
 
ผนวก 3 

นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)1

  

นโยบายการวจัิยของชาติระหวาง พ.ศ. 2551-2554 ไดกําหนดไวดังนี ้

 1.  เนนการบูรณาการดานการวิจัยท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนา
ประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
นโยบายและยทุธศาสตรการวิจัยของชาต ิ (พ.ศ. 2551-2553) การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 แผนแมบทการวิจัยของสภาวิจัย
แหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมท้ังนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว 
พ.ศ. 2552-2571 โดยการวิจยัจะตอบสนองความตองการของชุมชนและปญหาที่สําคัญเรงดวนเพือ่การ
พัฒนาประเทศ พรอมกับดําเนินการควบคูกับการวิจยัเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ อันเปนรากฐานอัน
สําคัญของการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยนื  

 2. ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพืน้ที่ไดมสีวนรวมกนัเสนอแนะ ปฏิบัติ 
และตดิตามผล  เพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิจยัในทกุภาคสวนและทกุระดับของประเทศ  อีกทั้งเพื่อสงเสริม
ใหเกดิงานวิจยัที่มีการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น  

 3. เนนงานวิจัยตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของกลยุทธการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาํผลการวิจัยที่ไดรับไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

               4. จัดสรรงบประมาณการวจิัยใหกระจายไปยงัหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค โดยมี
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุนใหเกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการสรางเครือขาย
การวิจยัและพฒันา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากรการวิจยัรวมกนั 

 5. ดําเนินยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) อยางเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

 6. ใหนโยบายและยทุธศาสตรการวิจยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2554) เปนพืน้ฐานเชงินโยบาย
ที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ แผนแมบทการวิจยัของสภาวิจยัแหงชาติ พ.ศ. 2555-
2559 รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจยัของชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 ซ่ึงจะนําไปสูการพฒันา
งานวิจยัที่มีคณุภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดลุและยั่งยนืของประเทศ 

                                                           
1 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2552 



 

นโยบายการวิจัยของชาติดังกลาวจะรองรับ วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทย
มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยนื” โดยมี พนัธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนา
ศักยภาพและขดีความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูท่ีมีคุณคา เพื่อสามารถ
ประยุกตและพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสม รวมท้ังตอยอดภมิูปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชงิพาณิชย
และสาธารณะ โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมปีระสิทธิภาพ ท่ีทุกฝายมีสวนรวม” 

เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) รวม 5 ยุทธศาสตร ดังนี้คือ 

  1.  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  เปาประสงคการวิจัย :  สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพ

    และความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสมดลุ
    และยั่งยืน โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

   ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มีกระบวนการวิจยัทีส่อดคลอง
กับเปาหมายและวัตถุประสงค มีการถายทอดผลการวิจัย
สูกลุมเปาหมาย สรางเสริมองคความรู และนําภูมิปญญา
มาใชประโยชน กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และกอใหเกิดผลกระทบในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่1  

 เปาหมาย  : 1. มีจํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการนาํไปใชประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจและสาธารณะในระดับชุมชน และระดับ 
ประเทศ ไมนอยกวา 6,000 ผลงาน หรือไมนอยกวา
รอยละ 30 ของโครงการวิจัย 

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ 
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่1 คิดเปนรอยละ 33 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด  

 
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551     พ.ศ. 2552     พ.ศ. 2553     พ.ศ. 2554         รวม 
             ลานบาท            6,089            7,436            8,555            9,600           31,680 

  

  

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
ซ่ึงครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและ
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัย



 

