายาเสพติด         
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และปญัหาผูม้อีทิธพิล ส่งเสรมิความเขม้แขง็และการเสรมิสรา้ง
ภูมคิุ้มกนัของท้องถิ่นและสงัคม เสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาต ิและบูรณาการการแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ความไมส่งบในประเทศ เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และปฏริปูการเมอืงไทยใหม้เีสถยีรภาพ
และมธีรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 22  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางเศรษฐกิจพฒันาทางเศรษฐกิจ  จ านวน 9 กลยุทธ์  กลยุทธก์ารวจิยัที่ส าคญั คอื สรา้งมูลค่าผลผลติทาง
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การเกษตรและประมง  การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัและการพึ่งพาตนเองของสนิค้าเกษตร
และประมง  พฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภูมปิญัญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยนื พฒันาประสทิธภิาพการผลติ
ทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื  พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น   ยกระดับ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการขนส่งสาธารณะ   เพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และพฒันา
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

   ยุทธศาสตร์การ วิจัย ท่ียุทธศาสตร์การ วิจัย ท่ี   33    การเการเ ส ริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรส ริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากร                            
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จ านวน 4 กลยุทธ ์ กลยุทธก์ารวจิยัทีส่ าคญั คอื บรหิารจดัการและ
การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  สรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการฟ้ืนฟู
บ ารงุดนิ รวมทัง้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  พฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการ
และสรา้งความเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการน ้าของประเทศ และสรา้งองค์ความรูเ้กี่ยวกบัภยั
พบิตัจิากธรรมชาต ิ

 ยุทธศาสตร์การวิยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีจัยท่ี   44  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พฒันาทางวิทยาการพฒันาทางวิทยาการและทรพัยากรบุคคลและทรพัยากรบุคคล จ านวน 3 กลยุทธ์  กลยุทธ์การวิจยัที่ส าคญั คือ  
พฒันานวตักรรมและองค์ความรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตร์ ทางสงัคมศาสตรแ์ละการพฒันาองคค์วามรู้
ใหม่ในวิทยาการต่างๆ  สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการ
ต่างๆ และพฒันาและสรา้งศกัยภาพทางดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ี

   ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 55  การบริหารจดัการความรู้การบริหารจดัการความรู้   ผลงานวิจยั นวตักรรม ผลงานวิจยั นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  ทรพัยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่ิงประดิษฐ์  ทรพัยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะด้วยยทุธวิธีท่ีเหมาะสมสาธารณะด้วยยทุธวิธีท่ีเหมาะสม  จ านวน 2 กลยทุธ ์ กลยุทธก์ารวจิยัทีส่ าคญั คอื พฒันาระบบ
บรหิารงานวจิยัของประเทศ ตลอดจนการบรหิารจดัการความรู้ ผลงานวจิยั นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์
ทรพัยากร และภูมปิญัญาของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ และวเิคราะหแ์ละประเมนิผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพและความสามารถดา้นการวจิยัของ
ประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จาก 5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดงักล่าว เมื่อพจิารณาความส าคญัของกลุ่มเรื่องวจิยัที่
ควรมุ่งเน้น โดยค านึงถงึวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ ความต้องการผลงานวจิยัและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไข
ปญัหาและน าไปสู่การเสรมิสรา้งและการพฒันาภมูภิาคโดยเรว็ จงึก าหนดกรอบกลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วร
มุง่เน้นในช่วง พ.ศ. 2555-2559 รวม 12 กลุ่มเรือ่ง ดงันี้คอื 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
2) ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   3) การปฏิรูปการศึกษาและ
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สร้างสรรค์การเรียนรู้  4) การจดัการทรพัยากรน ้า  5) ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก  
6) การเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า  7) การป้องกนัโรคและการ
รกัษาสขุภาพ  8) การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคณุค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรม  10) การบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว  11) สงัคมผูส้งูอายุ  และ 12) ระบบโลจิสติกส ์ 

ในการบริหารและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจ ัยของภาคกลาง ก าหนดให้ม ี
“ระบบการบริหารการวิจยัภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค : ภาคกลาง” (เครือข่ายวิจยั
ภมิูภาค : ภาคกลาง) ขึน้ เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารวจิยัของ
ภาคกลางใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิโดยใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่าง
ภมูภิาคและส่วนกลางใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้ ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการด าเนินภารกจิตามยทุธศาสตรด์า้นการวจิยัของภาคกลางใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

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

วิสยัทศัน์การวิจยัภาคใต้  

‚ภายในปี พ.ศ. 2559 มีงานวิจยัเป็นฐานความรู้ท่ีขบัเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ภาคใต้ ให้มีความสมดลุ สอดคล้องกบัศกัยภาพและความต้องการของพื้นท่ี โดยใช้ทุนทาง
ทรพัยากรและเครือข่ายการวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม‛ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจ ัยภาคใต้  
พ.ศ. 2555-2559 เพื่อมุ่งเน้นใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัของหน่วยงานวจิัยต่างๆ ของ
ประเทศและใชเ้ป็นกรอบทศิทางในการวเิคราะหต์รวจสอบขอ้เสนอการวจิยัของหน่วยงานภาครฐัที่
เสนอของบประมาณประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรีระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 โดย
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของประเทศ บนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และความสอดคลอ้ง
กบัทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทัง้ความ
ตอ้งการและศกัยภาพของพืน้ทีแ่บบมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตรก์ารวจิยัภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555-2559 เน้นการบูรณาการด้านการวจิยัที่สอดคล้อง
กบัแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศและยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดั 3 กลุ่ม
จงัหวดัภาคใต ้(กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อ่าวไทย กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อนัดามนัและกลุ่มจงัหวดัชายแดนใต้) ควบคู่
กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การพฒันาภูมภิาคใต้และประเทศอย่างสมดุล
และยัง่ยนื ทีม่สี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยยุทธศาสตรก์ารวจิยัภาคใต้  ปี พ.ศ. 2555-2559 จะมี
ความเชื่อมโยงกบัทัง้นโยบายเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559) และ
นโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) อย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
ดา้นการวจิยัของประเทศ มทีศิทางการวจิยัที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัของ
ภาคใต้มีความชัดเจน  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจ ัยภาคใต้  ปี พ .ศ . 2555-2559 เ ป็น
5 ยุทธศาสตร ์15 กลยุทธ ์50 แผนงานวจิยั โดยในแต่ละยุทธศาสตรก์ารวจิยัไดม้กีารก าหนดกล
ยุทธ ์แผนงานวจิยัและตวัอย่างประเดน็การวจิยัทีเ่ป็นความต้องการในการวจิยัในภาคใต้ช่วง 5 ปี
ดงันี้ 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง
สงัคม 

