ผนวก 2

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายการวิจัยของชาติระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ได๎กาหนดไว๎ดังนี้
1. เน๎นการบูรณาการด๎านการวิจัยที่สอดคล๎องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
สามารถเชื่อมโยงกับ แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ความตํอเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจัยของสภาวิจัยแหํงชาติระยะยาว พ.ศ. 2553-2572 โดยการวิจัยจะตอบสนอง
ความต๎องการของชุมชนและปัญหาที่สาคัญเรํงดํวนเพื่อการพัฒนาประเทศ พร๎อมกับดาเนินการควบคูํกับการวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ อันเป็นรากฐานอันสาคัญของการพัฒนาประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ มุํง
ให๎เกิดการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย ทั้ง จากหนํวยงานที่มีภารกิจประจาตามหน๎าที่
(function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (agenda)
(area) ซึ่ง
จะสํงผลให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับหนํวยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคตําง ๆ อันจะทาให๎เกิดประสิทธิผลตํอการพัฒนา
ประเทศโดยรวม
2. ให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพื้นที่ได๎มีสํวนรํวมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และ
ติดตามผล เพื่อให๎เกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสํวนและทุกระดับของประเทศ อีกทั้งเพื่อสํงเสริมให๎เกิด
งานวิจัยที่มีการตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น
3. เน๎นงานวิจัยที่สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึง่
มีการกาหนดกลยุทธ์การวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จุดเน๎นที่สอดคล๎องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ที่คาดวํา
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให๎สามารถนาผลการวิจัยที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสูํการนาผลการวิจัยไปสูํการลงทุนในเชิงพาณิชย์ให๎มากยิ่งขึ้น
4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยให๎กระจายไปยังหนํวยงานตําง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค โดยมีกระบวนการ
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุ๎นให๎เกิดความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานวิจัยในสํวนกลางและในสํวนภูมิภาค อันจะนาไปสูํการสร๎างเครือขํายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
ศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยรํวมกัน
5. ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อยํ า งเป็ น เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ โดยกาหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใช๎จํายงบประมาณเพื่อการวิจัยให๎เป็นไปตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว๎
6. ให๎นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพื้นฐานเชิงนโยบาย
ที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของหนํวยงานตําง ๆ รวมทั้ง
นโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ

นโยบายการวิจัยของชาติดังกลําว รองรับวิสัยทัศน์การวิ จัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และ
พัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”
เพื่อให๎บรรลุตามวิสั ยทัศน์และพันธกิจการวิจัย ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) วช. จึงได๎กาหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
เป้าประสงค์การวิจัย : สร๎างเสริมองค์ความรู๎ให๎เป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศ
โดยการสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม การพัฒ นาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล๎องกับ
เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี การถํ า ยทอดผลการวิ จั ย สูํ
กลุํ ม เป้ า หมาย สร๎ า งเสริ ม องค์ ค วามรู๎ และน าภู มิ ปั ญ ญา
ท๎องถิ่น มาใช๎ เพื่อกํอให๎ เกิดคุณคําทางสั งคม และกํอให๎ เกิด
ผลกระทบทางสร๎างสรรค์ในด๎านการพัฒนาสังคม
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให๎ ห นํว ยงานภาครัฐ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1
เป้าหมาย
: 1. มีจานวนผลงานวิจัยที่มีการนาไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนา
สั ง คมและเชิ ง สาธารณะในระดั บ ชุ ม ชน ท๎ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น
2. มี ก ารจั ด สรรงบประมาณการวิ จั ย ให๎ ห นํ ว ยงานภาครั ฐ
ภายใต๎ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 คิดเป็นสัดสํวนเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุํงเน๎นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
วัฒ นธรรม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัส ดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี การสร๎างความเข๎มแข็งและการสร๎างภูมิคุ๎มกันของท๎องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสร๎างศักยภาพ
ของชุมชนที่เน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ และผู๎สูงอายุ และการเสริมสร๎างความมั่นคงของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค
อาจมุํงเน๎นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็นต๎องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด๎วย ทั้งนี้ ได๎กาหนดกลยุทธ์การวิจัยที่
ให๎ความสาคัญในเรื่องตําง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 67 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ปฏิรู ปการศึกษา กระบวนการเรี ยนการสอน ทั้งในและนอกระบบ
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน ประกอบด๎วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น

1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความต๎องการของท๎องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู๎ทั้งในและ
นอกระบบ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสํ งเสริมให๎ ผู๎ เรียนพัฒนาด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์ รวมทั้งความสามารถในการบริโภคสื่อและขําวสารอยํางชาญฉลาด
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณคําทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู๎ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คํานิยม และสร๎างสรรค์งาน
ศิลป์ ระดับท๎องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในสังคม
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างมูลคําเพิ่มจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด๎วย 12
แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและสํงเสริมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงตํอการติดเชื้อเอดส์
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหมํและโรคติดตํอที่ระบาดตํอเนื่องและโรคเรื้อรังที่
มีผลกระทบตํอเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด๎านสุขภาพและเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านสุขภาพอนามัย
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค
3.8 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ คํ าใช๎ จํ ายทางสาธารณสุ ขและระบบการบริ หารจั ดการด๎ านบริ การ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
3.9 การวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยสาหรับผู๎ใช๎บริการสุขภาพ
3.10 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก๎ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุํมเด็ก เยาวชน และ
สตรี โดยเน๎นในระดับครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทางาน ชุมชน และสังคม
3.11 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และการปลูกฝัง
จิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
3.12 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภ์
ไมํพึงประสงค์ในกลุํมเด็กและวัยรุํน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้

4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ๎าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
สร๎างองค์ความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการคุ๎มครองภูมิปัญญา
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬาเพื่อเป็นพื้นฐานสูํการสร๎างมูลคําเพิ่ม
ด๎วยการกีฬา
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
และการบริหารรัฐกิจ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระบบงานยุติธรรมของประเทศ และ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตํอต๎านและป้องกันการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการ ภาคเอกชน และนักการเมือง
6.4 การวิจัยเกี่ยวกับ นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริหารรัฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
6.5 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ
6.6 การวิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของภาครัฐกับเอกชนตํอการสํงเสริมภาคการเกษตร การ
ผลิต การบริการ และการค๎า
6.7 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินการภาครัฐ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ผู้มีอิทธิพล ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขํายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับการแก๎ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู๎มีอิทธิพล โดยใช๎มาตรการทางสังคม และ
กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
ประกอบด๎วย 15 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างเสริมความเข๎มแข็งของท๎องถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุน
การมีสํวนรํวมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต
8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลไกการบริหารท๎องถิ่น เพื่อเป็นภูมิคุ๎มกันและความ
มัน่ คงในการบริหารและเสริมสมรรถนะการพัฒนาท๎องถิ่นภายใต๎การเปลี่ยนแปลง

8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมกระบวนการออมและการสร๎างหลักประกันรายได๎ ตลอดจน
ความมั่นคงในครัวเรือน
8.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความมั่นคงในชีวิตให๎กับเยาวชน
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการและผู๎สูงอายุ
8.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านประชาสังคม และการจัดการความรู๎เพื่อขจัด
ความยากจนและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันของท๎องถิ่นและสังคม
8.7 การวิจัยเกี่ยวกับคํานิยมของสังคมไทยอันเนื่องมาจากโลกาภิวัฒน์
8.8 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการค๎าบริการทางเพศ
8.9 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการวํางงาน ตลอดจนการจัดการงานและ
อาชีพ
8.10 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและการสํงเสริมทักษะทรัพยากรบุคคล
เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
8.11 การวิจั ย เกี่ยวกับ การพัฒ นาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรของเกษตรกร
เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจนการสร๎างการยอมรับ
ในอาชีพเกษตรกรให๎ดารงอยูํ
8.12 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การจัดการผังเมือง การจัดการชุมชนชนบท
ชุมชนหํางไกล และการเชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริญระหวํางจังหวัดและประเทศเพื่อนบ๎าน
8.13 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความเข๎ม แข็ งของสถาบั นครอบครั ว และแนวทางการ
ดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.14 การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร๎างศักยภาพกลุํมคน โดยเฉพาะเยาวชนผู๎พิการและผู๎สูงอายุ
ให๎มีบทบาทการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และประเทศ
8.15 การวิจัยเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายด๎านประชากรอยํางเหมาะสม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม ประกอบด๎วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
9.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎าใจและความเป็นธรรมกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่
แบบมีสํวนรํวม การบริหารจัดการความขัดแย๎ง ลดความเหลื่อมล้าเพื่อสร๎างความเป็นธรรมในสังคมไทย
9.2 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคม การสร๎าง
ความปรองดอง การสร๎างความสมานฉันท์และสันติสุข ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนและในประเทศ
9.3 การวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ความไมํสงบในประเทศ และ
การจัดการชายแดน
9.4 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผู๎ลักลอบเข๎าเมือง แรงงาน
ตํางด๎าว และแรงงานตํางถิ่น
9.5 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการขําวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
และภาคเอกชน
9.6 การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใช๎งาน การผลิต และสร๎างชิ้นสํวนอะไหลํยุทโธปกรณ์
ทดแทนการจัดหาจากตํางประเทศ

9.7 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการและหลักนิยมเพื่อการใช๎กาลังในการรักษาความมั่นคงและป้องกัน
ประเทศในสถานการณ์ตําง ๆ
9.8 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างและพัฒนาแสนยานุภาพด๎านตําง ๆ ของประเทศ เชํน การพัฒนา
ยุทโธปกรณ์ เป็นต๎น
9.9 การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ
9.10 การวิจัยเกี่ยวกับความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อความมั่นคง
9.11 การวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายเพื่อการปกป้องและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางบกและทาง
ทะเล และเพื่อรองรับกฏหมายระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎พื้นที่ทางบกและทะเล
9.12 การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและการดาเนินการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งจากการประกาศเขต
พื้นทีเ่ หลื่อมทับหรือทับซ๎อนระหวํางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 10 วิ จั ยเพื่ อการปฏิ รู ปประเทศไทยให้ มี เสถี ยรภาพและมี ธ รรมาภิ บาล
ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
10.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย
10.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบ
การบริหารประเทศให๎มีเสถียรภาพประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับสภาพสังคมไทย ในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
10.3 การวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural
Connectivity)
ย (ASEAN Community)
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์การวิจัย : สร๎างเสริมองค์ความรู๎เพื่อเป็นพื้นฐานสูํการสร๎างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เทําเทียมและเป็นธรรม
อยํ า งสร๎ า งสรรค์ สมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่ สอดคล๎องกับ
เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี การถํ า ยทอดผลการวิ จั ย สูํ
กลุํมเป้าหมาย สร๎างเสริมองค์ความรู๎ และการนาภูมิปัญญา
มาใช๎ กํ อ ให๎ เ กิ ด มู ล คํ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ และกํ อ ให๎ เ กิ ด
ผลกระทบทางสร๎างสรรค์ในด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให๎ ห นํว ยงานภาครัฐ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2
เป้าหมาย
: 1. มีจานวนผลงานวิจัยที่มีการนาไปใช๎ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสาธารณะในระดั บชุ มชน ท๎ องถิ่ น และระดั บประเทศ
เพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให๎หนํวยงานภาครัฐภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 คิดเป็นสัดสํวนเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุํงเน๎นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุม
การสร๎างมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม๎ และประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร๎างสรรค์อยํางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุํงเน๎น
การวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ทํองเที่ยว การพัฒนาด๎านพลังงานโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคานึงถึงบทบาท
การแขํงขันของประเทศภายใต๎การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพ
กับ ประเทศเพื่ อ นบ๎ า น และสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ เ พื่ อ รองรั บ การก๎ า วสูํ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community – AEC) โดยดาเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุํงกํอให๎เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุํงเน๎นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็นต๎องการ
ผลงานวิจัยในพื้นที่ด๎วย ทั้งนี้ ได๎กาหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให๎ความสาคัญในเรื่องตําง ๆ รวม 8 กลยุทธ์ และ 81
แผนงานวิจัย ดังนี้
1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร
ย 18
ย
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและนาไปสูํการแขํงขัน
และการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ข๎าว (รวมถึงข๎าวพื้นเมือง) ยางพารา ข๎าวโพด ปาล์มน้ามัน อ๎อย
มันสาปะหลัง พืชผัก ผลไม๎ และไม๎ดอกไม๎ประดับ
1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและนาไปสูํการแขํง ขันและการ
พึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและ
นาไปสูํการแขํงขันและการพึ่งพาตนเอง
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานด๎านการผลิตและผลิตภัณฑ์ด๎านการเกษตร
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.7 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ อาหารไทย และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของอาหารไทยเพื่ อ สํ ง เสริ ม
ความสามารถในการแขํงขันทางธุรกิจระหวํางประเทศและผลักดันสูํการเป็นครัวของโลก
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ด๎าน
การเกษตร
1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพและการจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อการสํงออก
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับไม๎โตเร็วและไม๎ยืนต๎นในระบบฟาร์มเพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจใหมํ
1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค๎าและผลิตภัณฑ์ด๎านความปลอดภัย
ของอาหาร (Food Safety) รวมทั้งความปลอดภัยของภาชนะและวัสดุสัมผัสอาหาร
1.14 การวิจั ย เกี่ ย วกั บ การเพิ่ม ศั กยภาพของการเป็ น ฐานความมั่ น คงด๎ า นอาหาร (Food
Security)
1.15 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช๎น้า
ชลประทานอยํางมีประสิทธิภาพ
1.16 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาน้าใต๎ดินมาใช๎เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค

1.17 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับตํางประเทศ
1.18 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการสงวนรักษาพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรอยํางยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
แนวทางปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศจากการรุกล้าของกิจกรรมเมือง
2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ย7
ย
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การวิจั ย เกี่ย วกับ กระบวนการสร๎างองค์ความรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎ เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และสํงเสริมเศรษฐกิจสร๎างสรรค์
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสินค๎าของท๎องถิ่น
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสิ นค๎าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใช๎
องค์ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาหารท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2.6 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาเครื อ ขํ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและกลุํ ม เครื อ ขํ า ย
(Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
2.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาด
ยํอม (Small and Medium Enterprise - SME)
3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
ย8
ย
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคําสินค๎าเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด๎านอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ
ทางการเกษตรสาหรับประเทศไทย
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการสร๎างตลาดภายในประเทศ
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในพื้นที่ที่
ต๎องการการพัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค๎า และการลงทุนในอนาคต
3.8 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับโครงสร๎างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยเน๎นความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริ การในอุ ตสาหกรรมบริ การและการ
ท่องเที่ยว ประกอบด๎วย 13 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว และรูปแบบ
การบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวอยํางเป็นธรรม
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทํองเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น

4.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจัดการด๎านการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน เพื่อให๎ประชาชนสามารถจัดการทํองเที่ยวได๎ด๎วยตนเอง
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยว ที่มุํงเน๎นให๎เกิดการ
สร๎างรายได๎และการบริหารทรัพยากรการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
4.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว
4.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงถึงการสร๎างคุณคําทางสังคมและวัฒนธรรม
4.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวทางทะเล
4.10 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ
4.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมด๎านการเกษตรและอาหาร
4.12 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการ
จัดการประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการตําง ๆ (MICE Tourism - Meeting Intensive Convention Exhibition
Tourism)
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น
ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลํงวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอื่น รวมทั้งการกาหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชพลังงาน
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ
5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น
5.4 การวิจัยเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช๎พลังงานประเภทตําง ๆ
แบบมีสํวนรํวม
5.5 การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนสํง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต๎นทุน
การขนสํงทุกประเภท
5.6 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน
5.7 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาและจั ด การพลั ง งานที่ ต อบสนองตํ อ สนธิ สั ญ ญาหรื อ
อนุสัญญาระหวํางประเทศตําง ๆ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติ กส์และ
การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ ประกอบด๎วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจั ยเกี่ยวกับการยกระดั บประสิ ทธิภาพการให๎ บริการด๎านโลจิสติกส์ และการขนสํ ง
สาธารณะ
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบขนสํงผู๎โดยสารทางบก ทางน้า
และทางอากาศ
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการให๎บริการด๎านโลจิสติกส์และการขนสํงสาธารณะ

6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และการขนสํงสาธารณะ
6.5 การวิจั ยเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงขํายคมนาคม และการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสํ ง
ระหวํางภูมิภาคของไทยและระหวํางประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity)
6.6 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดสํงและกระจายสินค๎าที่มีมาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด๎านการขนสํงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
6.7 การวิจัยเกี่ยวกับความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจของวิธีการขนสํงตําง ๆ
6.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนสํงระบบรางของประเทศ
6.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนสํงทางน้าในประเทศ โดยครอบคลุมถึงด๎านกายภาพ
ชลศาสตร์ และอุทกวิทยา
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 เพิ่ มสมรรถนะและขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐ เอกชน
และผู๎ใช๎บริการ
7.3 การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน เพื่อผู๎ด๎อยโอกาส และเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
7.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการแขํงขันและลด
ต๎นทุน รวมทั้งรองรับนโยบายเสรีทางการค๎า
7.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างศักยภาพและขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
และซอฟท์แวร์
7.7 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายหรือแก๎ไขปัญหาตํออุปกรณ์ หรือเครื่องมือใน
ระบบการสื่อสาร ทั้งภาคพื้นดิน มหาสมุทร และอวกาศ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด๎วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และแนวทางการ
แก๎ไขปัญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค๎า ข๎อตกลงการค๎าเสรี และการเชื่อม
อาเซียนสูํสากล
8.3 การวิ จั ยเกี่ ยวกั บแนวทางการสํ งเสริมการค๎ าและการลงทุ นจากตํางประเทศเชิงรุ กและ
สร๎างสรรค์
8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการค๎าชายแดนในภูมิภาคตําง ๆ
8.5 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรํวมกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน
8.6 การวิจัยเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภูมิภาค ที่มีเขตติดตํอ
กับประเทศเพื่อนบ๎าน
8.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันตก (Western Seaboard)

8.8 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวํางประเทศ
และการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับการก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community - AEC)
8.9 การวิจัยเกี่ยวกับความพร๎อมของการรับการแขํงขันจากข๎อตกลงระหวํางประเทศ และการ
เพิ่มอานาจตํอรองให๎กับประเทศ
8.10 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด๎านสุขภาพ (Health Hub)
ด๎านการแพทย์ (Medical Hub) ด๎านการศึกษา (Education Hub) และด๎านการบารุงรักษาเครื่องบิน
(Aeronautic Maintenance Hub) และด๎านอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต
8.11 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายความรํวมมือเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ระหวํางประเทศที่เหมาะสม
8.12 การวิจั ยเกี่ยวกับการใช๎ ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อสร๎างศักยภาพของประเทศในเวที
นานาชาติและสร๎างอานาจตํอรองให๎กับประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้ าง และพัฒนาทุน ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาองค์ความรู๎และฐานข๎อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการ
พัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่มีประสิทธิภาพ
อยํางเป็นระบบโดยท๎องถิ่นและชุมชนมีสํวนรํวม
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล๎องกับ
เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี การถํ า ยทอดผลการวิ จั ย สูํ
กลุํมเป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู๎ และกํอให๎เกิดผลกระทบ
ทางสร๎างสรรค์ในด๎านการพัฒนาประเทศ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให๎ ห นํว ยงานภาครัฐ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3
เป้าหมาย
: 1. มีจานวนผลงานวิจัยที่มีการนาไปใช๎ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและสาธารณะ รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในระดับชุมชนและระดับประเทศ
คิดเป็นสัดสํวนของงบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให๎หนํวยงาน
ภาครัฐทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให๎หนํวยงานภาครัฐภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 เพิ่มขึ้น
ยุ ทธศาสตร์ ก ารวิจั ย นี้ มุํ งเน๎ น การวิ จัย เกี่ย วกั บการบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน โดยการ
มีสํวนรํวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากร
ป่าไม๎ ทรัพยากรสัตว์น้า รวมถึงการแบํงปันการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรอยํางยั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมี
สํวนรํวมอยํางแท๎จริง (Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟื้นฟูหลัง
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท๎องถิ่น โดยในระดับภูมิภาค อาจมุํงเน๎นในประเด็นสาคัญที่มี
ความจาเป็นต๎องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด๎วย ทั้งนี้ ได๎ กาหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให๎ความสาคัญ ในเรื่องตําง ๆ
รวม 4 กลยุทธ์ และ 31 แผนงานวิจัย ดังนี้

กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ประกอบด๎วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
1.2 การวิจั ยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านความหลากหลายทางชี วภาพและการใช๎
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร๎างคุณคํา (Value Creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช๎มาตรการทางสิ่งแวดล๎อมเพื่อแก๎ปัญหาการกีดกันทางการค๎า และ
มาตรการอื่น ๆ ระหวํางประเทศ
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝั่ง
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ์และรับผิดชอบตํอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ที่สาคัญและมีความเปราะบาง เชิงนิเวศ รวมทั้งการกัด
เซาะชายฝั่ง
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแหํงชาติ ป่า
ชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากมลพิษ รวมทั้ง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมของอุตสาหกรรมและของชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะในเมืองและชุมชน
อยํางมีประสิทธิภาพ
1.10 การวิจั ย เกี่ย วกับการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร๎าง
เครือขํายชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการเพิ่มจานวนสัตว์หรือสัตว์ป่าใกล๎สูญพันธุ์
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด๎วย
6 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดินและวิทยาศาสตร์ทางดิน
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการบารุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ให๎เหมาะสมกับการ
ใช๎ประโยชน์
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการแพรํระบาดและฟื้นฟูดินเปรี้ยว ดินเค็ม
2.4 การวิ จั ยเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา การอนุ รั กษ์ และการใช๎ ประโยชน์ ทรั พยากรดิ นอยํ างมี
ประสิทธิภาพ
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี
2.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู๎ใหมํทางวิทยาศาสตร์รํวมกับทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรแรํอยํางชาญฉลาด
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการและสร้าง
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้าของประเทศ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้

3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและพื้นที่ลุํมน้า
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากการสร๎างเขื่อนและฝาย
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างองค์ความรู๎ในเชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา
และชลศาสตร์ เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างองค์ความรู๎ในการบูรณาการระหวํางน้าใต๎ดินและน้าผิวดินใน
การจัดการน้า
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการน้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจั ยเกี่ยวกับ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การสร๎างองค์ความรู๎และการป้องกันภัยพิบั ติ
ธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมจากภัยพิบัติธรรมชาติ
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัยและระบบการเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร๎างพื้นฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข๎องในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือ
เสี่ยงตํอภัยพิบัติอันเกิดจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากอุตสาหกรรมและสร๎างองค์ความรู๎และการป้องกันภัยจาก
อุตสาหกรรมด๎ว ยเทคโนโลยีส ะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎อม
(Environmentally Friendly Technology / Green Technology)
4.5 การวิจัยเกี่ยวกับการรองรับสถานการณ์และการฟื้นฟูที่เหมาะสมเมื่อเกิดสาธารณภัย และ
ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมของบุคลากรด๎านสุขภาพในการจัดการและการฟื้นฟู
เมื่อเกิดพิบัติภัยและสาธารณภัย
4.7 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด๎านสุขภาพกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณของผู๎ประสบภัย
พิบัติและสาธารณภัย
4.8 การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูผู๎ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย
4.9 การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมของชุมชนในการรับสถานการณ์ภับพิบัติและ
สาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย
เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาขีดความสามารถในการแขํ งขันของประเทศและการพึ่งพา
ตนเอง โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาการตําง ๆ อยํางสมดุลและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่ สอดคล๎องกับ
เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี การถํ า ยทอดผลการวิ จั ย สูํ
กลุํมเป้าหมาย สร๎างเสริมองค์ความรู๎ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต์ อัน กํอให๎เกิดผลกระทบทางสร๎างสรรค์ใน
ด๎านการพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย

:

2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให๎ ห นํว ยงานภาครัฐ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4
1. มีจานวนผลงานวิจัยที่มีการนาไปใช๎ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
สั ง คมและสาธารณะ ในระดั บ ชุ ม ชน ท๎ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ เพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให๎หนํวยงานภาครัฐภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 คิดเป็นสัดสํวนเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุํงเน๎นการวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาของประเทศและ
สาธารณะ ตลอดจนเสริมสร๎างศักยภาพการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุํงเน๎นในประเด็นสาคัญ
ที่มีความจาเป็นต๎องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด๎วย ทั้งนี้ ได๎กาหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให๎ความสาคัญในเรื่องตําง ๆ รวม
2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด๎วย
9 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู๎ใหมํ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เชํน เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สัตว์ทดลองและวิธีการอื่นเพื่อทดแทนการใช๎สัตว์ เทคโนโลยีด๎านอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ เป็นต๎น
1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู๎ใหมํทางสังคมศาสตร์
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู๎ใหมํทางวิทยาการอื่น ๆ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างองค์ความรู๎จากการตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและของประเทศ
ด๎วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและเพื่อการพึ่งพาตนเอง
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการพัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู๎อยํางเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของท๎องถิ่นด๎วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค์เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎ภาคการผลิตและเศรษฐกิจ
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างนวัตกรรมและองค์ความรู๎ใหมํด๎านเทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Environmentally Friendly Technology /
Green Technology)
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชีวสารสนเทศ
(Bioinformatics) ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) เพื่อการ
แขํงขันและรองรับนโยบายเขตการค๎าเสรี
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การทหาร
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยใน
วิทยาการต่าง ๆ ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับความต๎องการนักวิจัยในวิทยาการสาขาตําง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน
และการพัฒนาแผนความต๎องการกาลังคนด๎านการวิจัยของประเทศ