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการทองเที่ยว 
การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาท
การแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
สัมพันธภาพกบัประเทศเพื่อนบาน และสรางองคความรูเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิแหง
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต โดยดําเนนิการบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และมุงกอใหเกิด
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ซ่ึงกาํหนดกลยุทธการวิจัยที่ใหความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 9 
กลยุทธ และ 38 แผนงานวิจัย ดังนี้  
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสินคาเกษตรและประมง ประกอบดวย 8 แผนงานวิจยั ดังนี้  
    1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสู
การแขงขันและการพึ่งพาตนเอง ไดแก ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง พืชผัก ผลไม 
และไมดอกไมประดับ  
 1.2 การวิจยัและพฒันาเกีย่วกับปศุสัตวเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและ
การพึ่งพาตนเอง ไดแก สุกร โคเนื้อ โคนม สัตวปก และแพะ 
 1.3 การวิจยัและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
นําไปสูการแขงขันและการพึง่พาตนเอง 
 1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 
 1.5 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและประมง 
    1.6 การวิจยัเกีย่วกบัการผลิตอาหารปลอดภัย 
 1.7 การวิจยัเกีย่วกบัเกษตรอินทรีย 
 1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสม ในพื้นที่และ
การใชน้ําชลประทานอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชน
เชิงพาณิชยและสาธารณะ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ประกอบดวย 
4 แผนงานวิจัย ดังนี้    
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบักระบวนการสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหเกดิ
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
 2.3 การวิจยัเกีย่วกบัมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของทองถ่ิน 
 2.4 การวิจัยเกี่ยวกบัการจัดการผลิตและการตลาดสินคาในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดย
ใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน



 

 กลยุทธการวิจัยท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมใหเอ้ือตอการดําเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืน ประกอบดวย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้     
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเปาหมาย 
 3.2 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มศักยภาพของการเปนฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาด 
 3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพดานอุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศ 
 3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ และ
วิธีการทางการเกษตรสําหรับประเทศไทย 
 3.6 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาและการสรางตลาดภายในประเทศ 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 4 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว ประกอบดวย 4 
แผนงานวิจัย ดังนี้      
 4.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพการบรหิารจัดการดานการทองเที่ยว 
 4.2 การวิจยัเกีย่วกบัวิสาหกจิชุมชนกับการพัฒนาการทองเทีย่ว  
    4.3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 4.4 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว     
 กลยุทธการวิจัยท่ี 5 พัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน 
ประกอบดวย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้   
 5.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ 
 5.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น 
 5.3 การวิจยัเกีย่วกบัการอนุรักษพลังงานและการประหยดัการใชพลังงานประเภทตาง ๆ 
แบบมีสวนรวม 
 5.4 การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ตนทุนการขนสงทุกประเภท 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส
และการขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ ประกอบดวย 5 แผนงานวจิัย ดังนี้        
 6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน และยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานโลจิสติกส    
 6.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานโลจิสติกส  
 6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบการจัดสงและกระจาย
สินคาที่มีมาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
 6.4 การวิจยัเกีย่วกบัความคุมคาทางเศรษฐกิจของวิธีการขนสงตาง ๆ 



 

 6.5 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาการขนสงระบบรางของประเทศ 
  กลยุทธการวิจัยท่ี 7  วิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการขนสง
สาธารณะ  ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้   

7.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการดาน
การขนสงสาธารณะ 

7.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการขนสงสาธารณะ 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 8 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้  
 8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 8.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและผูใชบริการ  
  กลยุทธการวิจัยท่ี 9 พัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประกอบดวย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
 9.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และแนวทาง
การแกไขปญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงนิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และ
การเชื่อมอาเซียนสูสากล  
 9.2 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยืนรวมกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
  9.3 การวิจยัเกีย่วกบักลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกจิระหวางประเทศ และการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิแหงภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (ASEAN 
Economic Community) 

  2. ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม   
  เปาประสงคการวิจัย : สรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพ

และความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  
  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มีกระบวนการวิจยัทีส่อดคลอง

กับเปาหมายและวัตถุประสงค มีการถายทอดผลการวิจัย
สูกลุมเปาหมาย สรางเสริมองคความรู และการนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใช เพื่อกอใหเกิดคุณคาทางสังคม 
และกอใหเกิดผลกระทบในดานการพัฒนาสังคม 

    2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่2  



 

