
 

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

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

1. เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
สำมำรถเชื่อมโยงกับแนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ควำม
ต่อเนื่องของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554) และกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  
โดยกำรวิจัยจะตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและปัญหำที่ส ำคัญเร่งด่วนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ พร้อมกับ
ด ำเนินกำรควบคู่กับกำรวิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร อันเป็นรำกฐำนอันส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ทั้งจำกหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจประจ ำตำมหน้ำที่ (function) ภำรกิจตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของชำติหรือรัฐบำล (agenda) 
                   (area) ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับหน่วยงำนและภูมิภำค
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและกำรบริหำรงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำภูมิภำคต่ำง ๆ อันจะ
ท ำให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำประเทศโดยรวม 

 2. ให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวกับกำรวิจัย ตลอดจนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และ
ติดตำมผล เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำงำนวิจัยในทุกภำคส่วนและทุกระดับของประเทศ  อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
งำนวิจัยที่มีกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและตอบสนองกำรพัฒนำประเทศมำกข้ึน  

 3. เน้นงำนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึง
มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่สอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำวะควำมเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยให้สำมำรถน ำผลกำรวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสำธำรณะ
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่กำรน ำผลกำรวิจัยไปสู่กำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ให้มำกยิ่งขึ้น 

              4. จัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้กระจำยไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งในภูมิภำค โดยมีกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนวิจัยในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำ
ศูนย์กลำงกำรวิจัยเฉพำะทำง และกำรพัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยร่วมกัน 

 5. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) อย่ำงเป็นเอกภำพและมี
ประสิทธิภำพ โดยมีกำรด ำเนินกำรวิจัยและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยก ำหนดแนวทำง
ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัย รวมทั้งติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 6. ให้นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพ้ืนฐำนเชิงนโยบำย
ที่เชื่อมโยงกับกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ ซ่ึง
จะน ำไปสู่กำรพัฒนำงำนวิจัยที่มีคุณภำพ เพื่อกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ 

นโยบำยกำรวิจัยของชำติดังกล่ำว รองรับวิสัยทัศน์กำรวิจัยของชำติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจกำรวิจัยของชำติ คือ “พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และ

 ผนวก 3 



 

พัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจกำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) วช. จึงได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้คือ 

  1.  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
  เป้าประสงค์การวิจัย :  สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ให้เป็นพ้ืนฐำนเพ่ือควำมมั่นคงของประเทศ 

โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม กำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพชีวิต และควำมผำสุกของประชำชน 

  ตัวช้ีวัด   : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ และกำรน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมำใช้เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสังคม และก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

    2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1  

 เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
สังคมและเชิงสำธำรณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และ
ระดบัประเทศเพ่ิมข้ึน 

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
วัฒนธรรม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต สวัสดิกำรเพ่ือควำมมั่นคงของชีวิต ตลอดจนกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของชุมชนที่เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพ
เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ และกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศ โดยในระดับภูมิภำค 
อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้  ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่
ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 67 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย 6 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
    1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ 
 1.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสมกับท้องถิ่น 
 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประชำชนในพื้นที่ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ทั้งในและ
นอกระบบ 
 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 



 

 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
    1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรบริโภคสื่อและข่ำวสำรอย่ำงชำญฉลำด 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 4 แผนงำนวิจัย ดังนี้     
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนำคุณค่ำทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชำติ บนฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่ำนิยม และสร้ำงสรรค์งำน
ศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
 2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรมีคุณธรรมและจริยธรรม และกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคม 
 2.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 12 
แผนงำนวิจัย ดังนี้     
 3.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและส่งเสริมกำรดูแลรักษำและฟ้ืนฟูสุขภำพ 
 3.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
 3.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับสุขภำพของประชำชนในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร 
 3.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอดส์ 
 3.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ระบำดต่อเนื่องและโรคเรื้อรังที่
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว 
 3.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพ่ึงพำตนเองด้ำนสุขภำพและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพอนำมัย 
 3.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 3.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยทำงสำธำรณสุขและระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
สำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพ 
 3.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ใช้บริกำรสุขภำพ 
 3.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก เยำวชน และ
สตรี โดยเน้นในระดับครอบครัว โรงเรียน สถำนที่ท ำงำน ชุมชน และสังคม 
 3.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม และกำรปลูกฝัง
จิตสำธำรณะเพ่ือกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 
 3.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ และกำรตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงำนวิจัย ดังนี้      
 4.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก เพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรคุ้มครองภูมิปัญญำ 
 4.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 5.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรกีฬำเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี 



