
 
 

นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 
 ________________________ 

นโยบายการวจัิยของชาติระหวาง พ.ศ. 2551-2553 ไดกําหนดไวดังนี ้
 1.  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการ
ประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554
นโยบายและแนวทางการวจิยัของชาต ิฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) โดยการวิจยัจะตอบสนองความต
ของชุมชนและปญหาที่สําคัญเรงดวนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยดําเนินการควบคูกับการว
ความเปนเลิศทางวิชาการ อันเปนรากฐานอันสําคัญของการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน
 2. ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับการวิจัย  ตลอดจนในพื้นที่ไดมสีวนรวมกันเสนอแนะ 
และตดิตามผล  เพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิจยัในทกุภาคสวนและทกุระดับของประเทศ  อีกทั้งเพื่อส
ใหเกดิงานวิจยัที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น  
 3. เนนงานวิจัยตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งมีการจัด
ความสาํคัญและความจาํเปนของกลยุทธการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศบนพ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถนําผลการวิจัยทีไ่ดรับไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณะ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
               4. งบประมาณการวิจัยมีการกระจายไปยังหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค 
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุน
ความรวมมือระหวางหนวยงานวิจยัในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะนาํไปสูการสรางเค
การวิจยัและพฒันา  การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากรการวิจยัรวม
 5. ดําเนินยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) อยางเปนเอกภาพ
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ  
 6. นโยบายและยทุธศาสตรการวิจัยของชาต ิ (พ.ศ. 2551-2553) เปนพื้นฐานเชิงน
ที่เชื่อมโยงกับนโยบายและแนวทางการวจิยัของชาติระยะยาว ซ่ึงจะนําไปสูการพฒันางานวจิัยทีม่ีค
เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ยืน  

นโยบายการวจิัยของชาติดังกลาว รองรับ วิสัยทัศนการวิจัยของชาต ิ คือ “ประเทศ
งานวิจัยท่ีมีคณุภาพ เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยนื” โดยมี พันธกจิการวิจัยของชาติ คือ “
ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูท่ีมีคุณค
สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสม รวมท้ังตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดปร
เชิงพาณิชยและสาธารณะ โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกฝายมีสวน

เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) จึงไดก
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) รวม 5 ยุทธศาสตร ดังนี้คือ 
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  1.  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  เปาประสงคการวิจัย :  สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพ

    และความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสมดลุ
    และยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มีกระบวนการวิจยัทีส่อดคลอง
กับเปาหมายและวัตถุประสงค มีการถายทอดผลการวิจัย
สูกลุมเปาหมาย สรางเสริมองคความรู กอใหเกิด
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและกอใหเกดิผลกระทบในดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่1  

  เปาหมาย  : 1. มีจํานวนผลงานวิจัยที่มีการนาํไปใชประโยชนในเชิง
      เศรษฐกิจและสาธารณะในระดับชุมชน และระดับ
      ประเทศ ไมนอยกวา 6,000 ผลงาน 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ 
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่1 คิดเปนรอยละ 32 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด  

 
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลานบาท          6,089   7,436           8,555           22,080 

  
  

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
ซ่ึงครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการทองเที่ยว การพัฒนา
ดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขัน
ของประเทศภายใตการเปลีย่นแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยดําเนนิการบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึงกําหนดกลยุทธการวิจยัทีใ่ห
ความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 8 กลยุทธ และ 29 แผนงานวิจยั ดังนี้  
 



 