  เปาหมาย  : 1. มีจํานวนผลงานวิจยัที่มีการนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและเชิงสาธารณะในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ไมนอยกวา 5,000 ผลงาน หรือไม
นอยกวารอยละ 30 ของโครงการวิจยั      

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 2 คิดเปน รอยละ 28 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรร ใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด 

 
 งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551     พ.ศ. 2552     พ.ศ. 2553     พ.ศ. 2554         รวม 
             ลานบาท            5,368            5,961            6,611            8,600           26,540  

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบการเรียนรูดวย
ตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามยั คณุภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความมัน่คงของชวีิต ตลอดจนการบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี การสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถ่ินและสังคม รวมทั้งการ
เสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน  นอกจากนี้ 
ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ และการเสรมิสรางความมั่นคง
ของประเทศ โดยกําหนดกลยทุธการวิจยัทีใ่หความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 10 กลยุทธ และ 45 แผนงาน 
วิจัย ดังนี ้
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ท้ังในและนอกระบบ 
ตลอดจนการพฒันาระบบการเรียนรูดวยตนเอง ระบบสนบัสนุนการเรยีนรูตลอดชีวติ ท่ีสอดคลองกับวถิี
ชีวิตในแตละทองถิ่น ประกอบดวย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้  
 1.1 การวิจยัเกีย่วกบัการปฏิรูปการศึกษา 
    1.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 
 1.3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง 
  กลยุทธการวิจัยท่ี 2 สงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณท่ีหลากหลาย ประกอบดวย 2 แผนงานวิจยั ดงันี้   
  2.1 การวิจยัเกีย่วกบัการสงเสริม อนรัุกษ และพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และเอกลักษณของชาติ บนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี คานิยม และสรางสรรค
งานศิลป ระดบัทองถ่ิน ระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ



 

 กลยุทธการวิจัยท่ี 3 สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การรักษาพยาบาล การฟนฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค ประกอบดวย 
7 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข      
 3.2 การวิจยัเกีย่วกบัสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
 3.3 การวิจยัเกีย่วกบัการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชือ้เอดส  
 3.4 การวิจยัเกีย่วกบัการปองกันโรคอุบัติใหม 
 3.5 การวิจัยเกี่ยวกบัการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพและเสริมสรางความมั่นคงดานสุขภาพ
อนามัย     
 3.6 การวิจยัเกีย่วกบัการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  
 3.7 การวิจยัเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภค 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 4 พัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้
         4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
เพื่อสรางองคความรูจากภูมปิญญาทองถ่ินและการคุมครองภูมิปญญา  
 4.2 การวิจยัเกีย่วกบัสมุนไพรเพือ่ประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข 
  กลยุทธการวิจัยท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้
    5.1 การวิจยัเกีย่วกบัการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม  
 5.2 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรการกีฬา  
  กลยุทธการวิจัยท่ี 6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและภาค 
เอกชน และการบริหารรัฐกิจ ประกอบดวย 5 แผนงานวิจัย ดังนี ้     
 6.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 6.2 การวิจยัเกีย่วกบัการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบงานยตุิธรรมของ
ประเทศ 
 6.3 การวิจยัเกีย่วกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
สังคม   
 6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตอตานและปองกัน
การทุจริตและการประพฤตมิิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน  
  6.5 การวิจัยเกี่ยวกบันโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการบริหารรัฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพ  



 

 กลยุทธการวิจัยท่ี 7 จัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
ปญหาผูมีอิทธิพล ประกอบดวย 3 แผนงานวิจัย ดังนี ้
 7.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาเครือขายบริหารจัดการปญหายาเสพติด    
 7.2 การวิจยัเกีย่วกบัการแกปญหาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
 7.3 การวิจยัเกีย่วกบัการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคม 
และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 8 สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภมิูคุมกันของทองถิ่นและ
สังคม ประกอบดวย 9 แผนงานวิจยั ดังนี ้  
 8.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น กระบวนการและกลไก
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน และสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
ของชีวิต 