ภาคใต้ มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจงัหวดัของ
ภาคใต้ยงัมจี านวนแรงงานต่างถิน่และต่างด้าวเป็นจ านวนมาก กอรป์กบัสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ยงัเกดิความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมคีวามเสี่ยงต่อความมัน่คงของ
ประเทศ ไดส้่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของประชาชนในพืน้ที่ และเป็นเหตุฉุดรัง้การ
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พฒันาในแทบทุกด้าน  รวมทัง้การเกิดเป็นภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สู่การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซยีน ดงันัน้การเสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ละความมัน่คงในพืน้ทีจ่งึเป็นพืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ในการรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต จงึต้องมุ่งเน้นการวจิยัในดา้น
การปฏริูปศกึษา การเสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศแบบมสี่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่าง
แท้จรงิ โดยเฉพาะการวิจยัความเข้าใจของ ‘คุณลกัษณะเฉพาะ’ ของพื้นท่ี : มิติทางสงัคม 
ศาสนาและวฒันธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี ’ ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ ์คอื กลยุทธท์ี ่
1 : การปฏริปูการศกึษาทัง้ในและนอกระบบทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติในแต่ละทอ้งถิน่ กลยุทธท์ี ่2 : วจิยั
เพื่อการเสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ละบูรณาการการแก้ไขปญัหาแบบมสี่วนร่วมในพืน้ที ่ กลยุทธ์
ที ่3 : การวจิยัเพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงและการแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใต้ กลยุทธ์ที่ 4 : วจิยัเพื่อส่งเสรมิความเขม้แขง็และการเสรมิสรา้งภุมคิุ้มกันของท้องถิ่น
และสังคม กลยุทธ์ที่ 5 : วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความมัน่คงของมนุษย์ โดยม ื       
18 แผนงานวิจยั คือ  1) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตัง้แต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดบัอุดมศึกษา  2) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาที่สอดคล้องกบัอตัตลกัษณ์ในแต่ละ
ทอ้งถิน่  3) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการผลติก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัภาคการผลติ  4) แผนงานวจิยั
เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม       
5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว         
6) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบักฎหมายและกติกาต่างๆเพื่อความเป็นธรรมาภิบาล  7) แผนงานวจิยั
เกีย่วกบัความสมานฉันทใ์นพืน้ทีแ่ละสรา้งความเขา้ใจ ความเป็นธรรมในการพฒันาพืน้ทีแ่บบมสี่วนร่วม     
8) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการปรบัปรุงกฏหมายที่ เกี่ยวข้องกับปญัหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใต้  9) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาอาชพีทางเลอืกของผู้ได้รบัผลกระทบจากปญัหา
สถานการณ์ความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 10) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งจติส านึกและ
ความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 3 จงัหวดัชายแดนใต้  11) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการแก้ปญัหา     
ยาเสพติด  12) แผนงานวิจยัเกี่ยวกบัระบบบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว
13) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง  14) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัศาสนาและ
วัฒนธรรม  15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)  16) แผนงานวิจัยด้านสุขภาพ   17) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
18) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ  

ภาคใตม้ศีกัยภาพผลผลติหลกัทีห่ลากหลายชนิด ไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์น ้ามนั การประมง 
การเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่ ข้าวพื้นเมอืง ปศุสตัว์และไม้ผลเขตร้อนเช่น ลองกอง เงาะ มงัคุด ส้มโอ 
ทุเรยีน เป็นพื้นที่ที่มศีกัยภาพในการผลติและเป็นแหล่งผลติที่ส าคญัของประเทศ อย่างไรก็ตาม 
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ผลผลติส่วนใหญ่ยงัจ าหน่ายในรปูแบบสนิคา้ปฐมภูมทิีม่มีลูค่าต ่า ฐานการผลติแคบ ขาดประสทิธภิาพ
ในการผลติ การแปรรปูและการบรหิารจดัการ ดงันัน้จงึมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการ
ผลิตและนวัตกรรมกระบวนการผลิตทางการเกษตรและการประมง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้การพฒันาองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน และเนื่องจากสภาพพื้นที่ทางภูมศิาสตรข์องภาคใต้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูง ทัง้ที่
เป็น ภูเขา ทะเล แม่น ้า ลุ่มน ้าต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนา ท าให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัดในด้านการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทัง้  14 จังหวัดมีความ
หลากหลายมาก อีกประการหน่ึง ภาคใต้มทีี่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงสองฝ ัง่ทะเล      
(ฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั) และเป็นเขตความร่วมมอืทางเศรษฐกจิแบบ IMT-GT แต่มปีระเดน็
ปญัหาและอุปสรรคที่ส าคญั คือ พื้นที่มลีกัษณะแคบและยาว ท าให้มคี่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง     
ขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนัรวมถงึประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมภิาคเอเชยี จงึมเีป้าประสงค์การวจิยัคอื การสร้างเสรมิองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแข่งขันบนพื้นฐานปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการขนส่งสนิค้าทัง้ดา้นการเกษตรและ
การท่องเที่ยว โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิปจัจยัเหล่าน้ี เมื่อน ามาพจิารณาก าหนดเป็นกลยุทธ์และแผน
งานวิจัยแล้ว จะประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 : วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปศุสตัวแ์ละประมงและการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั กลยุทธท์ี ่2 : วจิยัเพื่อพฒันา
ภูมปิญัญาทางการแพทย ์กลยุทธ์ที่ 3 : วจิยัเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที ่4 : วจิยั
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์  และ 15 แผนงานวิจัย 
ไดแ้ก่  1) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัยางพารา  2) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัปาล์มน ้ามนั  3) แผนงานวจิยั
เกีย่วกบัอาหารฮาลาล  4) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัไมผ้ล  5) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการเพาะเลีย้งสตัว์
น ้าและการประมง  6) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบันวตักรรมทางการเกษตรเพื่อเพิม่มูลค่า:การแปรรูป  
7) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัข้าวพื้นเมอืง  8) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัสตัว์เศรษฐกิจ  9) แผนงานวจิยั
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสรมิสุขภาพและการแพทย์
ทางเลือก  10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่การเป็นยารักษาโรค 
11) แผนงานวจิยัการท่องเที่ยวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่  12) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ
อาชพีท้องถิน่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  13) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการตลาดของการท่องเที่ยว 
14) แผนงานวิจัยการค้าและการขนส่ง  และ 15) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์กลาง 
โลจสิตกิสส์ู่ประชาคมอาเซยีน  16) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัความมัน่คงของมนุษย ์
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3  การอนุรัก ษ์  เส ริมส ร้าง  และพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