 

 5.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 5.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ด้วยกำรกีฬำ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการบริหารรัฐกิจ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 7 แผนงำนวิจัย ดังนี้        
 6.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำครัฐและ
ภำคเอกชน    
 6.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย ระบบงำนยุติธรรมของประเทศ และ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกในสังคมไทย  
 6.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรต่อต้ำนและป้องกันกำร
ทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของภำครำชกำร ภำคเอกชน และนักกำรเมือง  
 6.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริหำรรัฐกิจที่มี
ประสิทธิภำพ บนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล 
 6.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำและ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐกับเอกชนต่อกำรส่งเสริมภำคกำรเกษตร กำร
ผลิต กำรบริกำร และกำรค้ำ 
 6.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรภำครัฐ 
  กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ผู้มีอิทธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้   

7.1  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเครือข่ำยบริหำรจัดกำรปัญหำยำเสพติด 
7.2  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล โดยใช้มำตรกำรทำงสังคม และ

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 
ประกอบด้วย 15 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 8.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น กระบวนกำรและกลไกสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรพัฒนำระเบียบชุมชน 
 8.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับรัฐสวัสดิกำรเพ่ือควำมมั่นคงของชีวิต 
 8.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรท้องถิ่น เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันและควำม
มั่นคงในกำรบริหำรและเสริมสมรรถนะกำรพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง 
 8.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรออมและกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ ตลอดจน
ควำมมั่นคงในครัวเรือน 
 8.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้กับเยำวชน 
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
 8.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนประชำสังคม และกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือขจัด
ควำมยำกจนและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 



 

 8.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับค่ำนิยมของสังคมไทยอันเนื่องมำจำกโลกำภิวัตน ์
 8.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำบริกำรทำงเพศ 
 8.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน ตลอดจนกำรจัดกำรงำนและ
อำชีพ 
 8.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพของแรงงำนและกำรส่งเสริมทักษะทรัพยำกรบุคคล
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 8.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของเกษตรกร
เกี่ยวกับกำรผลิตทำงกำรเกษตรในระดับชุมชน ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ ตลอดจนกำรสร้ำงกำรยอมรับ
ในอำชีพเกษตรกรให้ด ำรงอยู่ 
 8.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรจัดกำรผังเมือง กำรจัดกำรชุมชนชนบท 
ชุมชนห่ำงไกล และกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำและควำมเจริญระหว่ำงจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 8.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว และแนวทำงกำร
ด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.14 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกลุ่มคน โดยเฉพำะเยำวชนผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
ให้มีบทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
 8.15 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนประชำกรอย่ำงเหมำะสม 
  กลยุทธ์การวิจัยท่ี 9 เสริมสร้างความม่ันคงและการป้องกันประเทศ และบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม ประกอบด้วย 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 

9.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเป็นธรรมกับชุมชนในกำรพัฒนำพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม กำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ลดควำมเหลื่อมล้ ำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมไทย 

9.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับหลักกำร “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” คุณภำพชีวิตและสังคม กำรสร้ำง
ควำมปรองดอง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์และสันติสุข ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนและในประเทศ 

9.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในประเทศ และ
กำรจัดกำรชำยแดน 
 9.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและผลกระทบอันเนื่องมำจำกผู้ลักลอบเข้ำเมือง แรงงำน
ต่ำงด้ำว และแรงงำนต่ำงถิ่น 
 9.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพและประสิทธิภำพงำนกำรข่ำวและกำรประชำสัมพันธ์ภำครัฐ
และภำคเอกชน 

9.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรยืดอำยุกำรใช้งำน กำรผลิต และสร้ำงชิ้นส่วนอะไหล่ยุทโธปกรณ์
ทดแทนกำรจัดหำจำกต่ำงประเทศ 

9.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับหลักกำรและหลักนิยมเพ่ือกำรใช้ก ำลังในกำรรักษำควำมมั่นคงและป้องกัน
ประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

9.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำแสนยำนุภำพด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ เช่น กำรพัฒนำ
ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 

9.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยทำงบก ทำงทะเล และทำง
อำกำศ 



 

9.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือควำมมั่นคง  
9.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกฎหมำยเพ่ือกำรปกป้องและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงบกและทำง

ทะเล และเพ่ือรองรับกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้พ้ืนที่ทำงบกและทะเล 
9.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับปัญหำและกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งจำกกำรประกำศเขต