 8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการออมและการสรางหลักประกันรายได 
ตลอดจนความมั่นคงในครวัเรือน 
 8.3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาศกัยภาพและเสริมสรางความมั่นคงในชีวติใหกับเยาวชน 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ 

 8.4 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคความรูดานประชาสังคม และการจดัการความรูเพื่อ
ขจัดความยากจนและเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถ่ินและสังคม 

 8.5 การวิจยัเกีย่วกบัคานิยมของสังคมไทย  
 8.6 การวิจยัเกีย่วกบัการปองกันและแกไขปญหาการคาบริการทางเพศ 

  8.7 การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการวางงาน ตลอดจนการจัดการงาน
และอาชีพ 
  8.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในสาขาตาง ๆ  
  8.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรของเกษตรกร
เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร  
 กลยุทธการวิจัยท่ี 9 เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ และบูรณาการการแกไขปญหา
สถานการณความไมสงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบดวย 11 แผนงานวิจยั ดังนี ้ 
 9.  1 การวิจยัเกีย่วกบัความมั่นคงในประเทศ  
 9.  2 การวิจยัเกีย่วกบัหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคม และการ
สรางความสมานฉันทที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนและใน
ประเทศ  
 9.  3 การวิจยัเกีย่วกบัการบริหารจดัการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผูลักลอบเขาเมือง
แรงงานตางดาวและแรงงานตางถิ่น  
 9.  4  การวิจยัเกีย่วกบัศักยภาพและประสิทธิภาพงานการขาวและการประชาสัมพันธภาครัฐ 



 

 9.  5 การวิจยัเกีย่วกบัการยดือายกุารใชงาน การผลิตและสรางชิน้สวนอะไหลยุทโธปกรณ
ทดแทนการจดัหาจากตางประเทศ  
 9.  6 การวิจัยเกี่ยวกบัหลักการและหลักนิยมเพื่อการใชกําลังในการรักษาความมั่นคงและ
ปองกันประเทศในสถานการณตาง ๆ 
 9.  7 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางและพัฒนาแสนยานุภาพดานตาง ๆ ของประเทศ 
 9.  8 การวิจัยเกี่ยวกบัการดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ 
 9.  9 การวิจยัเกีย่วกบัความรวมมือระหวางประเทศเพื่อความมัน่คง 
 9.10 การวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายเพื่อการปกปองและการใชประโยชนทรัพยากรทางบก
และทางทะเล และเพื่อรองรบักฏหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ทางบกและทะเล 
 9.11 การวิจัยเกี่ยวกบัปญหาและการดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยงจากการประกาศ
เขตพื้นที่เหล่ือมทับหรือทับซอนระหวางประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบาน 

กลยุทธการวิจัยท่ี 10 วิจัยเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทยใหมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
ประกอบดวย 1 แผนงานวิจัย ดังนี้  
 10.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อวาง
ระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพสังคมไทย ในแนวทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  3. ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 3 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ
และทรัพยากรบุคคล   

  เปาประสงคการวิจัย   : พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
การพึ่งพาตนเอง โดยใชฐานความรูดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ 

  ตัวชี้วัด    : 1. ผลงานวิจยัที่มคีุณภาพ มีกระบวนการวิจยัทีส่อดคลอง
กับเปาหมายและวัตถุประสงค มีการถายทอดผลการวิจัย
สูกลุมเปาหมาย สรางเสริมองคความรู ทั้งการวิจัย
พื้นฐานและการวิจยัประยกุต อันกอใหเกดิผลกระทบ
ในดานการพฒันาประเทศ 

     2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่3 

  เปาหมาย  : 1. มีจํานวนผลงานวิจยัที่มีการนาํไปใชประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ ในระดับชุมชนและ



 

ระดับประเทศ ไมนอยกวา 3,000 ผลงาน หรือไมนอย
กวารอยละ 30 ของโครงการวิจัย   

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่3 คิดเปนรอยละ 27 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด 

  
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551     พ.ศ. 2552     พ.ศ. 2553     พ.ศ. 2554         รวม 
             ลานบาท            5,068            6,846            8,786            5,710           26,410 

 
 

  ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาของ
ประเทศ เพื่อพัฒนาสูการใชประโยชนเชงิพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัย
ของประเทศ โดยกําหนดกลยุทธการวิจัยท่ีใหความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 2 กลยุทธ และ 6 แผนงาน 
วิจัย ดังนี ้
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร  ทาง
สังคมศาสตร  และการพัฒนาองคความรูใหมในวิทยาการตาง ๆ ประกอบดวย 4 แผนงานวิจยั ดังนี ้  
 1.1 การวิจยัและพฒันานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เชน เทคโนโลยชีีวภาพ วัสดุศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข สัตวทดลองและวธีิการอื่นเพื่อทดแทนการใชสัตว เทคโนโลยี
ดานอาวุธยุทโธปกรณ เปนตน 
 1.2 การวิจยัและพฒันานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและองคความรูใหมทางสังคมศาสตร  
 1.3 การวิจยัและพฒันานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและองคความรูใหมทางวิทยาการอื่น ๆ  
 1.4 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการตอยอดภูมิปญญาของประเทศเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
เพื่อการใชประโยชนในการพัฒนาประเทศและเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวทิยาการ
ตาง ๆ ประกอบดวย 2 แผนงานวิจยั ดังนี ้   
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุนใหม นักวิจัย 
และนักบริหารการวิจัย ในวิทยาการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยในชุมชน
ทองถ่ินในภาคประชาชน 
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาผูชวยนกัวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

  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 ในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ไมนอยกวา 1,500 ผลงาน หรือไมนอย
กวารอยละ 30 ของโครงการวิจัย   

    2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยที ่ 4 คิดเปนรอยละ 8 ของ
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมด  

 
งบประมาณทีค่าดวาจะใช      พ.ศ. 2551     พ.ศ. 2552     พ.ศ. 2553     พ.ศ. 2554         รวม 
             ลานบาท            1,617            1,843            2,060            2,100            7,620  

 

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจยัเกีย่วกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสรางองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวน้ํา และที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดยกําหนดกลยุทธการวิจัยที่ให
ความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 4 กลยุทธ และ 19 แผนงานวิจยั ดังนี้   
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 บริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยนื ประกอบดวย 9 แผนงานวจิัย ดังนี้  
 1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 1.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 1.3 การวิจยัเกีย่วกบัสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อเสริมสรางคุณคา (value creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ  



 

 1.4 การวิจัยเกีย่วกบัการใชมาตรการทางสิ่งแวดลอมเพื่อแกปญหาการกีดกันทางการคา
และมาตรการอื่นๆ ระหวางประเทศ 
 1.5 การวิจัยเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝง 
 1.6 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1.7 การวิจยัเกีย่วกบัการอนุรักษพื้นที่ที่สําคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ  
 1.8 การวิจัยเพื่อฟนฟูและเพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ 
ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝง และการจดัการไฟปา 
 1.9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษ 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 สรางองคความรูเก่ียวกับการฟนฟูบํารุงดนิ รวมท้ังการใชประโยชน
ท่ีดิน ประกอบดวย 3 แผนงานวิจยั ดังนี ้ 
 2.1 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรทางดิน 
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัการปรับปรุงคุณภาพและการฟนฟูบํารุงดนิ  
 2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ การใชประโยชนทรัพยากรดินอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรน้าํแบบบูรณาการและสราง
ความเปนเอกภาพในการบรหิารจัดการน้ําของประเทศ ประกอบดวย 4 แผนงานวิจัย ดังนี ้ 
 3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการน้าํของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ  
     3.2 การวิจยัเกีย่วกบัผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสรางเขื่อนและฝาย 
 3.3 การวิจยัเพื่อสรางองคความรูในเชิงบูรณาการศาสตรทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา
และชลศาสตร เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.4 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการบูรณาการระหวางน้ําใตดินและน้ําผิวดินใน
การจัดการน้ํา 
 กลยุทธการวิจัยท่ี 4 สรางองคความรูเก่ียวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ ประกอบดวย 3 
แผนงานวิจัย ดังนี ้  
 4.1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม 
 4.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบฐานขอมลู ระบบการพยากรณเตือนภยัและระบบ
การเฝาระวังเกีย่วกับอุบัติภยัทางธรรมชาติ 
 4.3 การวิจยัเกีย่วกบัโครงสรางพืน้ฐานทีจ่ําเปนและเกี่ยวของในพืน้ที่ที่มีความเปราะบาง
หรือเส่ียงตอภยัพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกรอน ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคล่ืนยกัษในทะเล 