สภาพพื้นที่ทางภูมศิาสตรข์องภาคใต้มคีวามหลากหลายสูง ทัง้ที่เป็น ภูเขา ทะเลทัง้ฝ ัง่  
อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั ป่าต้นน ้า ทะเลสาบ พืน้ทีน่ ้าจดื น ้าเคม็ น ้ากร่อย ดนิเปรีย้ว ป่าพรุ แม่น ้า
และลุ่มน ้าสายต่างๆ ดงันัน้จงึมเีป้าประสงคก์ารวจิยัคอื การพฒันาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลูความรู้
อย่างบูรณาการเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทัง้ในการพัฒนาและการแก้ปญัหาทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่มปีระสทิธภิาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิน่และชุมชนมสี่วนร่วม 
มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ การฟ้ืนฟู การอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสงัคม รวมทัง้การสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรดนิ ทรพัยากรน ้า/
ลม/แสงอาทติย ์ภยัธรรมชาตทิัง้ทางบกและทะเล  ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ ์คอื กลยุทธท์ี ่1 : วจิยั
เพื่อการสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัภยัพบิตัธิรรมชาตแิละการป้องกนั  กลยุทธท์ี่ 2 : วจิยัเพื่อพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการ  กลยุทธท์ี ่3 : การวจิยัเพื่อการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ 8 แผนงานวิจัย คือ     
1) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการกดัเซาะชายฝ ัง่  2) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัอุบตัภิยัธรรมชาติ  3) แผน
งานวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าและการใชน้ ้า  4) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟู
และอนุรกัษ์ป่าไม้  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม   6) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการใช้ประโยชน์   7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลก
รอ้น  8) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชน์ 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา
นวตักรรมและบคุคลกรทางการวิจยั 

ยุทธศาสตร์การวิจยันี้มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมปิญัญาของ
ท้องถิ่นและต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาขีด
ความสามารถนักวิจ ัยของประเทศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ  
กลยทุธท์ี ่1 : วจิยัเพื่อสรา้งศกัยภาพและความสามารถของทรพัยากรบุคคลทางการวจิยั กลยุทธท์ี ่
2 : วจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ์ และ 6 แผนงานวจิยั คอื 1) แผนงานวจิยั
เกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของนักวจิยัที่สอดคล้องกบัศกัยภาพของท้องถิ่น 
2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจ ัยท้องถิ่นอิสระ  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง        
องค์ความรู้ใหม่ นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์เพื่อการแข่งขนั 4) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการต่อยอด        
ภูมปิญัญาท้องถิน่และต่อยอดองค์ความรูพ้ื้นฐาน 5) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาเทคโนโลยี
สะอาด (Green Technology) 6) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันา เทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 
(Renewable Energy)  
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5 การบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากร และภมิูปัญญาของประเทศ สู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่าง
แพร่หลาย  