พ้ืนทีเ่หลื่อมทับหรือทับซ้อนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี 10 วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
10.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศไทย 
10.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเมือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน เพ่ือวำงระบบ

กำรบริหำรประเทศให้มีเสถียรภำพประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสภำพสังคมไทย ในแนวทำงกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

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

  2. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  เป้าประสงค์การวิจัย : สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนสู่กำรสร้ำงศักยภำพและ

ควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่เท่ำเทียมและเป็นธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สมดุลและยั่ งยืน โดยค ำนึงถึงหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ และน ำภูมิปัญญำมำใช้ 
ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบ
ทำงสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

    2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 2  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสำธำรณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ 
เพ่ิมขึน้  

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่งครอบคลุม
กำรสร้ำงมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง รวมทั้งกำรพัฒนำและจัดกำรองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้น
กำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมและอุตสำหกรรมบริกำร ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
ท่องเที่ยว กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยค ำนึงถึงบทบำท
กำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ รวมทั้งสัมพันธภำพ
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน และสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN 



 

Economic Community – AEC) โดยด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ โดยในระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำร
ผลงำนวิจัยในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 8 กลยุทธ์ และ 81 
แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
                    1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร            18                      
 1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและน ำไปสู่กำรแข่งขัน
และกำรพ่ึงพำตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้ำว (รวมถึงข้ำวพื้นเมือง) ยำงพำรำ ข้ำวโพด ปำล์มน้ ำมัน อ้อย 
มันส ำปะหลัง พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ  
 1.2 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับปศุสัตว์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและน ำไปสู่กำรแข่งขันและกำร
พ่ึงพำตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ 
 1.3 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับประมงและกำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและ
น ำไปสู่กำรแข่งขันและกำรพ่ึงพำตนเอง  
 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร   
    1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรปลอดภัย 

1.7  กำรวิจัยเกี่ยวกับอำหำรไทย และกำรพัฒนำศักยภำพของอำหำรไทยเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจระหว่ำงประเทศและผลักดันสู่กำรเป็นครัวของโลก 
 1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ 

1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ด้ำน
กำรเกษตร 

1.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรรักษำคุณภำพผลผลิตกำรเกษตรหลังกำรเก็บเก่ียว 
1.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรรักษำคุณภำพและกำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก 
1.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในระบบฟำร์มเพ่ือพัฒนำเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ 
1.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย

ของอำหำร (Food Safety) รวมทั้งควำมปลอดภัยของภำชนะและวัสดุสัมผัสอำหำร  
1.14 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมศักยภำพของกำรเป็นฐำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำร (Food 

Security) 
1.15 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบชลประทำนที่เหมำะสมในพ้ืนที่และกำรใช้น้ ำ

ชลประทำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.16 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำน้ ำใต้ดินมำใช้เพ่ือกำรเกษตร อุปโภคและบริโภค 
1.17 กำรวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับต่ำงประเทศ 
1.18 กำรวิจัยเกี่ยวกับมำตรกำรสงวนรักษำพ้ืนที่เหมำะสมทำงกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เพ่ือเพ่ิม

แนวทำงปกป้องพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศจำกกำรรุกล้ ำของกิจกรรมเมือง 
                    2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน            7             
         
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   



 

 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และสินค้ำของท้องถิ่น 
 2.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำในระดับชุมชนที่เหมำะสม โดยใช้
องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

2.5  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพอำหำรท้องถิ่นเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
2.6  กำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเครือข่ำย 

(Cluster) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร 
2.7  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อม (Small and Medium Enterprises - SMEs)  
                    3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน            8                    
 3.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 3.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มศักยภำพของกำรเป็นฐำนกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
 3.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำวัตถุดิบในประเทศและกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
กำรผลิตและกำรตลำด 
   3.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 
  3.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีกำร
ทำงกำรเกษตรส ำหรับประเทศไทย 
  3.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรสร้ำงตลำดภำยในประเทศ 

3.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรจัดกำรนิคมอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในพ้ืนที่ที่
ต้องกำรกำรพัฒนำ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรลงทุนในอนำคต 
 3.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม โดยเน้นควำมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 13 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
         4.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว  และรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นธรรม 
 4.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

4.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลในชุมชนเพ่ือกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถจัดกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 

4.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำร
สร้ำงรำยได้และกำรบริหำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
    4.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  
     4.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

4.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงถึงกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและวัฒนธรรม 



 

4.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
4.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ  
4.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเชื่อมโยง