 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขนัและการพึ่งพาตนเองของสนิคาเกษตรและประมง ประกอบดวย 8 แผนงานวิจัย 
ดังนี้  
    1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสู
การแขงขันและการพึ่งพาตนเอง เชน ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง พืชผัก ผลไม 
ไมดอกไมประดับ เปนตน 
 1.2 การวิจยัและพฒันาเกีย่วกับปศุสัตวเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและ
การพึ่งพาตนเอง เชน สุกร โคเนื้อ โคนม สัตวปก แพะ เปนตน 
 1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
นําไปสูการแขงขันและการพึง่พาตนเอง 
 1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 
 1.5 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและประมง 
    1.6 การวิจยัเกีย่วกบัการผลิตอาหารปลอดภัย 
 1.7 การวิจยัเกีย่วกบัเกษตรอินทรีย 
 1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสม ในพื้นที่และ
การใชน้ําชลประทานอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การพฒันาองคความรูและภูมิปญญาทองถิน่เพื่อเปนพืน้ฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยนื ประกอบดวย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้    
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบักระบวนการสรางองคความรูและตอยอดภมูิปญญาทองถ่ิน  
 2.3 การวิจยัเกีย่วกบัมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของทองถ่ิน 
 2.4 การวิจัยเกี่ยวกบัการจัดการผลิตและการตลาดสินคาในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดย
ใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมใหเอ้ือตอการ
ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยนื ประกอบดวย 3 แผนงานวจิัย ดังนี้     
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเปาหมาย 
 3.2 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มศักยภาพของการเปนฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาด 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว ประกอบดวย 
3 แผนงานวิจัย ดังนี้      
 4.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพการบรหิารจัดการดานการทองเที่ยว 



 

 4.2 การวิจยัเกีย่วกบัวิสาหกจิชุมชนกับการพัฒนาการทองเทีย่ว  
    4.3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน   
 กลยุทธการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก
อ่ืน ประกอบดวย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้   
 5.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ 
 5.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น 
 5.3 การวิจยัเกีย่วกบัการประหยัดการใชพลังงานประเภทตาง ๆ  
 กลยุทธการวิจัยท่ี 6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส
ท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้        
 6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน และยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานโลจิสติกส    
 6.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานโลจิสติกส  
 6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบการจัดสงและกระจาย
สินคาที่มีมาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธการวิจัยท่ี 7 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้  
 7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 7.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและผูใชบริการ  
  กลยุทธการวิจัยท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประกอบดวย 3 แผนงานวจิัย 
ดังนี ้
 8.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหาอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล  
 8.2 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยืนรวมกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
  8.3 การวิจัยเกี่ยวกบักลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ   

  2. ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม   
  เปาประสงคการวิจัย : สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพ

และความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  
  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มีกระบวนการวิจยัทีส่อดคลอง

  กับเปาหมายและวัตถุประสงค มีการถายทอดผลการ



 

  วิจัยสูกลุมเปาหมาย สรางเสริมองคความรู กอใหเกิด
  คุณคาทางสังคม และกอใหเกิดผลกระทบในดานการ
  พัฒนาสังคม 

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่2  

  เปาหมาย  : 1. มีจํานวนผลงานวิจยัที่มีการนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและเชิงสาธารณะในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ไมนอยกวา 5,000 ผลงาน      

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 คิดเปน รอยละ 26 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรร ใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด  

 
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลานบาท          5,367    5,961           6,661          17,940 

 
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การสรางความเขมแข็งและการสราง
ภูมิคุมกันของทองถ่ินและสังคม ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของชมุชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาความยากจน นอกจากนี ้ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ 
และผูสูงอายุ และการเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ โดยกําหนดกลยุทธการวจิัยที่ใหความสาํคัญ
ในเรื่องตาง ๆ รวม 9 กลยุทธ และ 30 แผนงานวิจยั ดังนี ้
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ท้ังในและนอกระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น 
ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้   
 1.1 การวิจยัเกีย่วกบัการปฏิรูปการศึกษา 
    1.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 
  กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณท่ีหลากหลาย ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้  
  2.1 การวิจยัเกีย่วกบัการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และเอกลักษณของชาติ บนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี คานิยม และสรางสรรค
งานศิลป ระดบัทองถ่ิน ระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ



 

 กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การรักษาพยาบาล 
การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข      
 3.2 การวิจยัเกีย่วกบัสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
 3.3 การวิจยัเกีย่วกบัการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชือ้เอดส  
 3.4 การวิจยัเกีย่วกบัการปองกันโรคอุบัติใหม  
 3.5 การวิจยัเกีย่วกบัการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  
 3.6 การวิจยัเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภค 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การพฒันาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้
         4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
เพื่อสรางองคความรูจากภูมปิญญาทองถ่ินและการคุมครองภูมิปญญา  
 4.2 การวิจยัเกีย่วกบัสมุนไพรเพือ่ประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข 
  กลยุทธการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้
    5.1 การวิจยัเกีย่วกบัการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม  
 5.2 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรการกีฬา  
  กลยุทธการวิจัยท่ี 6 การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประกอบดวย 5 แผนงานวิจัย ดังนี ้     
 6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 6.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพฒันากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 
 6.3 การวิจยัเกีย่วกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
สังคม   
 6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตอตานและปองกัน
การทุจริตและการประพฤตมิิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน  
  6.5 การวิจัยเกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธการวิจัยท่ี 7 การจัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และปญหาผูมีอิทธิพล ประกอบดวย 3 แผนงานวิจยั ดังนี ้
 7.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาเครือขายบริหารจัดการปญหายาเสพติด    
 7.2 การวิจยัเกีย่วกบัการแกปญหาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
 7.3 การวิจยัเกีย่วกบัการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคม 
และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 



 

 กลยุทธการวิจัยท่ี 8 การสงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่น
และสังคม ประกอบดวย 4 แผนงานวิจยั ดงันี้   
 8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็งของทองถ่ิน กระบวนการและกลไก
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน  

 8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการออมและการสรางหลักประกันรายได 
ตลอดจนความมั่นคงในครวัเรือน 
 8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ 

 8.4 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคความรูดานประชาสังคม และการจดัการความรูเพื่อ
ขจัดความยากจนและเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถ่ินและสังคม  
 กลยุทธการวิจัยท่ี 9 การเสรมิสรางความมัน่คงและบูรณาการการแกไขปญหาสถานการณ
ความไมสงบในประเทศ ประกอบดวย 4 แผนงานวิจยั ดงันี้  
 9.1 การวิจยัเกีย่วกบัความมั่นคงในประเทศ  
 9.2 การวิจยัเกีย่วกบัหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคม และการ
สรางความสมานฉันทที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนและใน
ประเทศ  
 9.3 การวิจยัเกีย่วกบัการบริหารจดัการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผูลักลอบเขาเมือง
แรงงานตางดาวและแรงงานตางถิ่น  
 9.4  การวิจยัเกีย่วกบัศักยภาพและประสิทธิภาพงานการขาวและการประชาสัมพันธภาครัฐ  

  3. ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 3 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ
และทรัพยากรบุคคล   

  เปาประสงคการวิจัย   : พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
การพึ่งพาตนเอง โดยใชฐานความรูดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ 

  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มีกระบวนการวิจยัทีส่อดคลอง
  กับเปาหมายและวัตถุประสงค มีการถายทอดผลการ
  วิจัยสูกลุมเปาหมาย สรางเสริมองคความรู และ
  กอใหเกิดผลกระทบในดานการพัฒนาประเทศ 
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ

ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่3 
  เปาหมาย  : 1. มีจํานวนผลงานวิจยัที่มีการนาํไปใชประโยชนในเชิง

เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ ในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ไมนอยกวา 3,000 ผลงาน    



 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่3 คิดเปนรอยละ 30 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด 

  
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลานบาท          5,068   6,846            8,786          20,700 

 
 

  ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาของ
ประเทศ เพื่อพัฒนาสูการใชประโยชนเชงิพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัย
ของประเทศ โดยกําหนดกลยุทธการวิจยัที่ใหความสําคญัในเรื่องตาง ๆ รวม 2 กลยุทธ และ 6 แผน
งานวิจยั ดังนี ้
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร  ทาง
สังคมศาสตร  และการพัฒนาองคความรูใหมในวิทยาการตาง ๆ ประกอบดวย 4 แผนงานวิจยั ดังนี ้  
 1.1 การวิจยัและพฒันานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เชน เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดศุาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
การแพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยีดานอาวุธยุทโธปกรณ เปนตน 
 1.2 การวิจยัและพฒันานวัตกรรมและองคความรูใหมทางสังคมศาสตร  
 1.3 การวิจยัและพฒันานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาการอื่น ๆ  
 1.4 การวิจยัเพื่อตอยอดภูมิปญญาของประเทศเพือ่การใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการ
ตาง ๆ ประกอบดวย 2 แผนงานวิจยั ดังนี ้   
 2.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพและความสามารถของนักวจิัย รุนใหม นักวิจัย 
และนักบรหิารการวิจยั ในวทิยาการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน  
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาผูชวยนกัวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน  