 

  5. ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 5 การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวตักรรม สิ่งประดิษฐ 
ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่
เหมาะสม   

  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     พ.ศ. 2554         รวม 
             ลานบาท             858                914               988               990             3,750 

 
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจยัเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการดานการวิจยัของประเทศ โดยกําหนดกลยทุธการวิจยัทีใ่หความสําคัญในเรื่องตาง ๆ รวม 2 กลยทุธ 
และ 7 แผนงานวิจยั ดังนี้   
 กลยุทธการวิจัยท่ี 1 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการ
บริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ และ
จากตางประเทศสูการใชประโยชนเชงิพาณชิยและสาธารณะ ประกอบดวย 5 แผนงานวิจยั ดังนี ้  
  1.1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบบริหารงานวิจยัของประเทศ ตลอดจนการบริหาร
จัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
 1.2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุมครองสิทธิประโยชนและทรัพยสินทางปญญา และ
แนวทางการผลักดันสูการสรางทรัพยสินทางปญญาและการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชยและสาธารณะ 



 

 1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและดัชนีดานการวิจัยท่ีเหมาะสมแก
การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 
 1.4 การวิจัยเกี่ยวกบัการเขาถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการ
สาขาตาง ๆ ตลอดจนองคความรูในประเทศและจากตางประเทศ 
 1.5 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคกรวิจยัระดบัชุมชน    
 กลยุทธการวิจัยท่ี 2 วิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 2 แผนงานวิจัย ดังนี ้ 
 2.1 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มปีระสิทธิภาพ  
 2.2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนามาตรฐานการวจิัยของประเทศ  

กลุมเร่ืองที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2554) 
 จาก 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว เมื่อนํามาพิจารณาจัดความสําคญั เปนกลุมเรือ่งที่ควร
วิจัยเรงดวน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรู เพื่อเรงแกไขปญหา
และนําไปสูการเสริมสรางและการพัฒนาประเทศโดยเรว็ และสามารถตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร
เรงดวนของรฐับาล ทําใหสามารถกําหนดเปนกลุมเร่ืองที่ควรวิจัยเรงดวนรวม 12 กลุมเรื่อง (Priority-
based Research Areas) ซ่ึงจากการประมาณการโดยฐานความจําเปนดานงบประมาณเพื่อการวิจยัจาก
ระดับภูมภิาคและจากหนวยงานตาง ๆ ในกลุมเรื่องที่ควรวิจยัเรงดวนดังกลาวคาดวาจะใชงบประมาณ
เพื่อการวจิัยเรงดวน ปละประมาณ 16,800 ลานบาท ดังนี ้
 1. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวิจยัเกีย่วกบัการประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ควบคูกับภูมปิญญาทองถ่ิน
เพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน รวมทั้ง
การตอยอดภูมปิญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  ตลอดจนการจัดการงานและอาชพีใน
อนาคตของสังคมไทย 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ลดปญหาความยากจน ลดปญหาการวางงาน ประชาชน
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมัน่คง 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 2,000 ลานบาท 
 2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ กฎหมาย การมีสวนรวม คุณธรรม จริยธรรม              
เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน ปญหา
สถานการณชายแดน การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการดานความมั่นคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจ
รวมระหวางรัฐบาล ทองถ่ิน และกลุมประชาสังคม 
 