กับวัฒนธรรมด้ำนกำรเกษตรและอำหำร 
4.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ 
4.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกำร

จัดกำรประชุมและกำรจัดแสดงนิทรรศกำรต่ำง ๆ (MICE Tourism - Meeting Intensive Convention Exhibition 
Tourism) 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน 
ประกอบด้วย 7 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
    5.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งวัตถุดิบเพ่ือกำรผลิตพลังงำนชีวภำพและพลังงำน
ทำงเลือกอ่ืน รวมทั้งกำรก ำหนดเขตกำรผลิต (Zoning) พืชพลังงำน 
 5.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตพลังงำนชีวภำพ  
 5.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตพลังงำนทำงเลือกอ่ืน 
   5.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรประหยัดกำรใช้พลังงำนประเภทต่ำง ๆ 
แบบมีส่วนร่วม 

5.5  กำรวิจัยเกี่ยวกับพลังงำนทดแทนในภำคกำรขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุน
กำรขนส่งทุกประเภท 

5.6  กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
5.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับแผนพัฒนำและจัดกำรพลังงำนที่ตอบสนองต่อสนธิสัญญำหรือ

อนุสัญญำระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และ
การขนส่งสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงำนวิจัย ดังนี้      
 6.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และกำรขนส่ง
สำธำรณะ 
 6.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพระบบขนส่งผู้โดยสำรทำงบก ทำงน้ ำ 
และทำงอำกำศ 
 6.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งสำธำรณะ 
 6.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งสำธำรณะ 
 6.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคม และกำรเชื่อมโยงกำรคมนำคมขนส่ง
ระหว่ำงภูมิภำคของไทยและระหว่ำงประเทศในภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Connectivity) 
 6.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรจัดส่งและกระจำยสินค้ำที่มีมำตรฐำน และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

6.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจของวิธีกำรขนส่งต่ำง ๆ 
6.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรขนส่งระบบรำงของประเทศ 
6.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงน้ ำในประเทศ โดยครอบคลุมถึงด้ำนกำยภำพ 

ชลศำสตร์ และอุทกวิทยำ 



 

 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 7.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 7.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
และผู้ใช้บริกำร 

7.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชุมชน เพ่ือผู้ด้อยโอกำส และเพ่ือควำมมั่นคง
ของประเทศ 

7.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรแข่งขันและลด
ต้นทุน รวมทั้งรองรับนโยบำยเสรีทำงกำรค้ำ 

7.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนำคมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 7.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถทำงอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์
และซอฟท์แวร์ 
 7.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมเสียหำยหรือแก้ไขปัญหำต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
ระบบกำรสื่อสำร ทั้งภำคพ้ืนดิน มหำสมุทร และอวกำศ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้   

8.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทำงเศรษฐกิจและเสถียรภำพทำงกำรเงิน และแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำอันเกิดจำกวิกฤตกำรเงิน  

8.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำ ข้อตกลงกำรค้ำเสรี และกำรเชื่อม
อำเซียนสู่สำกล 

8.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเชิงรุกและ
สร้ำงสรรค ์

8.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรค้ำชำยแดนในภูมิภำคต่ำง ๆ 
8.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศ

เพ่ือนบ้ำน   
8.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับระเบยีงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภูมิภำค ที่มีเขตติดต่อ

กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
8.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งตะวันตก (Western Seaboard) 

  8.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกที่เหมำะสมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
และกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศเพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) 

8.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมพร้อมของกำรรับกำรแข่งขันจำกข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และกำร
เพ่ิมอ ำนำจต่อรองให้กับประเทศ 

8.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงศักยภำพกำรเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคด้ำนสุขภำพ (Health Hub) 
ด้ำนกำรแพทย์ (Medical Hub) ด้ำนกำรศึกษำ (Education Hub) และด้ำนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องบิน 
(Aeronautic Maintenance Hub) และด้ำนอ่ืน ๆ ที่มีศักยภำพในอนำคต 

8.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง
ระหว่ำงประเทศทีเ่หมำะสม  



 

 8.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงศักยภำพของประเทศในเวที
นำนำชำติและสร้ำงอ ำนำจต่อรองให้กับประเทศ  

 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำร
พัฒนำทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภำพ
อย่ำงเป็นระบบโดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำองค์ควำมรู้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทำงสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรพัฒนำประเทศ 