  4. ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 4 การเสรมิสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม   
  เปาประสงคการวิจัย   : พัฒนาองคความรูและฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการ

และการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถ่ินและชุมชนมี
สวนรวม 

  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มีกระบวนการวิจยัทีส่อดคลอง
กับเปาหมายและวัตถุประสงค มีการถายทอดผลการ



 

 วิจยัสูกลุมเปาหมาย พฒันา องคความรู และกอใหเกิด
ผลกระทบในดานการพัฒนาประเทศ 

     2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่4  

  เปาหมาย  : 1. มีจํานวนผลงานวิจยัที่มีการนาํไปใชประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ ในระดบัชุมชนและ
ระดับประเทศ ไมนอยกวา 1,500 ผลงาน    

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่ 4 คิดเปนรอยละ 8 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด  

 
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลานบาท          1,617   1,843            2,060            5,520 

 

 

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจยัเกีย่วกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสรางองคความรูเกีย่วกับทรัพยากรดิน ทรัพยากร
น้ํา และภยัธรรมชาติ โดยกําหนดกลยุทธการวิจัยทีใ่หความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 4 กลยุทธ และ 16 
แผนงานวิจัย ดังนี้   
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยนื ประกอบดวย 9 แผนงานวจิัย ดงันี้  
 1.1 การวิจยัเกีย่วกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 1.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 1.3 การวิจยัเกีย่วกบัสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อเสริมสรางคุณคา (value creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากร  
 1.4 การวิจัยเกีย่วกบัการใชมาตรการทางสิ่งแวดลอมเพื่อแกปญหาการกีดกันทางการคา 
 1.5 การวิจัยเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของทรพัยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝง 
 1.6 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1.7 การวิจยัเกีย่วกบัการอนุรักษพื้นที่ที่สําคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ  



 

 1.8 การวิจัยเพื่อฟนฟูและเพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ 
ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝง และการจดัการไฟปา 
 1.9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษ 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสรางองคความรูเก่ียวกับการฟนฟูบํารุงดิน รวมทั้งการใช
ประโยชนท่ีดนิ ประกอบดวย 3 แผนงานวจิัย ดังนี ้ 
 2.1 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรทางดิน 
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัการปรับปรุงคุณภาพและการฟนฟูบํารุงดนิ  
 2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
และสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ ประกอบดวย 2 แผนงานวจิัย ดังนี้  
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการน้าํของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ  
     3.2 การวิจยัเกีย่วกบัผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสรางเขื่อนและฝาย 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การสรางองคความรูเก่ียวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ ประกอบดวย 
2 แผนงานวิจัย ดังนี ้  
 4.1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม 
 4.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบฐานขอมลู ระบบการพยากรณเตือนภยัและระบบ
การเฝาระวังเกีย่วกับอุบัติภยัทางธรรมชาติ 

  5. ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 5 การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปญญา
ของประเทศ สูการใชประโยชนดวยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม   

  เปาประสงคการวิจัย   : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูของประเทศ
อยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัด    : 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและความรู
 ของประเทศ  

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่5 

 เปาหมาย  : 1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและ
ความรูของประเทศที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ    



 

   2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่ 5 คิดเปนรอยละ 4 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด 

 
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลานบาท            858     914              988             2,760  

 

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจยัเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการดานการวิจยัของประเทศ โดยกําหนดกลยทุธการวิจยัทีใ่หความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 2 กลยทุธ 
และ 7 แผนงานวิจยั ดังนี้   
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศตลอดจนการบริหาร
จัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ และจากตางประเทศสูการใชประโยชน 
ประกอบดวย 5 แผนงานวิจัย ดังนี ้  
  1.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบบริหารงานวิจยัของประเทศ ตลอดจนการบริหาร
จัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชน 
 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุมครองสิทธิประโยชนและทรัพยสินทางปญญา และ
แนวทางการผลักดันสูการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 1.3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาฐานขอมูลและดชันีดานการวิจยัที่เหมาะสมแกการพัฒนา
ประเทศ 
 1.4 การวิจัยเกี่ยวกบัการเขาถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการ
สาขาตาง ๆ ตลอดจนองคความรูในประเทศและจากตางประเทศ 
 1.5 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคกรวิจยัระดบัชุมชน    
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้ 
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มปีระสิทธภิาพ  
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนามาตรฐานการวจิัยของประเทศ  