เป็นยทุธศาสตรท์ีม่เีป้าประสงคค์อื การพฒันาโครงสรา้ง เครอืขา่ยการวจิยั ระบบและกลไก
การบรหิารจดัการความรูผ้ลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาพืน้ที ่ทอ้งถิน่และประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ การวิจยัเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจยัเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างมปีระสิทธิภาพ และ 3 แผนงานวิจยัคือ  1) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการ
พฒันาระบบเครอีข่ายในการบรหิารการวจิยั  2) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัระบบการน าผลงานวจิยั    
ไปใชป้ระโยชน์  3) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการประเมนิผลเพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถใน
การวจิยั 

อนึ่ง เมื่อได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์การวิจ ัยทัง้  5 ยุทธศาสตร์การวิจ ัย 15 กลยุทธ ์      
การวจิยัและ 50 แผนงานวจิยั เพื่อน ามาพจิารณาจดัความส าคญัเป็นกลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้น 
โดยค านึงถงึวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ ความตอ้งการผลงานวจิยัและความรูเ้พื่อเรง่แกป้ญัหาและน าไปสู่
การเสรมิสร้างและพฒันาพื้นที่โดยเรว็ สามารถพจิารณาเป็นกลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้นทัง้หมด        
12 กลุ่มเรื่อง ไดแ้ก่ 1) การประยุกต์ใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 2) ความมัน่คงของรฐัและการเสรมิสรา้ง
ธรรมาภิบาล   3) ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้   4) การจัดการทรัพยากรน ้ า            
5) การพฒันาพลงังานทดแทนและภาวะโลกร้อน  6) การเพิม่มูลค่าสนิค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
และลดการน า เข้า   7) การ ป้อ งกันโรคและการรักษาสุ ขภาพ   8) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
9) เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีส่ าคญัเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม  10) การบรหิารจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยวและการบริการ   11) สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและ   12) ระบบ             
โลจสิตกิส ์(Logistics) และการส่งเสรมิการคา้ชายแดน 

โดยสรุป ยุทธศาสตรก์ารวจิยัภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555-2559 จะมกีารด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  รวม  5 ยุทธศาสตร์การวิจ ัย  15 กลยุทธ์  50 แผนงานวิจัย         
12 กลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้นและตวัอย่างประเด็นการวจิยัต่าง  ๆ ภายใต้การติดตาม ตรวจสอบ     
และประเมนิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารวจิยัภาคใต้ ปี พ .ศ. 2555-2559 อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง จะก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้และมกีารน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ
และสงัคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัและในระดบัชุมชนท้องถิ่นทัง้ในเชิง
ปรมิาณและคุณภาพมากขึน้ อนัจะน าไปสู่การเสรมิสรา้งความผาสุกของประชาชนและสรา้งศกัยภาพ
ในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศต่อไป 
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ในการบรหิารและขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภาคใต้ ก าหนดให้ม ี“ระบบ
การบริหารการวิจัยภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค : ภาคใต้” (เครือข่ายวิจยัภูมิภาค : 
ภาคใต้) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและบริหารจดัการยุทธศาสตร์การวิจยัของภาคใต้ให้
สอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิโดยให้มกีารเชื่อมโยงระหว่างภูมภิาคและ
ส่วนกลางใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้ ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
การด าเนินภารกจิตามยทุธศาสตรด์า้นการวจิยัของภาคใตใ้หบ้รรลุผลส าเรจ็ 

 