     2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 

  เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสำธำรณะ รวมทั้งกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนของงบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำน
ภำครัฐทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 เพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน โดยกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนและสังคม รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรธรณี 
ทรัพยำกรน้ ำ ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ รวมถึงกำรแบ่งปันกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง (Meaningful Public Participation) และกำรวิจัยที่เกี่ยวกับ
กำรรองรับและฟ้ืนฟูหลังภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น โดยระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้น
ในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้
ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 4 กลยุทธ์ และ 31 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน      
 1.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรใช้
ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยำกรธรรมชำติ 



 

 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้มำตรกำรทำงสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหำกำรกีดกันทำงกำรค้ำและ
มำตรกำรอื่น ๆ ระหว่ำงประเทศ 
 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรทำง
กำรเกษตร ประมง และชำยฝั่ง 
 1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 1.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ที่ส ำคัญและมีควำมเปรำะบำงเชิงนิเวศ รวมทั้งกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง 
 1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูและเพ่ิมควำมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ
ชำยเลน ป่ำพรุ และทรัพยำกรชำยฝั่ง และกำรจัดกำรไฟป่ำ 
 1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ กำรจัดกำรมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษ รวมทั้ง
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของอุตสำหกรรมและของชุมชน โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรขยะในเมืองและชุมชน
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

1.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน กำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนในกำรสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและกำรเพ่ิมจ ำนวนสัตว์หรือสัตว์ป่ำใกล้สูญพันธุ์ 
1.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย 
6 แผนงำนวิจัย ดังนี้    
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับทรัพยำกรดินและวิทยำศำสตร์ทำงดิน  
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงคุณภำพและกำรบ ำรุงฟ้ืนฟูทรัพยำกรดิน ให้เหมำะสมกับกำร
ใช้ประโยชน์ 

2.3  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและฟ้ืนฟูดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
 2.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรอนุรักษ์ และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรดินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.5  กำรวิจัยเกี่ยวกับทรัพยำกรธรณี 
2.6  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิทยำศำสตร์ร่วมกับทำง

สังคมศำสตร์เพ่ือกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรแร่อย่ำงชำญฉลำด 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและสร้าง

ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 3.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
ของประเทศที่มีประสิทธิภำพ 
     3.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรสร้ำงเขื่อนและฝำย  

3.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเชิงบูรณำกำรศำสตร์ทำงอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ
และชลศำสตร์ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

3.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบูรณำกำรระหว่ำงน้ ำใต้ดินและน้ ำผิวดินใน
กำรจัดกำรน้ ำ 



 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 4.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจำกธรรมชำติ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชำติ และผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจำกภัยพิบัติธรรมชำติ   
 4.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบกำรพยำกรณ์เตือนภัยและระบบกำรเฝ้ำ
ระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทำงธรรมชำติ 
 4.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงหรือ
เสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 4.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจำกอุตสำหกรรมและสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรป้องกันภัยจำก
อุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally Friendly Technology/Green Technology) 
 4.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรรองรับสถำนกำรณ์และกำรฟ้ืนฟูที่เหมำะสมเมื่อเกิดสำธำรณภัย และ
ภำยหลังกำรเกิดภัยธรรมชำติและภัยพิบัติ   

4.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรด้ำนสุขภำพในกำรจัดกำรและกำรฟ้ืนฟู 
เมื่อเกิดพิบัติภัยและสำธำรณภัย 

4.7  กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนสุขภำพกำย จิต สังคมและจิตวิญญำณของผู้ประสบภัย
พิบัติและสำธำรณภัย 

4.8  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรดูแลและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสำธำรณภัย 
4.9  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของชุมชนในกำรรับสถำนกำรณ์ภั ยพิบัติและ

สำธำรณภัย 

  4. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกำรพ่ึงพำ
ตนเอง โดยใช้ฐำนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยำกำรต่ำง ๆ อย่ำงสมดุลและเหมำะสม 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ ทั้งกำรวิจัยพื้นฐำนและ
กำรวิจัยประยุกต์ อันก่อให้เกิดผลกระทบทำงสร้ำงสรรค์ใน
ด้ำนกำรพัฒนำประเทศ 

     2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสำธำรณะ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับ 
ประเทศ เพ่ิมขึ้น 

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมข้ึน  



 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำของประเทศและ
สำธำรณะ ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพกำรวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญ
ที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 
2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
9 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 

1.1 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภำพ วัสดุศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร นำโนเทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข สัตว์ทดลองและวิธีกำรอ่ืนเพ่ือทดแทนกำรใช้สัตว์ เทคโนโลยีด้ำนอำวุธ
ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น   