2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุํนใหมํ นักวิจัย และ
นักบริหารการวิจัยให๎มีมาตรฐานของวิชาชีพในวิทยาการตําง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยใน
ชุมชนท๎องถิ่นในภาคประชาชน ที่ควรเน๎นทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงมีชํองทางความก๎าวหน๎ าของอาชีพ
นักวิจัย
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู๎ชํวยนักวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อบริหาร
จัดการความรู๎ของประเทศอยํางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
: 1. จานวนโครงการวิจัยที่จะสามารถนาไปสูํการใช๎ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให๎ ห นํว ยงานภาครัฐ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5
3. สัดสํวนงบประมาณเพื่อการวิจัยระหวํางภาครัฐและเอกชน
1:1
เป้าหมาย
: 1. โครงการวิจัยที่จะสามารถนาไปสูํการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะเป็นร๎อยละ 80 ของโครงการวิจัยทั้งหมด โดย
ให๎ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการวิจัยด๎วยตนเอง
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให๎หนํวยงานภาครัฐภายใต๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 เป็นร๎อยละ 30 ของงบประมาณการ
วิจัย
3. สัดสํวนงบประมาณเพื่อการวิจัยระหวํางภาครัฐและเอกชน
1 : 1 50%
ย
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุํงเน๎นการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ด๎านการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุํงเน๎นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็นต๎องการผลงานวิจัย
ในพื้นทีด่ ๎วย ทั้งนี้ ได๎กาหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให๎ความสาคัญในเรื่องตําง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 19 แผนงานวิจัย
ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด๎วย 16 แผนงานวิจัย
ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยของประเทศในแตํระบบ ได๎แกํ ระบบ
นโยบายการวิจัย ระบบสนับสนุนทุนวิจัย ระบบทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมระบบการจัดสรรงบประมาณ
ด๎านการวิจัยของประเทศ ระบบสถาบันการวิจัย ระบบบุคลากรวิจัย ระบบโครงสร๎างพื้นฐานสาหรับการวิจัย
ระบบมาตรฐานการวิจัย ระบบการจัดการผลผลิตการวิจัย และระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู๎ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร
และภูมิปัญญาของประเทศ สูํการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช๎ประโยชน์โดยชุมชน ท๎องถิ่น และสาธารณะ
ตลอดจนสูํการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์

1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือขํายการวิจัย (Research Network)
ย
ย (Missing Links)
ย (Research Value Chain)
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับ ระบบการสํงเสริมการวิจัยในภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคเอกชนในตํางประเทศมาลงทุนวิจัยใน
ประเทศ
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุ๎มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทาง
การผลักดันสูํการสร๎างทรัพย์สินทางปัญญา
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช๎
ประโยชน์และสร๎างมูลคําเพิ่มในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการวิจัย ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค
เพื่อสร๎างความพร๎อมและสร๎างขีดความสามารถของประเทศ
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศงานวิจัยและระบบฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารการวิจัยของประเทศ
1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการเข๎าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการสาขา
ตําง ๆ ของประชาชน ตลอดจนการเข๎าถึงองค์ความรู๎ในประเทศและจากตํางประเทศ
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการ
วิจัยในระดับภูมิภาค
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการบริหารการวิจัยในระดับภูมิภาค
1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู๎ คุณคําทางภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ทางศิลปะ
วัฒนธรรม หัตถกรรม และความหลากหลายของกลุํมคน สร๎างมูลคําสูํการตลาดด๎วยกระบวนการบนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เกิดการกระจายรายได๎ และลดชํองวํางทาง
เศรษฐกิจ
1.14 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู๎สูํการสื่อสารระดับชุมชนฐานรากด๎วยภูมิปัญญา
และวิทยาการสูํการจัดการอยํางเหมาะสม
1.15 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการสร๎างความรํวมมือด๎านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ระหวํางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน รวมทั้งตํางประเทศ
1.16 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายทางภาษีและการปฏิรูประบบกฎหมาย ให๎เอื้อตํอการประกอบการ
และการสํงเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ความสามารถด๎านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีด๎านการวิจัยที่เหมาะสมแกํการพัฒนาสูํความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกลําว เมื่อพิจารณาความส าคัญ กลุํ มเรื่องวิจัย ที่ควรมุํงเน๎น โดย
คานึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต๎องการผลงานวิจัยและความรู๎ เพื่อเรํงแก๎ไขปัญหาและนาไปสูํการเสริมสร๎าง
และการพัฒนาประเทศโดยเร็ว ประการสาคัญ เพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจ
มุํงเน๎นในกลุํมเรื่องที่มีความจาเป็นต๎องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด๎วย ดังนั้น จึงกาหนดกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น
13 กลุํมเรื่อง และพืชสาคัญ 3 ชนิด ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
การวิจั ยเกี่ยวกับ การสร๎ างจิ ตส านึกของชุมชนด๎านเศรษฐกิจพอเพียง การนาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู๎ ควบคูํไปกับการประยุกต์ใช๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร๎างความมั่นคงในการดารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยํางยั่งยืน
รวมทั้งการตํอยอดภูมิปัญญาให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพใน
อนาคตของสังคมไทย
เป้าประสงค์ : สังคมมีความเข๎มแข็ง ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาการวํางงาน ประชาชน
สามารถดารงชีวิตได๎อยํางมั่นคง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ ความมั่นคงของรัฐ และ
ความมั่นคงของมนุษย์ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การมีสํวนรํวมของภาคสํวนตําง ๆ การเสริมสร๎าง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร๎างธรรมาภิบาล การลดความเหลื่อมล้าในสังคม รัฐสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
ของชีวิต ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ๎าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการด๎านความมั่นคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจรํวมระหวํางรัฐบาล ท๎องถิ่น และกลุํมประชาสังคม
เป้าประสงค์ : เกิดความมั่นคงในประเทศ เกิดความปรองดอง มีความสมานฉันท์และความ
เป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสูํภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู๎สูํระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง
เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล๎อง
กับท๎องถิ่นและความต๎องการของประเทศ อันนาไปสูํการสร๎างเสริมความเข๎มแข็งของสังคมฐานความรู๎ในทุกระดับ
และสร๎างความพร๎อมของประเทศเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. การจัดการทรัพยากรน้า
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบและโครงสร๎างการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวน ทั้งน้าผิวดินและน้าใต๎ดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจนทรัพยากรน้า
ระหวํางประเทศให๎ มีป ระสิ ทธิภาพและประหยัด รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบตําง ๆ ตํอการจัดการ
ทรัพยากรน้าในอนาคต รวมไปถึงข๎อตกลงระหวํางประเทศ
เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอยํางมีระบบและมีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล๎อม

5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับภาวะโลกร๎อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตํอ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พืชพลังงาน และพลังงาน
ทางเลือก ที่กํอให๎เกิดความคุ๎มคํา ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนข๎อตกลง
ระหวํางประเทศและสนธิสัญญาตําง ๆ
เป้าประสงค์ : สั ง คมมี ค วามรู๎ แ ละมี จิ ต ส านึ ก เกี่ ย วกั บ ผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใช๎พลังงานอยํางเหมาะสม กํอให๎เกิดการประหยัดเงินตราตํางประเทศใน
การนาเข๎าพลั งงาน ลดการขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษจากการใช๎พลังงาน รวมทั้งลดคําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของประเทศ
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนาเข้า
การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
สํงออกในกลุํมสินค๎าที่สร๎างรายได๎หลักจากการสํงออกและสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน การวิจัยเพื่อตํอยอดภูมิปัญญา
ให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ตํอชุมชน ท๎องถิ่น และสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค๎า
และผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค๎าและผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงด๎าน
อาหาร (Food Security)
เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลคําสินค๎าและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเศรษฐกิจชุมชน สร๎างรายได๎ให๎กับประเทศ กํอให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และ
สามารถสร๎างให๎เกิดอานาจการตํอรองให๎กับประเทศได๎
7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสร๎ า งเสริ มสุ ขภาพ ระบบการบริ ห ารจั ดการด๎ า นบริ การสาธารณสุ ข
ประสิทธิภาพการให๎บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การติดเชื้อ วิทยาการใหมํทางสาธารณสุข การพึ่งพา
ตนเองและเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านสุขภาพในกลุํมเป้าหมาย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส
รวมถึงการวิจัยด๎านการแพทย์พื้นฐาน การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก และการวิจัยเพื่อตํอยอดภูมิปัญญา
ให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
เป้าประสงค์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุขดีขึ้น และมี
ความมั่นคงด๎านสุขภาพของประเทศ
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในด๎านตําง ๆ การพัฒนาคุณคําความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการพัฒนาคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยํางเหมาะสม
และยั่งยืน และการเชื่อมตํอภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับองค์ความรู๎ใหมํให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และ
การเสริมสร๎างจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เป้าประสงค์ : มีคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสังคม มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมบนฐานความรู๎
9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร๎างเทคโนโลยีใหมํที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎ อม เทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีที่สาคัญสูํการพัฒนาอุ ตสาหกรรมทุกระดับ เชํน กลุํมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยํอม รวมไปถึง
ขนาดใหญํ รวมทั้งอุตสาหกรรม Eco-Industry การวิจัยเพื่อเป็นการชี้นาการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค๎นและ
นวัตกรรมสูํเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน โดยมีเทคโนโลยีที่นาไปสูํการพัฒนา
ระบบโครงสร๎างพื้นฐานและการใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ
10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน และ
การมีสํวนรํวมของชุมชนกับการพัฒนาการทํองเที่ยว โดยคานึงถึงความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : สร๎างคุณคําจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน เพิ่ม
รายได๎ให๎กับประเทศ และนาไปสูํการสร๎างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11. สังคมผู้สูงอายุ
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุ การพัฒนาสุขภาพผู๎สูงอายุและการพัฒนาผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุในครอบครัว/ชุมชน การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผู๎สูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคม วั ฒนธรรมไทย
ระบบและมาตรการสํงเสริมดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผู๎สูงอายุให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม การสํงเสริมบทบาทของผู๎สูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน การนาศักยภาพของผู๎สูงอายุมาใช๎ใน
การพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถํายทอดภูมิปัญญาสูํสังคม
เป้าประสงค์ : ผู๎ สู ง อายุ มี ศั ก ยภาพที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ สร๎ า งคุ ณ คํ า ให๎ กั บสั ง คม ตลอดจนมี
สวัสดิการและสวัสดิภาพตําง ๆ ในการดาเนินชีวิตอยํางมั่นคง
12. ระบบโลจิสติกส์
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและโลจิสติกส์อยํางบูรณาการ ทั้งในด๎าน
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรการให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากร
ด๎านโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนสํงที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนสํงและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาคและเครือขํายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ๎าน เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว
ความมั่นคง ตลอดจนสํงเสริมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ
13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัย ของประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในมิติตําง ๆ
เชํน นโยบายการวิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสร๎างพื้นฐาน
สาหรับการวิจัย มาตรฐานการวิจั ย การจัดการผลผลิ ตการวิจัย ฐานข๎อมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหวําง
เครือขํายผู๎เกี่ยวข๎องในระบบวิจัย ซึ่งรวมถึงผู๎ใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัย การติดตามและประเมินผล กฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งการวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
บุคลากรวิจัยสามารถให๎บริการวิจัยและพัฒนา ถํายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรู๎ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขํายวิสาหกิจตําง ๆ และอื่น ๆ ทั้งในสํวนกลางและในสํวนภูมิภาค รวมทั้งการวิจัย
ด๎านการตลาดตํางประเทศ ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ เพื่อเป็นพื้นฐานอัน
มั่นคงในการพัฒนาประเทศสูํสังคมฐานปัญญา (Wisdom-Based Society)
(Creative Economy and Society) ย
ย
มา
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์ : 1. มีระบบการวิจัยของประเทศที่เข๎มแข็ง มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพที่
มีกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถประสานทุกภาคสํวนของระบบให๎มาทางานสอดคล๎องสัมพันธ์กันได๎อยํางแท๎จริง
เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ
: 2. มีระบบวิจัยที่เป็นสํวนหนึ่งที่ฝังตัว (Embedded) ย
อยูํใน
องค์กร และสามารถทาหน๎าที่ขับเคลื่อนให๎เกิดการพัฒนาอยํางมั่นคงให๎กับประเทศ โดยอาศัยฐานความรู๎
: 3. เพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรม โดยให๎มีการนาไปใช๎ประโยชน์เพื่อ
สร๎างขีดความสามารถของประเทศ และกํอให๎เกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ทุกระดับ
: 4.
ย
ิจัยไปสูํการลงทุนในเชิงพาณิชย์เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
: 5.
ย ย
ย
ย
ย
ย
ยย
_________________________

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคม
ภาคเหนือ รวม 4 กลยุทธ์ และ 20 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 นาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและวิทยาการด้านการจัดการความมั่นคง
ของสังคมเป็นฐานความคิดสู่การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางสูํกลุํมคนใน
ชุมชนเพื่อการสร๎างกลไกและเครือขํายชุมชนในการจัดการ การพัฒ นา การใช๎ประโยชน์ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรชุมชนอยํางยั่งยืน
1.2 การวิจัยและพัฒนาระบบการสื่อสารองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นฐานการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีชุมชนและท๎องถิ่น โดยใช๎วิทยาการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณคําและสร๎างสรรค์ เชํน วิทยุชุมชน เครือขํายหอกระจายขําวชุมชน และองค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
1.3 การวิจัยและพัฒนากระบวนการนาองค์ความรู๎ท๎องถิ่นผสมผสานองค์ความรู๎และวิทยาการ
สมัยใหมํ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสูํการจัดระบบสวัสดิการชุมชน การลดปัญหาข๎อขัดแย๎งระหวํางชุมชน และ
การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
1.4 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร๎างเสริมบทบาทและศักยภาพขององค์การบริหารสํวน
ท๎องถิ่นในการกระจายผลประโยชน์และทรัพยากรสูํชุมชนอยํางเป็นธรรม และเป็นกลไกสนับสนุนการแก๎ไข
ปัญหาที่ดินทากิน ปัญหาหนี้ สิ น การจั ดระบบกองทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชน เชํน การจัดทานโยบาย
สาธารณะท๎องถิ่นเพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจน
1.5 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร๎างความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนด๎วยระบบ
สนับสนุนกิจกรรมครอบครัวและชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได๎ ความรู๎ สุขภาพอนามัย
และสภาพแวดล๎อมการอยูํอาศัยที่ดีและเป็นสุข
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การปฏิรูปและจัดระบบการศึ กษาและการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชุมชนและท้องถิ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและระบบตลาดกระแสใหม่
ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และสื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการขยายโอกาสการ
เข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎การประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชนและท๎องถิ่น โดยเฉพาะการ
ปรับบทบาทของศูนย์การเรียนรู๎ระดับตาบลเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนถึงผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น
2.2 วิจัยและพัฒนาระบบการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการจัดระบบการศึกษาโดยองค์การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาความพร๎อมของเด็กและเยาวชนเข๎าสูํระบบงานและอาชีพ การปรับตัวเพื่อรองรับ
สังคมผู๎สูงอายุในอนาคต
2.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการ
เติบโตของธุรกิจสาคัญในภาคเหนือ การพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานภาคเหนือเข๎าสูํงานและอาชีพตามโครงสร๎าง
ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหมํ โดยเฉพาะแรงงานในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์ และธุรกิจบริการและการทํองเที่ยว
เป็นต๎น