 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เกิดความมัน่คงในประเทศ มีความสมานฉันทและความเปน
ธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 2,450 ลานบาท 
 3. การปฏิรูปการศึกษา 
 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่
เชื่อมโยงสูภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรูสูระบบเศรษฐกิจชุมชน และการ
พัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาการศึกษา
ที่สอดคลองกับทองถ่ิน และกอใหเกิดสังคมแหงการเรยีนรูทุกระดับ 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 1,000 ลานบาท 
 4. การจัดการน้ํา 
 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ทั้งในและ
นอกระบบชลประทานของประเทศ ใหมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ตาง ๆ ตอการจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต    
    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : มีการบริหารจดัการน้ําอยางมีระบบและมปีระสิทธิภาพ เพื่อ
คุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 
  ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 900 ลานบาท 
 5. ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก 
 การวิจยัและพฒันาเกีย่วกับภาวะโลกรอน พลังงานทดแทน พลังงานชวีภาพ พืชพลังงาน 
และพลังงานทางเลือก ทีก่อใหเกดิความคุมคา ประหยดั มปีระสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : มีองคความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและแนวทางการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน รวมทั้งประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขา
พลังงาน ลดการขาดแคลนพลังงาน ลดมลพิษจากการใชพลังงาน รวมถึงลดคาใชจายดานพลังงานของ
ประเทศ 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 1,100 ลานบาท 
   6. การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการสงออกในกลุมสินคาที่สรางรายไดหลักจากการสงออกและสรางรายไดใหกับชุมชน การ
วิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยใีหม
และการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร มาตรฐานสินคาเกษตร ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 
และความมัน่คงดานอาหาร (Food Security) 



 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน ขจัดความยากจน เสริมสรางความมั่นคงใหชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
  ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 3,500 ลานบาท 
 7. การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
  การวิจยัเกีย่วกบัการสรางเสริมสุขภาพ ประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทย การ
ติดเชื้อ วิทยาการใหม ทางสาธารณสุข การพึ่งพาตนเองและเสริมสรางความมั่นคงดานสุขภาพ รวมถึง
การวิจยัและพฒันาบุคลากรการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือก และการวิจัย
เพื่อตอยอดภูมปิญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  
  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุข
ดีขึ้น ตลอดจนมีความมัน่คงดานสุขภาพของประเทศ 
   ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 2,200 ลานบาท 
 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
   การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ การพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและยั่งยืน การเชื่อมตอ
ภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหมใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ และการเสริมสราง
จิตสํานึกที่ดใีนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อคุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 
  ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 800 ลานบาท 
 9. เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  การวิจยัและพฒันาเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีใหม เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
ที่สําคัญสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทกุระดบั การวิจยัเพื่อช้ีนําการพฒันาการประดษิฐคดิคนและนวัตกรรม
สูเชิงพาณิชย รวมทั้งการวจิยัเกีย่วกับการจดัการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันโดยมีเทคโนโลยี
ที่นําไปสูการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคการ
ผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 1,800 ลานบาท 
 10. การบริหารจัดการการทองเที่ยว 
 การวิจยัเพื่อการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยนื 
และการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เพิ่มรายไดใหกับประเทศ และสรางรายไดใหกับชุมชน 
นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ของประชาชน 
  ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 800 ลานบาท 



 

 11. สังคมผูสูงอาย ุ
  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ระบบและมาตรการการสงเสริม ดูแล 
การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริม
บทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน รวมทั้งการนําศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนา
ประเทศ และการถายทอดภมูิปญญาสูสังคม 
   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ผูสูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อสรางคุณคาใหกับสังคม 
ตลอดจนมีสวสัดิการและสวสัดิภาพตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตใหเกดิความมั่นคง 
   ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 50 ลานบาท 
  12. ระบบโลจิสติกส 
   การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ ทั้ง
ในดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจสิติกส  
การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส และระบบบริหารจัดการขนสงที่เหมาะสม รวมท้ังการเชื่อมโยง
ระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเครือขายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุน การคา การลงทุน การทองเทีย่ว ความมัน่คง ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ   
   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขนัของประเทศ  
   ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปละ 200 ลานบาท 
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