กลุมเร่ืองท่ีควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) 
 จาก 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว เมื่อนํามาพิจารณาจัดความสําคญั เปนกลุมเรือ่งที่ควร
วิจัยเรงดวน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรู เพื่อเรงแกไขปญหา
และนําไปสูการเสริมสรางและการพัฒนาประเทศโดยเร็ว สามารถกําหนดเปนกลุมเร่ืองที่ควรวิจัย



 

เรงดวนรวม 10 กลุมเร่ือง (priority based) คาดวาจะใชงบประมาณเพือ่การวิจยัเรงดวน ปละประมาณ 
16,800 ลานบาท ดังนี ้
 1. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไปกับภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสรางความ
มั่นคงในการดาํรงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 2,000 ลานบาท 
              ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ลดปญหาความยากจน ประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
มั่นคง 
 2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 การวิจยัเกีย่วกบัความมั่นคงของรัฐ กฎหมาย การมีสวนรวม คุณธรรม จริยธรรม              
เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล ความมั่นคงกบัประเทศเพือ่นบาน ปญหาสถานการณชายแดนและการพฒันา
ขีดความสามารถในการจัดการดานความมัน่คง 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 2,500 ลานบาท 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เกิดความมัน่คงในประเทศ มีความสมานฉันทและความเปน
ธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก 
 3. การปฏิรูปการศึกษา 
 การวิจยัเกีย่วกบัการปฏิรูปการศึกษา จดัการศึกษาและรปูแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู
ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรูสูระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 1,000 ลานบาท 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมีการพัฒนา
การศึกษาที่สอดคลองกับทองถ่ิน 
 4. การจดัการน้ํา 
 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าํและระบบชลประทานของประเทศ
ใหมีประสิทธภิาพและประหยัด รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น    
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 900 ลานบาท 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : มีการบริหารจดัการน้ําอยางมีระบบและมปีระสิทธิภาพ เพื่อ
คุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 
 5. การพัฒนาพลงังานทดแทน 
 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน การพัฒนาคุณภาพพลังงานชีวภาพ
และพลังงานทางเลือกอื่น เชน ในดานเทคนิควิทยาการ ความคุมคา ประสิทธิภาพ การประหยดั และ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 1,100 ลานบาท 



 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงานลดการ
ขาดแคลนพลงังาน และลดมลพิษจากการใชพลังงาน รวมทั้งลดคาใชจายดานพลังงานของประเทศ 
   6. การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการสงออกในกลุมสินคาที่สรางรายไดหลักจากการสงออก และสรางรายไดใหกับชุมชน 
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม และการพัฒนาคุณภาพสินคา มาตรฐานสินคา ตลอดจนความ
ปลอดภัยของอาหาร (food safety) 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 3,500 ลานบาท 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เพิ่มมูลคาสินคาและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 7. การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
  การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทย 
การติดเชื้อ วิทยาการใหม ๆ รวมไปถึงการวิจัยดานบุคลากรการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 2,200 ลานบาท 
   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุข
ดีขึ้น 
 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
   การวิจยัเกีย่วกบัการบริหารจดัการสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ การพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ  และการเชื่อมตอภมูิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 800 ลานบาท 
   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อคุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 
 9. เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  การวิจยัและพฒันาเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมทั้งระบบการจัดการ
ดานโลจิสติกส ที่มีประสิทธิภาพ 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 2,000 ลานบาท 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและมีระบบ
โครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกสที่เอื้อตอภาคการผลิตและภาคบริการ 
 10. การบริหารจัดการการทองเที่ยว 
 การวิจยัเพื่อการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยนื 
และการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว 



 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 800 ลานบาท 
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เพิ่มรายไดใหกับประเทศ และสรางรายไดใหกับชุมชน 
นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ของประชาชน 
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