2.4 วิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด๎านการวิจัยในแขนงตําง ๆ เชํน บุคลากรการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์และ
การบริหารจัดการธุรกิจ สังคมศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคเหนือเพื่อเป็นภาคีเครือขํายวิจัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2.5 การวิจัยกระบวนการสนับสนุนการคิดสร๎างสรรค์การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน
หัตถกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมท๎องถิ่นสูํการสร๎างงานอาชีพและรายได๎ที่เหมาะสมในแตํละท๎องถิ่น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การเสริมสร้า งระบบสวัสดิการชุมชน การจัดการระบบดูแลสุขภาพ
ชุมชน การเพิ่มคุณค่าและศักยภาพจากผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังและป้องกันการทอดทิ้งผู้สูงอายุ และการพัฒนา
ต่อยอดระบบคิดกลุ่มผู้สูงอายุสู่ธุรกิจ ประกอบด๎วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์และพัฒนาการ
และสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนตั้งแตํตั้งอยูํในครรภ์จนถึงเสียชีวิต โดยเฉพาะการนากองทุนหมูํบ๎านและกองทุน
อื่น ๆ ในชุมชนมาเป็นเครื่องมือเสริมสร๎างระบบสวัสดิการชุมชน
3.2 การวิจัยและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังภาวะการเจ็บป่วย
ผลกระทบด๎านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองรุนแรงในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปัญหาการแพรํ
ระบาดของเอดส์ในจังหวัดเชียงใหมํ เชียงราย พะเยา และแพรํ การเจ็บป่วยจากสารเคมีและสารกาจัดศัตรูพืช
ในจังหวัดกาแพงเพชร อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
3.3 การวิจัยการปรับตัวขององค์กรให๎บริการ เชํน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในการปรับโครงสร๎างพื้นฐาน
การบริการให๎เอื้อตํอสังคมผู๎สูงอายุของชุมชนภาคเหนือ
3.4 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุที่มีองค์ความรู๎และภูมิปัญญาเข๎ามาเป็นกลุํมทางาน
ชํว ยเหลือผู๎ สู งอายุ ด๎อยโอกาส การมีสํ วนรํ ว มในกิจกรรมชุมชน และการสื่ อสารความรู๎ให๎ กับคนในชุมชน
ตระหนักถึงภาวะสังคมของผู๎สูงอายุภาคเหนือ
3.5 การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแล การให๎คาปรึกษา และการเฝ้าระวังปัญหาผู๎สูงอายุ
โดยเฉพาะผู๎สูงอายุด๎อยโอกาส ผู๎สูงอายุถูกทอดทิ้ง และผลที่เกิดจากสังคมผู๎สูงอายุของภาคเหนือ
3.6 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพใช๎ประโยชน์อยํางมีคุณคําด๎วย
การสร๎างเครือขํายและสร๎างรายได๎จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชํน จาก
กิจกรรมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ หัตถกรรมและจักสาน การสร๎างสรรค์ของที่ระลึกเพื่อจาหนํายใน
แหลํงทํองเที่ยว เป็นต๎น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 การจัดการแรงงานต่างด้าว การจัดการเขตพื้นที่การใช้แรงงานต่างด้าว
ที่ไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน และป้องกันปัญหาสังคมและความมั่นคง ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยระบบสนับสนุนการคัดกรองบุคคลตํางด๎าวและบุคคลไทยไร๎สัญชาติ และการใช๎
ประโยชน์จากแรงงานตํางด๎าวอยํางเหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรมกํอสร๎าง และการบริการ
4.2 การวิจัยความต๎องการใช๎และจัดระบบแรงงานตํางด๎าวในจังหวัดชายแดน ได๎แกํ เชียงใหมํ
เชียงราย และตากให๎เอื้อตํอการทดแทนสาขาแรงงานที่ขาดแคลน
4.3 การวิจัยระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและแก๎ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบด๎านลบจากแรงงานตํางด๎าว
ได๎แกํ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค๎ามนุษย์ และการระบาดของโรคติดตํอ เชํน โรคเท๎าช๎าง มาลาเรีย
และวัณโรค เป็นต๎น

4.4 การวิจัยระบบการดูแลสุขภาพและการจัดสวัสดิการเป็นการเฉพาะให๎แกํแรงงานตํางด๎าว
ที่เข๎ามาทางานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ ตาก และเชียงราย แยกออกจากระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าและ
ระบบประกันสังคม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศ
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขงและอินโดจีน รวม 4 กลยุทธ์ และ 23 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สรรสร้างคุณค่าจากผลผลิตภาคเกษตรและการใช้ประโยชน์จากพืช
พื้นบ้าน พืชท้องถิ่น และพืชอาหารจากป่าสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงระบบตลาด
ตามกลุ่มธุรกิจสาคัญในภาคเหนือ ตามหลักการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ประกอบด๎วย 8 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 วิจัยและพัฒนาการผลิตภาคเกษตรบนพื้นที่สูง เชํน กาแฟอราบิก๎า ชาพื้นเมือง ข๎าวไรํ
พืชเมืองหนาว และพืชอาหารจากป่า เชํน เห็ดเผาะ เห็ดหอมป่า ผักหวานป่า เป็นต๎น เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
แปรรูป และระบบการตลาดครอบคลุมกลุํมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเสริมความงาม
ให๎ได๎มาตรฐานความปลอดภัย
1.2 วิจัยและพัฒนาคุณภาพพันธุ์พืช เชํน ข๎าวโพด ลาไย ลิ้นจี่ มะมํวง ส๎ม กล๎วยไขํ และ
มะขามหวาน การเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับพืชเกษตร โดยยึดหลักการรวมกลุํม (Cluster) ทั้ง
การผลิตและการตลาด มีการใช๎เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม และขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
1.3 วิจัยและพัฒนาหํวงโซํการเพิ่มมูลคําจากการผลิตสัตว์ สัตว์น้า นาไปสูํการพึ่งตนเองและ
ความหลากหลายของแหลํงโปรตีนชุมชน และเพิ่มมูลคําจากเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสัตว์และสัตว์น้า เชํน โค
พื้นเมือง โคดอย ไกํพื้นเมือง ปลาสายพันธุ์ท๎องถิ่น และแมลงท๎องถิ่น ตลอดจนการผลิตปศุสัตว์สมัยใหมํ เชํน
โคนม สุกร และไกํไขํ และไกํเนื้อ เพื่อการพึ่งตนเองด๎านอาหาร และการตํอยอดสูํการผลิตเชิงพาณิชย์
1.4 วิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ข๎าว การสร๎างคุณคําจากหํวงโซํการผลิตข๎าวในแตํละแหลํงผลิต เชํน
แหลํงผลิตข๎าวพิจิตร - นครสวรรค์ แหลํ งผลิ ตข๎าวเชียงราย-พะเยา ให๎เป็นเอกลักษณ์และสร๎างมูลคําจาก
ผลิตภัณฑ์ข๎าว
1.5 การวิจัยระบบสนับสนุนและการสร๎างแรงจูงใจให๎คนรุํนใหมํสืบทอดอาชีพเกษตร นาองค์
ความรู๎จากห๎องเรียนสูํการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์สูํธุรกิจและตลาดอยํางเป็นระบบ เชํน แนวทางการยกเว๎นภาษีหรือ
ลดดอกเบี้ยหรือยกเว๎นการคืนเงินกู๎การศึกษาให๎กับบัณฑิตที่ผันตัวเองสูํอาชีพเกษตรกรรุํนใหมํ เป็นต๎น
1.6 วิจัยและพัฒนาระบบสวัสดิการอาชีพเกษตรกร ระบบประกันความเสี่ยงภาคเกษตรกรรม
มาตรการสํงเสริมการลงทุนภาคเกษตรกรรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎อาชีพเกษตรกรรม
1.7 วิจัยและพัฒนาการใช๎ประโยชน์ในที่ดินป่าไม๎ พื้นที่ลุํมน้า เพื่อสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์
และการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎ อมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางการใช๎ประโยชน์ หนํวยงานรัฐ
สนับสนุนระบบการจัดการ องค์ความรู๎ และการถอดบทเรียนจากภูมิปัญญาและวิถีชีวิต เพื่อลดการใช๎สารเคมี
และสนับสนุนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ป่าต๎นน้า
1.8 การวิจัยและพัฒนาเครือขํายเกษตรกรสูํการจัดการตลาดทํองเที่ยวเชิงเกษตรและการจัด
เขตการทํองเที่ยวเชิงเกษตรภาคเหนือในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ เชํน การทํองเที่ยวเกษตรพื้นที่สูงโครงการหลวง
การทํองเที่ยวเกษตรวิถีชีวิตชาวนา เป็นต๎น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ยกระดับความเป็น เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม และ
ประเพณีโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาผสานความเชื่อและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสู่คุณภาพการท่องเที่ยวสร้าง

เศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือให้สมดุลและยั่งยืนเท่าทันกระแสตลาดท่องเที่ยวสากล ประกอบด๎วย 8 แผนงานวิจัย
ดังนี้
2.1 วิจัยและพัฒนาเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนและเครือขํายวิสาหกิจชุมชน
ผลิตสินค๎าของที่ระลึกจากงานหัตถกรรม วัฒนธรรม และประเพณีเพื่อรองรับตลาดการทํองเที่ยวภาคเหนือ
2.2 วิจัย และพัฒนาระบบการสนับสนุนกระบวนการผลิ ตและระบบการตลาดของสิ นค๎า
หัตถกรรมและวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือเชื่อมโยงการทํองเที่ยวภายในประเทศ และกลุํมประเทศลุํมน้าโขง
2.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการทํองเที่ยวชุมชนและเครือขํายการทํองเที่ยว
ชุมชนสูํธุรกิจภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ ทั้งในเชิงพื้นที่และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมประเทศ
อนุภูมิภาคลุํมน้าโขง โดยให๎ความสาคัญกับการจัดกลุํมการทํองเที่ยว (Cluster) ที่มีศักยภาพ เชํน การทํองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย เชียงใหมํ เชียงราย การทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์มรดกโลกห๎วยขาแข๎ง การทํองเที่ยว
เชิงสุขภาพและสปา เป็นต๎น
2.4 วิจัยและพัฒนาระบบความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมของกลุํมชาติพันธุ์หรือ
ชนเผําของภาคเหนือสูํตลาดการทํองเที่ยว โดยเฉพาะกลุํมทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชํน การ
ทํองเที่ยววิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดพะเยา การทํองเที่ยววิถีชีวิตไทยยองจังหวัดลาพูน และการทํองเที่ยววิถีชีวิต
วัฒนธรรมชนเผําบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดเชียงราย เป็นต๎น
2.5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ ทักษะองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นและชุมชนในการบริหาร
จัดการทํองเที่ยว ให๎ความสาคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นภาคเหนือ
2.6 วิจัยและพัฒนาการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการค๎าสูํการพัฒนารูปแบบการทํอเที่ยวเที่ยว
ใหมํที่มีกลุํมเป้าหมายเฉพาะ เชํน ธุรกิจ MICE ในจังหวัดเชียงใหมํ ธุรกิจอุตสาหกรรมการถํายทาภาพยนตร์ ธุรกิจ
สุขภาพและสปา และการเชื่อมโยงสูํการเปิดเส๎นทางการทํองเที่ยวใหมํในกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง เป็นต๎น
2.7 การวิจัย และพัฒ นายกระดับการบริการและศักยภาพของบุคลากรด๎านบริการให๎ ได๎
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะบุคลากรสาหรับธุรกิจ MICE ธุรกิจสุขภาพและสปา
2.8 การวิจัยและพัฒนาบุคลากรชุมชนและท๎องถิ่น การสร๎างความพร๎อมของชุมชนรองรับ
การทํองเที่ยวชุมชน การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งด๎านการเดินทาง ความปลอดภัยในที่พัก และ
ความปลอดภัยในอาหาร รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักทํองเที่ยว และความรับผิดชอบตํอ
อุบัติภัยให๎ได๎มาตรฐานองค์การทํองเที่ยวโลก
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง เชื่อมโยงการค้า การลงทุน
ด้วยเทคโนโลยีและฐานความรู้คู่คุณธรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคเหนือ ประกอบด๎วย
3 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 วิจัยสนับสนุนการจัดกลุํมธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม การค๎า และการบริการที่สาคัญ
ของภาคเหนือ เชํน การจัดกลุํมธุรกิจบริการและการทํองเที่ยว กลุํมธุรกิจ หัตถกรรม อุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์
โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎านเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบรํวมสมัยเพื่อสนองความต๎องการของตลาด
3.2 วิจัยสนับสนุนการพัฒนาระบบการตลาด ระบบโลจิสติกส์ และความพร๎อมของปัจจัย
ตําง ๆ ที่เอื้อตํอเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ เชํน การพัฒ นาคนรองรับการพัฒนาพื้นที่เมือง การพัฒนาธุรกิจ
บริการด๎าน โลจิสติกส์ เป็นต๎น