1.2 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ควำมรู้ใหม่ทำงสังคมศำสตร์  
1.3 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิทยำกำรอ่ืน ๆ  
1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและของประเทศ

ด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศและเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง  
1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรน ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์

ควำมรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่เหมำะสมตำมศักยภำพของท้องถิ่นด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ภำคกำรผลิตและเศรษฐกิจ 
1.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนเทคโนโลยีสะอำด (Clean 

Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Technology/Green 
Technology) 

1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชีวสำรสนเทศ 
(Bioinformatics) ภูมิสำรสนเทศ (Geoinformatics) และวิทยำกำรปัญญำ (Cognitive Science) เพ่ือกำร
แข่งขันและรองรับนโยบำยเขตกำรค้ำเสรี 

1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรทหำร 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยใน
วิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมต้องกำรนักวิจัยในวิทยำกำรสำขำต่ำง ๆ ของภำครัฐและภำคเอกชน 
และกำรพัฒนำแผนควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนกำรวิจัยของประเทศ   
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย และ
นักบริหำรกำรวิจัยให้มีมำตรฐำนของวิชำชีพในวิทยำกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยใน
ชุมชนท้องถิ่นในภำคประชำชน ที่ควรเน้นทั้งปริมำณและคุณภำพ รวมถึงมีช่องทำงควำมก้ำวหน้ำของอำชีพ
นักวิจัย 

2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ช่วยนักวิจัยในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 



 

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

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนำระบบและกลไกกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือบริหำร
จัดกำรควำมรู้ของประเทศอย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวช้ีวัด    : 1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์และสำธำรณะ  

    2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 

    3. สัดส่วนงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
1 : 1 

 เป้าหมาย  : 1. โครงกำรวิจัยที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
และสำธำรณะเป็นร้อยละ 80 ของโครงกำรวิจัยทั้งหมด โดย
ให้ภำคประชำสังคมมีบทบำทในกำรวิจัยด้วยตนเอง    

   2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 เป็นร้อยละ 30 ของงบประมำณกำร
วิจัย 

   3. สัดส่วนงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
1 : 1      50%                     

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัย
ในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 19 แผนงำนวิจัย 
ดังนี้  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย 16 แผนงำนวิจัย 
ดังนี้   
  1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรวิจัยของประเทศในแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบ
นโยบำยกำรวิจัย ระบบสนับสนุนทุนวิจัย ระบบทุนอุดหนุนกำรวิจัย ซึ่งครอบคลุมระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรวิจัยของประเทศ ระบบสถำบันกำรวิจัย ระบบบุคลำกรวิจัย ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรวิจัย 
ระบบมำตรฐำนกำรวิจัย ระบบกำรจัดกำรผลผลิตกำรวิจัย และระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
 1.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร 
และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ กำรใช้ประโยชน์โดยชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะ 
ตลอดจนสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 
 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรวิจัย (Research Network)            
                (Missing Links)                          (Research Value Chain) 
 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรส่งเสริมกำรวิจัยในภำคเอกชนเพ่ือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ภำคเอกชนในต่ำงประเทศมำลงทุนวิจัยใน
ประเทศ 



 

 1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทำงปัญญำ และแนวทำง
กำรผลักดันสู่กำรสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 1.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเชิงพำณิชย์ กำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้
ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในเชิงพำณิชย์และสำธำรณะ 
 1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัย ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและสร้ำงขีดควำมสำมำรถของประเทศ 
 1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนวิจัยและระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำร
บริหำรกำรวิจัยของประเทศ 
 1.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและวิทยำกำรสำขำ
ต่ำง ๆ ของประชำชน ตลอดจนกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ในประเทศและจำกต่ำงประเทศ 
 1.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กรวิจัยระดับชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำร
วิจัยในระดับภูมิภำค 
 1.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรกำรวิจัยในระดับภูมิภำค 
 1.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ คุณค่ำทำงภูมิปัญญำ และอัตลักษณ์ทำงศิลปะ 
วัฒนธรรม หัตถกรรม และควำมหลำกหลำยของกลุ่มคน สร้ำงมูลค่ำสู่กำรตลำดด้วยกระบวนกำรบนพ้ืนฐำน
ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ และลดช่องว่ำงทำง
เศรษฐกิจ 
 1.14 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่กำรสื่อสำรระดับชุมชนฐำนรำกด้วยภูมิปัญญำ
และวิทยำกำรสู่กำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 
 1.15 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกลไกกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพ
ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และเอกชน รวมทั้งต่ำงประเทศ 
 1.16 กำรวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยทำงภำษีและกำรปฏิรูประบบกฎหมำย ให้เอ้ือต่อกำรประกอบกำร
และกำรส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยพัฒนำของภำคเอกชน 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรวิเครำะห์และประเมินผลเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพและ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยของประเทศท่ีมีประสิทธิภำพ  
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวิจัยของประเทศ  
 2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำดัชนีด้ำนกำรวิจัยที่เหมำะสมแก่กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศ 