3.3 การวิจั ยสนับ สนุนการสร๎างนวัตกรรมและการพัฒนาเครือขํายกลุํ มธุ รกิจสาคัญ เชํน
กลุํ มธุร กิจ การค๎าข๎าวภาคเหนื อ ธุร กิจ เซรามิกส์ ธุรกิจบริการและการทํองเที่ยว ธุรกิจหั ตถอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมซอฟแวร์ เป็นต๎น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 การวิจัยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือที่เอื้ออานวยต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และตลาดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยกระบวนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎ประกอบการท๎องถิ่น การปรับตัวของ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให๎เข๎าถึงแหลํงข๎อมูลทางการค๎า การตลาด การขอรับการสนับสนุน
แหลํงเงินทุน
4.2 การวิจัยกระบวนการสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับคูํค๎าเศรษฐกิจให๎มีการใช๎ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ทุน ที่ดิน แรงงาน รํวมกันเพื่อการเจริญเติบโตและความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ
4.3 การวิจัยแนวทางการเพิ่มมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพื่อให๎เวลาในการปรับตัวของ
ผู๎ประกอบการท๎องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ตํอกรณีถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลังการเปิดเสรีทางการค๎า
เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมและความสามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม
4.4 การวิจัยกระบวนการเรํงรัดการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การขนสํง ระบบโลจิสติกส์ และ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการค๎าและบริการ โดยเฉพาะการขนสํงระบบรางสายเดํนชัย-เชียงราย-เชียง
ของเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงที่สาคัญระหวํางประเทศในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืนของภาคเหนือ รวม 3 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การวิจัย สนับ สนุน การจัด การระบบนิเ วศลุ่ม น้าแบบมีส่ว นร่ว มที่
บูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการจัดการลุ่มน้าเพื่อเชื่อมโยงสู่เครือข่ายการใช้น้าตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และ
ท้ายน้า รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการใช้น้า ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยและพัฒนาระบบการชะลอน้าในพื้นที่ต๎นน้าตามแนวพระราชดาริเรื่องฝายต๎นน้า
ลาธารอยํางเป็นระบบ และผลักดันสูํการปฏิบัติโดยกลไกระดับชุมชนและเครือขํายชุมชน โดยการสนับสนุน
ด๎านองค์ความรู๎สมัยใหมํ และงบประมาณจากภาครัฐและท๎องถิ่นอยํางเป็นรูปธรรม
1.2 การวิจัย และพัฒ นาแนวทางการปลูกพืชอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าตามแนว
พระราชดาริ เชํน ระบบกสิกรรมธรรมชาติ ธนาคารต๎นไม๎ การใช๎ประโยชน์จากหญ๎าแฝก
1.3 การวิจัยกาหนดแผนการใช๎ที่ดินและมาตรการผังเมืองที่สอดคล๎องกับสภาพพื้นที่และ
การใช๎ประโยชน์ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของน้า เชํน การปนเปื้อนของน้าบนดิน ใต๎ดิน และแมํน้า
1.5 การวิจัยและพัฒนากลไกระดับพื้นที่หรือชุมชนและการสร๎างเครือขํายชุมชนในการบริหาร
จัดการลุํมน้าแบบมีสํวนรํวม
1.6 การวิจัยและพัฒนาความพร๎อมของชุมชนในพื้นที่ลุํมน้าสาขา ใช๎แผนจัดการพื้นที่ลุํมน้า
เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงสูํองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นให๎สนับสนุนและรองรับสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการ จัดสรร
การใช๎ประโยชน์ และกาหนดรูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ลุํมน้า
1.7 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนสูํการจัดทาแผนพัฒนาลุํมน้าระดับชุมชน ตาบล
อาเภอ และจังหวัด พร๎อมกับผลักดันให๎หนํวยงานราชการในพื้นที่เข๎ามาสนับสนุนและรับรองแผนพัฒนาพื้นที่
ลุํมน้าและเครือขํายลุํมน้าของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงสูํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด

กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การวิ จั ย และพั ฒ นาสนั บ สนุ น การจั ด การในเชิ ง คุ ณ ค่ า ของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มุ่ งเน้ น การผสมผสานองค์ ค วามรู้ ต่อ ยอดภู มิปัญ ญาด้ว ยวิท ยาการสมั ยใหม่
ประกอบด๎วย 4 แผนงาน วิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยการใช๎ประโยชน์จากพืชป่าเป็นพืชสมุนไพรสูํการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และอาหาร
สุขภาพ
2.2 การวิ จั ยระบบสนั บสนุ นการจั ดท าบัญชีความหลากหลายทางชีวภาพของท๎องถิ่ น เพื่ อ
ปฏิบัติการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ๎มครองทรัพยากรท๎องถิ่น
2.3 การวิจัยและพัฒนาการใช๎และขยายผลองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการประยุกต์ใช๎
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎แก๎ไขปัญหาอยํางเป็นรูปธรรม
2.4 การวิจัยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎หรือศูนย์ศึกษาระบบนิเวศลุํมน้าโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงสูํการสอนในโรงเรียน และการสนับสนุนข๎อมูลพื้นที่ในระบบสารสนเทศข๎อมูลของหนํวยงาน
ราชการ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การวิจัยสนับสนุนการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนอันเกิดจาก
กิจกรรมและวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์สาหรับการเตือนภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยสนับสนุนแนวทางการลดปริมาณขยะครัวเรือนและชุมชนท๎องถิ่น การจัดระบบ
บาบัดน้าเสียครัวเรือน รวมทั้งระบบจัดการขยะและน้าเสียขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
และไมํสํงผลกระทบตํอชุมชน
3.2 การวิจัยสนับสนุนแนวทางการสร๎างการยอมรับการบังคับใช๎ข๎อบัญญัติองค์การท๎องถิ่นด๎าน
ภาษีตามหลักผู๎กํอมลภาวะเป็นผู๎จําย
3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการสาธารณะสูํการใช๎ประโยชน์ของประชาชน
เชํน ระบบขนสํงสาธารณะประหยัดพลังงาน
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการให๎ลดการเผาในพื้นที่โลํง การเผาพื้นที่เกษตรกรรม
เพื่อแก๎ปัญหาหมอกควัน เชํน แนวทางการใช๎เทคโนโลยีในการยํอยสลายเศษไม๎ กิ่งไม๎ใช๎ประโยชน์ในครัวเรือน
การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการยํอยสลายขยะเปียกหรือใบไม๎ ซากสัตว์และใช๎ประโยชน์ในระบบเกษตรอินทรีย์
เป็นต๎น
3.5 การวิจัยแนวทางการสร๎างความพร๎อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ เชํน การจัดทาแผน
ป้องกัน การมีระบบเตือนภัยในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดทาระบบฐานข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยโดยชุมชนมีสํวนรํวม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาและวิทยาการสู่การพึ่งพาตนเอง และจัดการ
พื้นทีเ่ มือง ชนบท พื้นที่สูง และชายแดนภาคเหนือ รวม 4 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทและแผนบริหารจัดการเมือง
พื้นที่ชนบท พื้นที่สูง และพื้นที่ชายแดนอย่างบูรณาการ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน (Asian Political and Security
Communities, APSC) และประชาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน (Asian Society – Cultural
Communities, ASCC)
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1.1 การวิจัยการจัดทาแผนแมํบทการจัดการพื้นที่เมืองภายใต๎กฎหมาย ผังเมืองกับความ
สอดคล๎องวิถีชีวิตท๎องถิ่น มุํงสูํการเป็นเมืองที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การกาหนดผังเมืองเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์
เขตเมืองเกํา การป้องกันการรุกล้าพื้นที่โบราณสถาน
1.2 การวิจัยและพัฒนาการจัดการพื้นที่ชนบท และพื้นที่สูง ตามวิถีชีวิตท๎องถิ่น ภูมิปัญญา
และวิถีวัฒนธรรม เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
1.3 การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนแมํสอด แมํสาย เชียงแสน และ
เชียงของเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการค๎าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ๎าน
1.4 การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการจัดการพื้นที่โดยระบบผังเมืองแบบมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวน มีการจัดพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยูํอาศัย และพื้นที่เพื่อการพักผํอนอยํางเป็นรูปธรรม
และได๎รับการยอมรับ รวมถึงการบังคับใช๎กฎหมายผังเมืองอยํางจริงจัง
1.5 การวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่มีศักยภาพเป็นแหลํงทํองเที่ยว เชํน พื้นที่
อุทยานแหํ งชาติ เขตรั กษาพันธุ์ป่ า พื้นที่โบราณสถาน และพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพเหมาะสมโดยยึดหลั กการ
กระจายประโยชน์สูํชุมชนอยํางเป็นธรรม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การวิจัยสนับ สนุน การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมือง ระหว่า ง
เมื อ ง และโครงข่ า ยการคมนาคมสู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นตามแนว N-S และ E-W Economic Corridor
ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยสนับสนุนรูปแบบการเดินทางที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เชํน การพัฒนาระบบขนสํงมวลชนในเมืองใหญํของภาคเหนือให๎มีประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐาน สอดคล๎องกับสภาพ
ของเมือง
2.2 การวิจัยและพัฒนาระบบบริการขนสํงสาธารณะระหวํางเมืองเชื่อมโยงสูํสํวนกลาง และ
ประเทศเพื่อนบ๎านตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
2.3 การวิจัยผลได๎และผลกระทบจากการลงทุนในระบบโครงขํายคมนาคมสูํประเทศเพื่อนบ๎าน
ตามแนว N-S และ E-W Economic Corridor
2.4 การวิจัยรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนคํานิยมการใช๎พาหนะสํวน
บุคคลมาเป็นการใช๎บริการขนสํงสาธารณะในเมืองใหญํ เชํน เมืองเชียงใหมํ เมืองเชียงราย เมืองพิษณุโลก และ
เมืองนครสวรรค์
2.5 การวิจั ย และพัฒ นาระบบภูมิทัศน์ให๎ เอื้อตํอการใช๎บริการขนสํ งสาธารณะ และการ
ออกแบบเส๎นทางจักรยาน รวมถึงเส๎นทางการเดินเท๎า
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพที่สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ
3.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานและ
พัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคเหนือ
3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ภาคเหนือ

3.4 การวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีชํวยอานวยความสะดวกในการเดินทาง การใช๎
เส๎นทางภายในเมืองศูนย์กลาง เมืองชายแดน และเมืองทํองเที่ยว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูํสังคมเมืองและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาการจราจร
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 การวิจัยสนับสนุนระบบการบริหารจัดการระบบการสื่อสารระดับท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยระบบสื่อสารสูํประชาชนของท๎องถิ่นเพื่อสร๎างความเข๎าใจในกิจการลงทุนและ
การบริการสาธารณะที่เกิดผลกระทบตํอประชาชนภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน
4.2 การวิจัยเพื่อสํงเสริมกระบวนการชุมชน แผนชุมชน และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
เพื่อการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนชุมชนและเครือขํายชุมชน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงของ
ท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ รวม 3 กลยุทธ์ และ 10 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและการเปลี่ยนแปลงบทบาท
การบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริการสาธารณะ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร๎างองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นตํอบทบาทการสร๎างเครือขําย
ชุมชนสนับสนุนการพัฒนาและการบริการสาธารณะ
1.2 การวิจัยด๎านการจัดการและแก๎ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบตํอประชาชนด๎วยหลักบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น
1.3 การวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยท๎องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข๎อมูลและองค์ความรู๎เพื่อการใช๎
ประโยชน์ในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น
1.4 การวิจัยและพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งกองทุนการวิจัยขององค์การปกครอง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อสนับสนุนให๎มีการวิจัยระดับท๎องถิ่น โดยนักวิจัยท๎องถิ่นและเพื่อชุมชนและทรัพยากรท๎องถิ่น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการคลังท้องถิ่นและการกาหนด
นโยบายท้องถิ่นเพื่อการลงทุนในกิจการท้องถิ่นขนาดใหญ่และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ท้องถิ่นในการ
บริการสาธารณะ เช่น ระบบสหกรณ์และสวัสดิการท้องถิ่น ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยศักยภาพการลงทุนและการสนับสนุนการลงทุนขององค์กรภาคประชาชนโดย
องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นในกิจการบริการสาธารณะ
2.2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันหรือสนับสนุนให๎องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นออกข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่นบังคับใช๎เพื่อการสงวน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ควบคุมและป้องกันทรัพยากร วิถีชีวิตชุมชนที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของท๎องถิ่นนั้น รวมถึงการจัดการทรัพยากรท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวมและเป็นธรรม
2.3 การวิจั ยและพั ฒนารู ปแบบการรณรงค์และสื่ อสารเพื่อเผยแพรํ นโยบายท๎องถิ่ นที่เป็ น
ประโยชน์ตํอชุมชนสูํสาธารณะเพื่อผลักดันการบัญญัติเป็นกฎหมาย เชํน กฎหมายวําด๎วยผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎จํายภาษี
ผู๎ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม๎ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และนาประโยชน์นั้นออกสูํ
ชุมชนต๎องมีการเก็บภาษีบารุงท๎องถิ่น เป็นต๎น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรท้องถิ่นรองรับการบริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้น ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิ จั ย ระบบการบริ ห ารและการเสริ มสร๎ างสมรรถนะบุ คลากรท๎ องถิ่ นภายใต๎ การ
เปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปประเทศไทย

3.2 การวิจัยผลจากการกระจายอานาจสูํระบบกลไกการจัดการการเรียนรู๎ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท๎องถิ่น ด๎วยฐานความรู๎จากการวิจัยที่นาไปสูํความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิต
3.3 การวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาระบบฐานข๎ อมู ลการวิ จั ยที่ รวบรวมองค์ ความรู๎ ภู มิ ปั ญญาท๎ องถิ่ น
ภาคเหนือเพื่อการใช๎ประโยชน์ของท๎องถิ่น
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยที่ควรมุ่งเน้นภาคเหนือ
1. การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร๎างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษา
4. การจัดการน้า
5. การพัฒนาพลังงานทดแทน
6. การเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรเพื่อสํงออกและลดการนาเข๎า
7. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนาคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพ
9. เทคโนโลยีใหมํและเทคโนโลยีทสี่ าคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10. การบริหารจัดการการทํองเที่ยว
11. สังคมผู๎สูงอายุ
12. ระบบโลจิสติกส์
13. การปฏิรูประบบวิจัยของภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาด้ านสังคม รวม 13 กลยุทธ์
และ 65 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ปฏิ รู ปการศึ กษา กระบวนการเรี ยนการสอน ทั้ งในและนอกระบบ
ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด๎วย 11
แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลกระทบ
1.2 การวิ จั ย เกี่ ยวกั บการพัฒ นาคุณภาพการศึ กษาที่ เหมาะสมกับท๎องถิ่นระดับชาติและ
นานาชาติ
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 การวิจัยและพัฒนาเครือขํายการเรียนรู๎ในสังคมและสถาบันการศึกษา
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์
1.6 การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเด็กกํอนวัยเรียน
1.7 การวิจัยสํงเสริมผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านการศึกษา
1.8 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
1.9 การวิจัย เพื่อการบริหารจัดการให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาเทําเทียมกันทั่วประเทศและ
อาชีวศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์
1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาเทําเทียมกันทั่วประเทศ
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างความพร๎อมของภาคเพื่อเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการสร้างจิตสาธารณะและความ
สามัคคีในสถาบันการศึกษาและสังคม ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็นรูปธรรม
2.2 การวิจัยการพัฒนาอาสาสมัครและการเสริมสร๎างจิต สาธารณะในสถาบันการศึกษาและ
สังคม
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความสมานฉันท์ ในสถาบันการศึกษาและสังคม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 สร้ า งโอกาสด้า นอาชีพและให้การศึกษาด้า นสิทธิ ของผู้ใ ช้แ รงงาน
ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์กลางการศึกษาที่หลากหลายตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
3.2 การวิจั ยเกี่ ยวกับโอกาสและความพร๎อมของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตํอการ
เคลื่อนย๎ายแรงงานฝีมือ
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบให๎มีความพร๎อมในการ
แขํงขันและมีความมั่นคงในชีวิต
3.4 การวิจัยเพื่อป้องกันการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคสํวน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด๎วย 14 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิ ภาพการให๎บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข

4.2 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงตํอการติดเชื้อเอดส์
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้า
4.5 การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค
4.7 การวิจัยการเฝ้าระวังและการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร
4.8 การวิจัยความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตประจาวันและเมืองนําอยูํ
4.9 การวิจัยสุขภาพเด็ก เยาวชน สตรี
4.10 การวิจัยปัญหาสุขภาพผู๎สูงอายุ
4.11 การวิจัยโรคมะเร็งตับ-ทํอน้าดี
4.12 การวิจัยการสื่อสารด๎านสุขภาพ
4.13 การวิจัยทุนทางสังคมกับการสร๎างเสริมความมั่นคงด๎านสุขภาพ
4.14 การวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ๎าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
สร๎างองค์ความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการคุ๎มครองภูมิปัญญา
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ผู้มีอิทธิพล ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขํายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการแก๎ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและภัยคุกคามด๎านสุขภาพ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 จัดระบบบริการและการประกันสุขภาพ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย
ดังนี้
7.1 การวิ จั ยและพั ฒนาเกี่ ยวกั บระบบบริ การและการประกันสุ ขภาพทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.3 การวิจัยการบริการด๎านการแพทย์และสาธารณสุขแกํผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎สูงอายุ
7.4 การวิจัยทางด๎านสุขภาพของประชากรวัยแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจั ยเกี่ยวกับ การสร๎างเสริมความเข๎มแข็งของท๎องถิ่นโดยกระบวนการและกลไก
สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียบชุมชน และสวัสดิการเพื่อความมั่นคงและความสุขของ
ชีวิต
8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมกระบวนการออมและการสร๎างหลักประกันรายได๎ ตลอดจน
ความมั่นคงในครัวเรือน

8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความมั่นคงในชีวิตให๎กับเยาวชน
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ และผู๎สูงอายุ
8.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านประชาสังคม และการจัดการความรู๎เพื่อขจัด
ความยากจนและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันของท๎องถิ่นและสังคม
8.6 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู๎การพึ่งพาตนเองในระดับครอบครัวและชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
8.7 การวิจัยเพื่อเตรียมเข๎าสูํสังคมแหํงผู๎สูงอายุ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
9.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณคําทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อแก๎ปัญหาของชาติอยํางยั่งยืน
9.2 การวิจัยเกี่ยวกับการยกระดับการเรียนรู๎ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คํานิยมไทย และ
สร๎างสรรค์งานศิลป์ ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ สูํการยอมรับในระดับนานาชาติ
9.3 การวิจัย เกี่ย วกับ ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ตํอการเปลี่ยนแปลงด๎านคํานิยม ศิล ปะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
9.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
9.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 10 พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและการรวมกลุ่มเป็นเอกลักษณ์และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
10.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานภูมิปัญญาของท๎องถิ่นไทย
10.2 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเพิ่มมูลคําองค์ความรู๎จากผู๎สูงอายุเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 11 พัฒนาทางสังคมโดยองค์ความรู้ทางศาสนา ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย
ดังนี้
11.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมโดยใช๎หลักทางศาสนาเป็นศูนย์กลาง
11.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันทางศาสนาในการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 12 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
12.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
12.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบการยุติธรรม
12.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร๎ างธรรมาภิบาลในสังคม
และการเมือง
12.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อ การตํอต๎านและป้องกันการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน
12.5 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการพัฒนาท๎องถิ่นตามนโยบายของรัฐที่มีตํอสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 13 เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมแห่งชาติ และบูรณาการการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้

13.1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผู๎ลักลอบเข๎าเมือง แรงงาน
ตํางด๎าว และแรงงานตํางถิ่น
13.2 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการขําวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
13.3 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย๎งและสร๎างสันติสุขในสังคม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวม 18 กลยุทธ์
และ 89 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตด้ านพืช ประกอบด๎วย 3
แผนงาน วิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์และกระบวนการกระจายพืชพันธุ์ดี
1.2 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการผลิต การเก็บเกี่ยว และขนสํงของข๎าว มันสาปะหลัง
อ๎อย ยางพาราและอื่น ๆ
1.3 การวิจัยการจัดเขตพื้นที่การปลูกพืชหลักตามศักยภาพของพื้นที่
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันข้าวหอมมะลิและข้าวพื้นเมืองในตลาดโลก
ประกอบด๎วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพข๎าวหอมมะลิ
2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรับรองมาตรฐานข๎าวหอมมะลิ
2.3 การวิจัยการตลาดข๎าวหอมมะลิ
2.4 การวิจัยเพื่อการผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลคําของข๎าวหอมมะลิ
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงด๎านการผลิตข๎าวหอมมะลิ
2.6 การวิจัยเพื่อหาแนวทางการตลาดข๎าวพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลือกจาก
ศักยภาพของภาคที่เป็นฐานการผลิตอาหาร และพลังงานทดแทนของประเทศ ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย
ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทดแทน
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือก
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและมาตรการการประหยัดพลังงานทดแทน
3.4 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของแหลํงวัตถุดิบเพื่อใช๎ผลิตพลังงานทางเลือก
3.5 การวิจัยการใช๎ของเหลือใช๎จากการเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
3.6 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน
3.7 การวิจัยเพื่อความสมดุลของความมั่นคงทางอาหาร และการผลิตพลังงานทดแทน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาระบบการผลิตให้สามารถทาการปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสัตว์และระบบการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย
4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ตํอการเพิ่มภูมิคุ๎มกันและลดสารเคมีในการผลิตสัตว์
4.4 การวิจัยการผลิตสัตว์ทางเลือก เชํน แพะ แกะ กระบือ
4.5 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า และอื่น ๆ
4.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาและการใช๎วิทยาการและเทคโนโลยีสาหรับการผลิตสัตว์

4.7 การวิจัยเพื่อสร๎างสายพันธุ์ที่เหมาะสมตํอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 การอนุรัก ษ์แ ละการใช้ประโยชน์จากสัต ว์น้าจืด ประกอบด๎ว ย 2
แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเรํงอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์จากสัตว์น้าจืดท๎องถิ่น
5.2 การวิจัยเพื่อนาวัตถุดิบในท๎องถิ่นมาใช๎ผลิตสัตว์น้าจืดอยํางปลอดภัย
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตรให้
เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด๎วย 10 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
6.3 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปทางการเกษตร
6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน
6.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร
6.6 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารและเครื่องดื่ม
6.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
การผลิตและการแปรรูป
6.8 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากผู๎ผลิตสูํผู๎บริโภค (ต๎นน้า
กลางน้า ปลายน้า)
6.9 การวิจัยเพื่อเสริมความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชน (OTOP-SMEs)
6.10 การวิจัยกลไกเพื่อการกระจายความเสี่ยงด๎านอุตสาหกรรมเกษตร
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 สร้างโครงข่ายรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาคอื่น ๆ
ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการบริการด๎านโครงขําย
โทรคมนาคม (Logistics)
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงและการกระจายสินค๎าที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 พัฒนาและสร้างศักยภาพด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า
ด้านอุตสาหกรรมประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิ จั ยเกี่ ยวกั บพั ฒนาโครงสร๎ างพื้ นฐานทางด๎ านวิ ทยาการและเทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตด๎านการเกษตร
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีด๎านอุตสาหกรรมเกษตร
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 สร้างมูลค่าเพิ่มและคลัสเตอร์ของสิ่งทอ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย
ดังนี้
9.1 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคําจากหมํอนไหมและฝ้าย
9.2 การวิจัยการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและฝ้าย
9.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการฟอกย๎อมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
9.4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างคลัสเตอร์ของสิ่งทอที่เข๎มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 10 ส่งเสริมการทาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด๎วย
4 แผนงานวิจัย ดังนี้
10.1 การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางแก๎ไขความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.2 การวิจัยเพื่อหาแนวทางการแก๎ปัญหาการประกันรายได๎ของเกษตรกร
10.3 การวิจัยรูปแบบการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมแตํละพื้นที่
10.4 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์พืชท๎องถิ่น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 11 ปรับ ระบบการผลิต ให้ส อดคล้อ งกับ ธรรมชาติ ประกอบด๎ว ย 4
แผนงานวิจัย ดังนี้
11.1 การวิจัยเกษตรทฤษฎีใหมํ
11.2 การวิจัยระบบการทาฟาร์ม
11.3 การวิจัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดสารพิษ
11.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
กลยุทธ์การวิจัยที่ 12 พัฒนาระบบชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ประกอบด๎วย 3
แผนงานวิจัย ดังนี้
12.1 การวิจัยเพื่อการกักเก็บและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรน้าในท๎องถิ่น
12.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน โครงขํายที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
12.3 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าชลประทาน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 13 เพิ่มความหลากหลายของสินค้า OTOP และพัฒนามาตรฐานพร้อมทั้ง
เชื่อมโยงตลาดประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
13.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค๎า OTOP ให๎ได๎มาตรฐาน
13.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค๎า OTOP
13.3 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
13.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาหมูํบ๎านทํองเที่ยว OTOP
กลยุทธ์การวิจัยที่ 14 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
14.1 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร๎างองค์ความรู๎ด๎านประวัติศาสตร์ ท๎องถิ่นและตํอยอด
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
14.2 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค๎าของท๎องถิ่น
14.3 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสินค๎าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใช๎
องค์ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํสากล
14.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์การวิจัยที่ 15 ประยุ ก ต์ วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ในการพั ฒ นาสิ น ค้ า
ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
15.1 การวิจัยและพัฒนาด๎านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าและผลิตภัณฑ์
15.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารและคมนาคมเพื่อความสุขของสังคม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 16 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยว ประกอบด๎วย 10
แผนงานวิจัย ดังนี้
16.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว
16.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทํองเที่ยว
16.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
16.4 การวิจัยการเตรียมความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว