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
 จำก 5 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำควำมส ำคัญกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดย
ค ำนึงถึงวิกฤติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ควำมต้องกำรผลงำนวิจัยและควำมรู้ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหำและน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำง
และกำรพัฒนำประเทศโดยเร็ว ประกำรส ำคัญ เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่งในระดับภูมิภำค อำจ
มุ่งเน้นในกลุ่มเรื่องที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพื้นที่ด้วย ดังนั้น จึงก ำหนดกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 
13 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
 



 

 1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกของชุมชนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กำรน ำแนวคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ ควบคู่ไปกับกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือ
คุณภำพชีวิตที่ดี เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต ขจัดควำมยำกจน และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้งกำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ ตลอดจนกำรจัดกำรงำนและอำชีพใน
อนำคตของสังคมไทย 
 เป้าประสงค์ : สังคมมีควำมเข้มแข็ง ลดปัญหำควำมยำกจน ลดปัญหำกำรว่ำงงำน ประชำชน
สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมั่นคง 
 2. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศไทย กำรปฏิรูปกำรเมืองทุกระดับ ควำมมั่นคงของรัฐ และ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ กำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รัฐสวัสดิกำรเพ่ือควำมมั่นคง
ของชีวิต ควำมมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ปัญหำสถำนกำรณ์ชำยแดนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง รวมทั้งกำรบริหำรรัฐกิจร่วมระหว่ำงรัฐบำล ท้องถิ่น และกลุ่มประชำสังคม 
 เป้าประสงค์ : เกดิควำมมั่นคงในประเทศ เกิดควำมปรองดอง มีควำมสมำนฉันท์และควำม
เป็นธรรมในสังคม ประชำชนมีควำมผำสุก 
 3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และรูปแบบกำรศึกษำที่เชื่อมโยงสู่ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและควำมต้องกำรของประเทศ อันน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของสังคมฐำนควำมรู้ในทุกระดับ 
และสร้ำงควำมพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 4. การจัดการทรัพยากรน้ า 
 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับระบบและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน ทั้งน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทำนของประเทศ ตลอดจนทรัพยำกรน้ ำ
ระหว่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพและประหยัด รวมทั้งกำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่ำง ๆ ต่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำในอนำคต รวมไปถึงข้อตกลงระหว่ำงประเทศ    
    เป้าประสงค์ : มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน 
เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนและคุณภำพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 
 5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับภำวะโลกร้อน กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีผลกระทบต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงำนทดแทน พลังงำนชีวภำพ พืชพลังงำน และพลังงำน
ทำงเลือก ที่ก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด มีประสิทธิภำพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศและสนธิสัญญำต่ำง ๆ  
 เป้าประสงค์ : สังคมมีควำมรู้และมีจิตส ำนึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศและกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสม ก่อให้เกิดกำรประหยัดเงินตรำต่ำงประเทศใน



 

กำรน ำเข้ำพลังงำน ลดกำรขำดแคลนพลังงำน และลดมลพิษจำกกำรใช้พลังงำน รวมทั้งลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลังงำนของประเทศ 
   6. เกษตรเพื่อความยั่งยืน 
  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรและเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำร
ส่งออกในกลุ่มสินค้ำทีส่ร้ำงรำยได้หลักจำกกำรส่งออกและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน กำรวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญำ
ให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ มำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety) และควำมมั่นคงด้ำน
อำหำร (Food Security) 
 เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และ
สำมำรถสร้ำงให้เกิดอ ำนำจกำรต่อรองให้กับประเทศได้ 
 7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 
  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรสำธำรณสุข 
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรติดเชื้อ วิทยำกำรใหม่ทำงสำธำรณสุข กำรพ่ึงพำ
ตนเองและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพในกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
รวมถึงกำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์พ้ืนฐำน กำรแพทย์แผนไทย และแพทย์ทำงเลือก และกำรวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญำ
ให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ  
  เป้าประสงค์ : คุณภำพชีวิตของประชำชนและระบบกำรจัดกำรสำธำรณสุขดีขึ้น และมี
ควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของประเทศ 
 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
   กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ กำรพัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ และกำรพัฒนำคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม
และยั่งยืน และกำรเชื่อมต่อภูมิปัญญำท้องถิ่นกับองค์ควำมรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ และ
กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : มีคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนและสังคม มีกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่เหมำะสมบนฐำนควำมรู้ 
 9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีชีวภำพ 
และเทคโนโลยีที่ส ำคัญสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมทุกระดับ เช่น กลุ่มธุรกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม รวมไปถึง
ขนำดใหญ่ รวมทั้งอุตสำหกรรม Eco-Industry กำรวิจัยเพ่ือเป็นกำรชี้น ำกำรพัฒนำกำรประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ รวมทั้งกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 
 เป้าประสงค์ : เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีเทคโนโลยีที่น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีที่สนับสนุนภำคกำรผลิต ภำคอุตสำหกรรม และ
ภำคบริกำร 
 10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และ
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว โดยค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงกับประชำคมอำเซียน 



 

 เป้าประสงค์ : สร้ำงคุณค่ำจำกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน เพ่ิม
รำยไดใ้ห้กับประเทศ และน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 11. สังคมผู้สูงอายุ 
  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ กำรพัฒนำสุขภำพผู้สูงอำยุและกำรพัฒนำผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุในครอบครัว/ชุมชน กำรพัฒนำรูปแบบสถำนดูแลผู้สูงอำยุที่เหมำะสมในบริบทสังคม วัฒนธรรมไทย 
ระบบและมำตรกำรส่งเสริมดูแล กำรจัดกำร สวัสดิภำพและสวัสดิกำรผู้สูงอำยุให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
และสังคม กำรส่งเสริมบทบำทของผู้สูงอำยุในสถำบันสังคมและชุมชน กำรน ำศักยภำพของผู้สูงอำยุมำใช้ใน
กำรพัฒนำประเทศและภูมิภำคอำเซียน ตลอดจนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่สังคม 
   เป้าประสงค์ : ผู้สูงอำยุมีศักยภำพที่พัฒนำขึ้นเพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้กับสังคม ตลอดจนมี
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมั่นคง 
  12. ระบบโลจิสติกส์ 
   กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่ำงบูรณำกำร ทั้งในด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำประสิทธิภำพและมำตรกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนโลจิสติกส์ และระบบบริหำรจัดกำรขนส่งที่เหมำะสม รวมทั้งกำรเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภำคและเครือข่ำยคมนำคมกับประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว 
ควำมมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
   เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ  
  13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 
   กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในมิติต่ำง ๆ 
เช่น นโยบำยกำรวิจัย งบประมำณกำรวิจัย ประเด็นกำรวิจัย สถำบันวิจัย บุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ส ำหรับกำรวิจัย มำตรฐำนกำรวิจัย กำรจัดกำรผลผลิตกำรวิจัย ฐำนข้อมูลกำรวิจัย กำรเชื่อมโยงระหว่ำง
เครือข่ำยผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย กำรติดตำมและประเมินผล กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และ
บุคลำกรวิจัยสำมำรถให้บริกำรวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่มีควำมเชื่อมโยงกับ
ภำคเอกชน ชุมชน และเครือข่ำยวิสำหกิจต่ำง ๆ และอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค รวมทั้งกำรวิจัย
ด้ำนกำรตลำดต่ำงประเทศ ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเชิงพำณิชย์ และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อเป็นพ้ืนฐำนอัน
มั่นคงในกำรพัฒนำประเทศสู่สังคมฐำนปัญญำ (Wisdom-Based Society)                  ศ                 
(Creative Economy and Society)                                                       ศมำ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   เป้าประสงค์ : 1. มีระบบกำรวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภำพและมีประสิทธิภำพที่
มีกลไกกำรขับเคลื่อนที่สำมำรถประสำนทุกภำคส่วนของระบบให้มำท ำงำนสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่ำงแท้จริง 
เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

   : 2. มีระบบวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัว (Embedded)             อยู่ใน
องค์กร และสำมำรถท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงให้กับประเทศ โดยอำศัยฐำนควำมรู้ 

   : 3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม โดยให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถของประเทศ และก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ทุกระดับ 



 

   : 4.                                 ิจัยไปสู่กำรลงทุนในเชิงพำณิชย์เพ่ิม
มำกยิ่งขึ้น 

   : 5.                                         ศ                   
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