16.5 การวิจัยและพัฒนาการทํองเที่ยวบนฐานชุมชนสิ่งแวดล๎อมเพื่อการเรียนรู๎
16.6 การวิจัยและพัฒนาการทํองเที่ยวชายแดน
16.7 การวิจัยด๎านนวัตกรรมและสื่อสร๎างสรรค์เพื่อการทํองเที่ยว
16.8 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการทํองเที่ยวชุมชน
16.9 การวิจัยและพัฒนาการมีสํวนรํวมการทํองเที่ยว
16.10 การวิจัยความหลากหลายของชาติพันธุ์ลุํมน้าโขงเพื่อการทํองเที่ยว
กลยุทธ์การวิจัยที่ 17 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด๎วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
17.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินและแนวทางการ
แก๎ไขปัญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน
17.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค๎า ข๎อตกลงการค๎าเสรี และการเชื่อม
อาเซียนสูํสากล
17.3 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรํวมกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน
17.4 การวิจั ยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพั ฒนาเศรษฐกิ จระหวํางประเทศเพื่ อรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจแหํงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (ASEAN Economic Community)
17.5 การวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลาง (HUB) ด๎านสุขภาพของกลุํมอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง
17.6 การวิจัย เพื่อเป็น ศูน ย์กลาง (HUB) ด๎านการศึกษาและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของ
กลุํมอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง
17.7 การวิจัยเกี่ยวกับการค๎าชายแดน
17.8 การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของกลุํมอนุภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ด๎านเศรษฐกิจ
รํวม
17.9 การวิจัยผลกระทบของการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าว
17.10 การวิจัยโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ SMEs และสินค๎า OTOP
17.11 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการค๎าชายแดน
17.12 การวิจัยผลกระทบของการค๎าข๎ามชาติตํอการค๎าท๎องถิ่น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 18 การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานและสาธารณูป โภค ประกอบด๎ว ย 3
แผนงานวิจัย ดังนี้
18.1 การวิจัยและพัฒนาด๎านกฎเกณฑ์และผลกระทบที่เอื้อตํอความสามารถในการแขํงขันของ
การค๎าท๎องถิ่น
18.2 การวิจัยโครงขํายคมนาคม (Logistics) เพื่อรองรับแผนการขยายตัวด๎านการทํองเที่ยว
18.3 การวิจัยโครงขํายคมนาคม (Logistics) เพื่อรองรับแผนการขยายตัวด๎านระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 10
กลยุทธ์ และ 48 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ฟื้นฟู ทรั พยากรดิ นให้ เหมาะสมต่ อการใช้ประโยชน์ ประกอบด๎วย 6
แผนงาน วิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินให๎เหมาะสมกับการใช๎ประโยชน์ในแตํละท๎องถิ่น
1.2 การวิจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

1.3 การวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาการทาลายอินทรีย์วัตถุบนพื้นที่เกษตรกรรม
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช๎วัสดุเหลือใช๎การเกษตรในการปรับปรุงดิน
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในดิน
1.6 การวิจัยด๎านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานบนฐานชีววิธแี ละระบบนิเวศน์
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ป้องกันการแพร่กระจายและฟื้นฟูดินเค็มประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย
ดังนี้
2.1 การวิจัยแนวทางการบริหารจัดการดินเค็มเพื่อป้องกันการกระจายตัว
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อใช๎ประโยชน์ดินเค็มอยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างชาญฉลาด ประกอบด๎วย 6 แผนงานวิจัย
ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับวิถีชุมชนกับทรัพยากรแรํ
3.2 การวิจัยเพื่อตํอยอดภูมิปัญญาของชุมชนในการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรแรํ
3.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู๎ด๎านการใช๎ทรัพยากรแรํ โดยไมํมีผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อม
3.4 การวิจัย ด๎านกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรแรํอยํางเป็นธรรมและ
เหมาะสม
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดทาฐานข๎อมูลการทาเหมืองแรํ
3.6 การวิจัยผลกระทบของการทาเหมืองแรํตํอสิ่งแวดล๎อม และชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พั ฒ นาวิ ท ยาการด้ า นเทคนิ ค และการบริ ห ารจั ด การน้ าอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์ความรู๎เพื่อการกักเก็บน้า
4.2 การวิจัยการอนุรักษ์น้าเพื่อเป็นต๎นทุนในชํวงฤดูแล๎ง
4.3 การวิจัยรูปแบบและวิธีการใช๎น้าบนดิน น้าใต๎ดินในชุมชน เกษตร และอุตสาหกรรมอยําง
ผสมผสาน
4.4 การวิจัยตํอยอดภูมิปัญญาการจัดการน้าของชุมชน
4.5 การวิจัยเพื่อหารูปแบบและกฎระเบียบการบริหารจัดการน้าอยํางมีประสิทธิภาพ
4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฝนหลวงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ และป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้า ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัย เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และคุ๎มครองพื้นที่ชุํมน้าที่สาคัญ และมีความ
เปราะบางเชิงนิเวศน์
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุํมน้าโดยชุมชนมีสํวนรํวม
5.3 การวิจัยแบบจาลองปริมาณน้า และคุณภาพน้าในพื้นที่ลุํมน้า
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 เร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม และส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด๎วย
4 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจัยเพื่อคุ๎มครองพื้นที่ป่าต๎นน้าให๎มากเพียงพอ และเอื้อตํอการใช๎ประโยชน์ของมนุษย์

6.2 การวิจัยเพื่อคุ๎มครองและใช๎ประโยชน์จากป่าชุมชน
6.3 การวิจัยเพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการคุ๎มครองและใช๎ประโยชน์จากป่า
ชุมชนที่เหมาะสม
6.4 การวิจัยเพื่อการจัดแบํงเขตพื้นที่ป่า
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 ลดภาวะโลกร้ อนและพั ฒนาการใช้ ประโยชน์จ ากแสงอาทิ ตย์แ ละ
พลังงานทดแทนอื่น ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเพื่อหาแนวทางการลดภาวะโลกร๎อนโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการมี
สํวนรํวมของชุมชน
7.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช๎ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
ทดแทนอื่น
7.3 การวิจัยผลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตํอทรัพยากรการเกษตร
7.4 การวิจัยเพื่อการลดมลพิษทางอากาศที่มีผลตํอการกํอภาวะโลกร๎อน
7.5 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศแวดล๎อม
7.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจาลองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่น เพื่อการผลิต
ไฟฟ้า
7.7 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจัยการลดปริมาณของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
8.2 การวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภาค
8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ใช๎วัตถุดิบอยํางมีประสิทธิภาพ
8.4 การวิจัยด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีการจัดการน้าเสียอยํางยั่งยืน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเสีย ประกอบด๎ ว ย 2 แผนงานวิจัย
ดังนี้
9.1 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนาของเสียกลับมาใช๎ใหมํ
9.2 การวิจัยพัฒนารูปแบบการบาบัดน้าเสียของชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 10 ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและความโดดเด่นด้าน
ซากดึกดาบรรพ์ ประกอบด๎วย 8 แผนงานวิจัย ดังนี้
10.1 การวิจัยการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
10.2 การวิจัยเกี่ยวกับการบํงชี้ทางภูมิศาสตร์และกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
10.3 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
10.4 การวิจัยด๎านการจัดการทรัพยากรชีวภาพชุมชนและท๎องถิ่น
10.5 การวิจัยเพื่อสร๎างเสริมการเรียนรู๎ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
10.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาอุทยานด๎านซากดึกดาบรรพ์
10.7 การวิจัย เพื่อปลูกสร๎างจิตสานึกและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
10.8 การวิจัยเพื่อจัดการระบบฐานข๎อมูลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ
วิจัยรวม 3 กลยุทธ์ และ 11 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาและสร้างศักยภาพด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิ จั ยเกี่ ยวกั บพั ฒนาโครงสร๎ างพื้ นฐานทางด๎ านวิ ทยาการและเทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตด๎านการเกษตร
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีด๎านอุตสาหกรรม
1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านสังคม ด๎านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การพัฒนาและสร้างวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสังคม
ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารและคมนาคมเพื่อคงความสุขของสังคม
2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และวิทยาการเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและรักษาโรค
2.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และสํงเสริมความภูมิใจความเป็นไทย
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและบูรณาการวิทยาการใหม่ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ประกอบด๎วย 5
แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู๎ด๎านการใช๎ทรัพยากรแรํอยํางยั่งยืน
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการจัดทาฐานข๎อมูลด๎านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบริหารจัดการ
อยํางมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์ความรู๎เพื่อการกักเก็บน้า
3.4 การวิจัยเพื่อการใช๎วิทยาการและเทคโนโลยีตํอยอดภูมิปัญญาการจัดการน้าของชุมชน
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด๎านการอนุรักษ์และการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน
และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย รวม 3 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย
ดังนี้
1.1 การวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการบริห ารและจัดสรรงบประมาณการวิจัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
1.2 การวิจัยบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและผลิตบุคลากรตามความต๎องการ
ของพื้นที่
1.3 การวิจัยการเข๎าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการสาขาตําง ๆ
ตลอดจนองค์ความรู๎ในประเทศและจากตํางประเทศ

กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร
และภูมิปัญญาของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ประกอบด๎วย
7 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจั ย การพัฒ นาระบบบริหารจัดการความรู๎ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสูํการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
2.2 การวิจัย ระบบและกลไกการคุ๎มครองสิ ทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาอยํางมี
ประสิทธิภาพ
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการผลักดันสูํการสร๎างทรัพย์สินทางปัญญาไปใช๎ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างมูลคําด๎านทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย
2.5 การวิจัยการพัฒนาฐานข๎อมูลการวิจัยและดัชนีด๎านการวิจัยที่เหมาะสมแกํการพัฒนาสูํ
ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท๎องถิ่น
2.6 การวิจัยการพัฒนาองค์กรวิจัยและนักวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชุมชน
2.7 การวิจัยการพัฒนาเครือขํายด๎านวิทยาการและเทคโนโลยี
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ด้านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ด๎านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
3.2 การวิจัยการพัฒนามาตรฐานนักวิจัยและการวิจัยของประเทศสูํระดับสากล
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยที่ควรมุ่งเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเข๎มแข็ง
2. การป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ
3. การจัดการทรัพยากรน้า
4. การจัดการทรัพยากรดินและป่าไม๎
5. การพัฒนาด๎านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
6. ภาวะโลกร๎อน และพลังงานทางเลือก
7. ระเบียงเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง
8. การบริหารจัดการการทํองเที่ยว

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม รวม 10 กลยุทธ์ และ
57 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถี ชีวิต
ในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ส่งเสริ ม อนุรั กษ์ และพัฒนาคุณ ค่า ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณคําทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู๎ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คํานิยม และสร๎างสรรค์งานศิลป์
ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาลการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด๎วย 7
แผนงาน วิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงตํอการติดเชื้อเอดส์
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหมํ
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพึ่งตนเองด๎านสุขภาพและเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านสุขภาพอนามัย
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ๎าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร๎าง
องค์ความรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการคุ๎มครองภูมิปัญญา
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
และการบริหารรัฐกิจ ประกอบด๎วย 10 แผนงานวิจัย ดังนี้

6.1 การวิจั ย เกี่ย วกั บ การพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพ การปฏิ บั ติง านของบุ คลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบงานยุติธรรมของประเทศ
และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมและการเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในสังคม
6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตํอต๎านและป้องกันการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน
6.5 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริหารรัฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพ
6.6 การวิจัยเพื่อปรั บปรุงและพัฒนากฎหมายให๎เอื้อตํอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขํงขันของภาคการผลิตและบริการ
6.7 การพัฒนาองค์กรภาคเอกชนและการสนับสนุนภาครัฐ
6.8 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด และการ
พัฒนาต๎นแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม
6.9 กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ
6.10 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อการแก๎ปัญหาแรงงานตํางด๎าว
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ผู้มีอิทธิพล ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขํายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับการแก๎ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู๎มีอิทธิพล โดยใช๎มาตรการทางสังคมและ
กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันของท้องถิน่ และ
สังคม ประกอบด๎วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างเสริมความเข๎มแข็งของท๎องถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุน
การมีสํวนรํวมของประชาชน และ การพัฒนาระเบียบชุมชนและสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมกระบวนการออมและการสร๎างหลักประกันรายได๎ ตลอดจน
ความมั่นคงในครัวเรือน
8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความมั่นคงในชีวิตให๎กับเยาวชน
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการและผู๎สูงอายุ
8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านประชาสังคม และการจัดการความรู๎เพื่อขจัด
ความยากจนและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันของท๎องถิ่นและสังคม
8.5 การวิจัยเกี่ยวกับคํานิยมของสังคมไทย
8.6 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการค๎าบริการทางเพศ
8.7 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการวํางงาน ตลอดจนการจัดการงานและ
อาชีพ
8.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในสาขาตํางๆ

8.9 การวิจัย เกี่ยวกับ การพัฒ นาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรของเกษตรกร
เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และบู ร ณาการการแก้ ไ ขปั ญ หา
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด๎วย 15 แผนงานวิจัย ดังนี้
9.1 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ
9.2 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคมและการสร๎าง
ความสมานฉันท์ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนและในประเทศ
9.3 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผู๎ลักลอบเข๎าเมือง แรงงาน
ตํางด๎าว และแรงงานตํางถิ่น
9.4 ผลกระทบของแรงงานตํางด๎าวตํอความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.5 แนวทางการจัดระบบและควบคุมแรงงานตํางด๎าว
9.6 การแบกรับภาระคําใช๎จํายด๎านสาธารณะที่เกิดขึ้นจากแรงงานตํางด๎าว
9.7 การจัดการศึกษาของบุตรหลานแรงงานตํางด๎าว
9.8 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการขําวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
9.9 การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใช๎งาน การผลิ ตและสร๎างชิ้นสํวนอะไหลํยุทโธปกรณ์
ทดแทนการจัดหาจากตํางประเทศ
9.10 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการและหลักนิยมเพื่อการใช๎กาลังในการรักษาความมั่นคงและป้องกัน
ประเทศในสถานการณ์ตําง ๆ
9.11 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างและพัฒนาแสนยานุภาพด๎านตําง ๆ ของประเทศ
9.12 การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ
9.13 การวิจัยเกี่ยวกับความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อความมั่นคง
9.14 การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการปกป้องและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางบกและทาง
ทะเล และเพื่อรองรับกฎหมายระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎พื้นที่ทางบกและทะเล
9.15 การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและการดาเนินการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งจากการประกาศเขต
พื้นที่เหลื่อมทับหรือทับซ๎อนระหวํางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 10 ปฏิรูปการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล ประกอบด๎วย 4
แผนงานวิจัย ดังนี้
10.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบ
การบริหารประเทศให๎มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับสภาพสังคมไทย ในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
10.2 การเสริมสร๎างความสมานฉันท์และความปรองดองแหํงชาติ
10.3 รูปแบบการอยูํรํวมกันในสังคมที่มีความคิดแตกตํางกันอยํางสร๎างสรรค์
10.4 แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวม 9 กลยุทธ์
และ 60 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สร๎างมูลคําผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนา ศักยภาพใน
การแขํงขันและการพึ่งพาตนเองของสินค๎าเกษตรและประมง ประกอบด๎วย 13 แผนงานวิจัย ดังนี้

1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและนาไปสูํการ
แขํงขันและการพึ่งพาตนเอง
1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่ อสร๎างมูลคําเพิ่มและนาไปสูํการแขํงขันและการ
พึ่งพาตนเอง
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและ
นาไปสูํการแขํงขันและการพึ่งพาตนเอง
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการจัดการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและประมง
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินค๎าเกษตรและประมง
1.6 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสินค๎าเกษตรและสินค๎า OTOP
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการลดสารเคมีในผลผลิตการเกษตร
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
1.10 การศึ กษาวิ เคราะห์ สถานการณ์ การผลิ ตและการตลาดสิ นค๎ าเกษตรและประมง และ
ผลกระทบจากนโยบายมาตรการทางภาษีและการกีดกันทางการค๎า
1.11 แนวทางการลดต๎นทุนการผลิตทางการเกษตรและประมง
1.12 การวางแผนและการปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค๎าเกษตรและประมงให๎มี
ประสิทธิภาพ
1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช๎น้า
ชลประทานอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย
ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การวิจั ย เกี่ย วกับ กระบวนการสร๎างองค์ความรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค๎าของท๎องถิ่น
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการตลาดสินค๎าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดย
ใช๎องค์ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.5 มาตรฐานอาหารไทยและการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยที่มีคุณภาพสูํสากล
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ประกอบด๎วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม
3.3 การพัฒนาศักยภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อการประกอบการที่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคําสินค๎าเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด

3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด๎านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีทางการ
เกษตรสาหรับประเทศไทย
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการสร๎างตลาดภายในประเทศ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ประกอบด๎ว ย 7
แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทํองเที่ยว
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว
4.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยว
4.6 การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต๎องการพัฒนาตลาดทํองเที่ยวในอนาคต
4.7 การพัฒนาและอนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติในกลุํมจังหวัด
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น
ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น
5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช๎พลังงานประเภทตําง ๆ
แบบมีสํวนรํวม
5.4 การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนสํง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต๎นทุน
การขนสํงทุกประเภท
5.5 การวิจัยเพื่อมุํงสูํสังคมคาร์บอนต่าและความรับ ผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social
Responsibility)
ย
ย
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และ
การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ ประกอบด๎วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านโลจิสติกส์
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านโลจิสติกส์
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขํายคมนาคมและระบบการจัดสํงและกระจายสินค๎าที่มี
มาตรฐาน
6.4 การเพิ่มประสิทธิภาพด๎า นการขนสํงผลผลิตและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
6.5 การวิจัยเกี่ยวกับความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจของวิธีการขนสํงตําง ๆ
6.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนสํงระบบรางของประเทศ
6.7 การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช๎แนวคิดด๎านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทาน
ในการผลิตและการทํองเที่ยว
6.8 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคสาหรับการพัฒนาธุรกิจผู๎ให๎บริการ
โลจิสติกส์

6.9 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาโครงขํายการคมนาคมและขนสํง เพื่อ
สํงเสริมการค๎าและการลงทุน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านการ
ขนสํงสาธารณะ
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการขนสํงสาธารณะ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานข๎อมูลและการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและผู๎ใช๎บริการ
9 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ย 10
ย
9.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการแก๎ไขปัญหาอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค๎าข๎อตกลง การค๎าเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูํสากล
9.2 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรํวมกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน
9.3 การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวํางประเทศ และการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจแหํงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (ASEAN Economic
Community)
9.4 การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอานาจเศรษฐกิจโลก
9.5 แนวทางการพัฒนาการค๎าและการทํองเที่ยวสูํระดับภูมิภาคอินโดจีน
9.6 แนวทางการบริหารจัดการบนพื้นฐานความไมํแนํนอนทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ๎าน
9.7 ระบบการจัดการชายแดนและจุดผํานแดน
9.8 การวางแผนการจัดการตํางประเทศและเศรษฐกิจระหวํางประเทศ
9.9 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อเอื้อตํอการแขํงขันกับประเทศเพื่อนบ๎านและภูมิภาค
9.10 แนวทางการพัฒนาระบบการค๎าและการลงทุนในภูมิภาค
ศ
3 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 4 กลยุทธ์
และ 32 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ประกอบด๎วย 21 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช๎
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเสริมสร๎างคุณคําของผลผลิตและทรัพยากร
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช๎มาตรการทางสิ่งแวดล๎อมเพื่อแก๎ปัญหาการกีดกันทางการค๎า

1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝั่ง
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ที่สาคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ
1.8 การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแหํงชาติ ป่าชายเลน
และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากมลพิษ
1.10 ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองตํอสิ่งแวดล๎อม
1.11 การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล๎อม
1.12 การแก๎ปัญหาของเสียและมลพิษจากภาคการเกษตร
1.13 การจัดการขยะและการสร๎างมูลคําเพิ่มจากขยะ
1.14 การพัฒนาฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
1.15 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศตํอปริมาณสัตว์น้า
1.16 ผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่นา
1.17 แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีศักยภาพสูงเชิงพาณิชย์
1.18 การแก๎ปัญหาระบบนิเวศชายฝั่ง
1.19 แนวทางการป้องกันและการแก๎ปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ดิน
1.20 แนวทางการแก๎ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม
1.21 ระบบการจัดการเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูบารุงดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดิน
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการฟื้นฟูบารุงดิน
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ และการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิ นอยํางมี
ประสิทธิภาพ
2.4 การวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการและสร้าง
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้าของประเทศ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การน้ าของประเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากการสร๎างเขื่อนและฝาย
3.3 การวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ในเชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ และ
ชลศาสตร์ เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการน้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.4 การวิจั ย เพื่อสร๎ างองค์ความรู๎ในการบูรณาการระหวํางน้าใต๎ดินและน้าผิ วดินในการ
จัดการน้า
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 สร้า งองค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ ภัย พิบัติจ ากธรรมชาติ ประกอบด๎ว ย 3
แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม

4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัย และระบบการ
เฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร๎างพื้นฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข๎องในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือ
เสี่ยงตํอภัยพิบัตอิ ันเกิดจากภาวะโลกร๎อน ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคลื่นยักษ์ในทะเล
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากร
บุคคล รวม 3 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ทางสังคมศาสตร์
และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู๎ใหมํทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู๎ใหมํทางสังคมศาสตร์
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู๎ใหมํทางวิทยาการ
อื่น ๆ
1.4 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการตํอยอดภูมิปัญญาของประเทศเชิงพาณิชย์ และสาธารณะ
เพื่อการใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และเพื่อการพึ่งพาตนเอง
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการต่าง ๆ
ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุํนใหมํ นักวิจัย และ
นักบริหารการวิจัยในวิทยาการตําง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยในชุมชนท๎องถิ่นในภาค
ประชาชน
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู๎ชํวยนักวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์จากการวิจัยที่เหมาะสม
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและผลิตบุคลากร ตามความ
ต๎องการของพื้นที่และภาคเอกชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาและสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ประกอบด๎วย
4 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขํายด๎านวิทยาการและเทคโนโลยี
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนด๎านวิทยาการและเทคโนโลยี
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านวิทยาการและเทคโนโลยี
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับระบบการบริหารจัดการด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีให๎มีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร และ
ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม รวม 2 กลยุทธ์
และ 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศและจากต่างประเทศสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้

1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศตลอดจนการบริหารจัดการ
ความรู๎ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสูํการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุ๎มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทาง
การผลักดันสูํการสร๎างทรัพย์สินทางปัญญาและการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข๎อมูล การวิจัยและดัชนีด๎านการวิจัยที่เหมาะสมแกํการ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเข๎าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการ
สาขาตําง ๆ ตลอดจนองค์ความรู๎ในประเทศและจากตํางประเทศ
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ความสามารถด๎านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยที่ควรมุ่งเน้นภาคกลาง
1. การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร๎างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร๎างสรรค์การเรียนรู๎
4. การจัดการทรัพยากรน้า
5. ภาวะโลกร๎อนและพลังงานทางเลือก
6. การเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรเพื่อการสํงออกและลดการนาเข๎า
7. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนาคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพ
9. เทคโนโลยีใหมํและเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10. การบริหารจัดการการทํองเที่ยว
11. สังคมผู๎สูงอายุ
12. ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม รวม 5 กลยุทธ์ และ
18 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การปฏิรูปการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล๎อง
กับอัตลักษณ์ในแตํละท๎องถิ่น
1.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตกาลังคนให๎สอดคล๎องกับภาคการผลิต
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และบูรณาการการแก้ไขปัญหา
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎าใจ/ความเป็นธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมี
สํวนรํวม
2.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานตํางถิ่น และแรงงานตํางด๎าว
2.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและกติกาตําง ๆ เพื่อความเป็นธรรมาภิบาล
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด๎วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างความสมานฉันท์ในพื้นที่ และสร๎างความเข๎าใจ/ความเป็น
ธรรมในการพัฒนาพื้นที่แบบมีสํวนรํวม
3.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาสถานการณ์ความไมํสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต๎
3.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกของผู๎ได๎รับผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์
ความไมํสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต๎
3.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างจิตสานึก และความรู๎ในกลุํมเด็กและเยาวชน 3 จังหวัด
ชายแดนใต๎
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่น
และสังคม ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการแก๎ปัญหายาเสพติด
4.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด๎านความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว
4.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู๎เกษตรพอเพียง
4.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม
4.5 แผนงานวิ จั ย เกี่ย วกั บการสร๎ างความพร๎อ มในการเข๎า สูํ ป ระชาคมอาเซีย น (ASEAN
Community)
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด๎วย
3 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ
5.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู๎สูงอายุ

5.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวม 4 กลยุทธ์
และ 15 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมง และ
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบด๎วย 8 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา
1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ามัน
1.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
1.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับไม๎ผลในภาคใต๎
1.5 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและประมง
1.6 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคํา
1.7 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับข๎าวพื้นเมือง
1.8 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์ ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย
ดังนี้
2.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
และการแพทย์ทางเลือก
2.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูํการเป็นยารักษาโรค
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย
ดังนี้
3.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการทํองเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท๎องถิ่น
3.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสํงเสริมอาชีพท๎องถิ่นเพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยว
3.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดของการทํองเที่ยว
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์
ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการค๎าและการขนสํง
4.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์สูํประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 3
กลยุทธ์ และ 8 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน
ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง
1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอุบัติภัยธรรมชาติ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
ประกอบด๎วย 1 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าและการใช๎น้า

กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และสร้างฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด๎วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม๎
3.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม
3.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการใช๎ประโยชน์
3.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลกร๎อน
3.5 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการใช๎ประโยชน์
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ
วิจัย รวม 2 กลยุทธ์ และ 6 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัย
ประกอบด๎วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของท๎องถิ่น
1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยท๎องถิ่นอิสระ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด๎วย 4
แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างองค์ความรู๎พื้น ฐาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
แขํงขัน
2.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด (Green and Clean
Technology)
2.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด๎านพลังงานทดแทน (Renewable
Energy)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และ
ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน
และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย รวม 1 กลยุทธ์ และ 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อนาไปใช๎ประโยชน์อยํางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือขํายในการบริหารการวิจัย
1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
1.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถด๎านการวิจัย
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยที่ควรมุ่งเน้นภาคใต้
1. การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร๎างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร๎างสรรค์การเรียนรู๎
4. การจัดการทรัพยากรน้า

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกร๎อน
การเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรเพื่อการสํงออกและลดการนาเข๎า
การป้องกันโรคและการเสริมสร๎างสุขภาพ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนาคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีใหมํและเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
การบริหารจัดการทํองเที่ยว
สังคมผู๎สูงอายุ
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
ย

