ผนวก 2

ร่ างนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายการวิจัยของชาติระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ได้กาหนดไว้ดงั นี้
1. เน้ น การบู ร ณาการด้ า นการวิ จ ัย ที่ ส อดคล้ อ งกับ แนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
ประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ความต่อเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) การปฏิรูประบบวิจยั ของประเทศ
รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจยั ของสภาวิจยั แห่ งชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 โดยการวิจยั จะตอบสนอง
ความต้องการของชุ มชนและปั ญหาที่สาคัญเร่ งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้ อมกับดาเนิ นการควบคู่กบั การ
วิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ อันเป็ นรากฐานอันสาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ทั้งนี้
มุ่งให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ทั้งจากหน่ วยงานที่มีภารกิ จประจาตามหน้าที่
(function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของชาติหรื อรัฐบาล (agenda)
(area) ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้การดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ การวิจยั ในระดับหน่วยงานและภูมิภาคเกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการงานวิจยั และการบริ หารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ อันจะทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวม
2. ให้ทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวกับการวิจยั ตลอดจนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่ วมกันเสนอแนะ ปฏิ บตั ิ และ
ติดตามผล เพื่อให้เกิ ดการพัฒนางานวิจยั ในทุ กภาคส่ วนและทุ กระดับของประเทศ อี กทั้งเพื่ อส่ งเสริ มให้เกิ ด
งานวิจยั ที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น
3. เน้นงานวิจยั ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ งมีการ
กาหนดกลยุทธ์การวิจยั ที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นาผลการวิจยั ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ
4. จัด สรรงบประมาณการวิ จ ัย ให้ ก ระจายไปยัง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวมทั้ง ในภู มิ ภ าค โดยมี
กระบวนการบริ หารจัดการงบประมาณเพื่อ การวิจยั อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพ และมีก ลไกกระตุ น้ ให้เกิ ด ความ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงานวิจยั ในส่ วนกลางและในส่ วนภูมิภาค อันจะนาไปสู่ การสร้างเครื อข่ายการวิจยั และ
พัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจยั เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจยั ร่ วมกัน
5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็ นเอกภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
การดาเนินการวิจยั และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ

6. ให้ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ การวิ จ ัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็ นพื้ นฐานเชิ งนโยบายที่
เชื่ อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจยั ของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของหน่ วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
นโยบายและแนวทางการวิจยั ของสภาวิจยั แห่ งชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนางานวิจยั ที่
มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืนของประเทศ
นโยบายการวิจยั ของสภาวิจยั แห่ งชาติ ดงั กล่ าว รองรับวิสัยทัศน์การวิจยั ของสภาวิจยั แห่ งชาติ คื อ
“ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมี พนั ธกิ จการวิจยั ของสภาวิจยั
แห่ งชาติ คือ “พัฒนาศั กยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้ สูงขึน้ และสร้ างฐานความรู้ ที่มี
คุณค่ า สามารถประยุกต์ และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งให้ เกิดการเรี ยนรู้ และต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เพื่อให้ เกิด ประโยชน์ เชิ งพาณิช ย์ และสาธารณะ ตลอดจนเกิด การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต โดยใช้ ทรั พยากรและ
เครือข่ ายวิจัยอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ทีท่ ุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม”
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจยั ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) วช. จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
การวิจยั ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ
1. ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 1 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสั งคม
เป้าประสงค์ การวิจัย : สร้ า งเสริ ม องค์ค วามรู ้ เ พื่ อ เป็ นพื้ น ฐานสู่ ก ารสร้ า งศัก ยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ตัวชี้วดั
: 1. ผลงานวิ จ ัย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก ระบวนการวิ จ ัย ที่ ส อดคล้อ งกับ
เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี ก ารถ่ า ยทอดผลการวิ จ ั ย สู่
กลุ ่ม เป้ าหมาย สร้ า งเสริ ม องค์ค วามรู ้ และการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นมาใช้ เพื่ อก่ อให้ เกิ ดคุ ณค่ าทางสั งคม และก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบในด้านการพัฒนาสังคม
2. งบประมาณการวิจ ยั ที ่ จ ดั สรรให้ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 1
เป้าหมาย
: 1. มีจานวนผลงานวิจยั ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สั ง คมและเชิ ง สาธารณะในระดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ เพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 1 คิดเป็ นสัดส่ วนเพิม่ ขึ้น

ยุทธศาสตร์ การวิจยั นี้ มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ระบบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
วัฒนธรรม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ สวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของชีวติ ตลอดจนการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้ างภูมิคุม้ กันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริ มสร้างศักยภาพของ
ชุ มชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ และการเสริ มสร้างความมัน่ คงของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย ทั้งนี้ ได้กาหนดกลยุทธ์การวิจยั ที่ให้
ความสาคัญในเรื่ องต่าง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 56 แผนงานวิจยั ดังนี้
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3.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการส่ ง เสริ มสุ ขภาพและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับสุ ขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริ การ
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อเอดส์

3.4 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันโรคอุบตั ิใหม่
3.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด้านสุ ขภาพและเสริ มสร้างความมัน่ คงด้านสุ ขภาพอนามัย
3.6 การวิจยั เกี่ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
3.7 การวิจยั เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3.8 การวิจยั เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุ ขและระบบการบริ หารจัดการด้านบริ การสาธารณสุ ข
ที่มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้ มครองภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พืน้ บ้ าน
การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้าง
องค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการคุม้ ครองภูมิปัญญา
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ที่ดี
5.2 การวิจยั เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
การบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจ ยั เกี ่ ย วกับ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิบ ตั ิง านของบุค ลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
6.2 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งและพัฒนากฎหมาย ระบบงานยุติธรรมของประเทศ และ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย
6.3 การวิจยั เกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
6.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเพื่อการต่อต้านและป้ องกันการทุจริ ต
และการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน
6.5 การวิจยั เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการและการบริ หารรัฐกิจที่มีประสิ ทธิภาพ
6.6 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งกลไกและกฎระเบียบภาครัฐเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาและการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.7 การวิจยั เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของภาครัฐต่อการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์ สิน และปั ญหาผู้มี
อิทธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้

7.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเครื อข่ายบริ หารจัดการปั ญหายาเสพติด
7.2 การวิจยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.3 การวิจยั เกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามผูม้ ี อิทธิ พล โดยใช้มาตรการทางสังคม และ
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 ส่ งเสริ มความเข้ มแข็งและการเสริ มสร้ างภูมิค้ ุมกันของท้ องถิ่นและสั งคม
ประกอบด้วย 14 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเสริ มความเข้มแข็งของท้องถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุน
การมีส่วนร่ วมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน และสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของชีวติ
8.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลไกการบริ หารท้องถิ่น เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันและความมัน่ คง
ในการบริ หารและเสริ มสมรรถนะการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลง
8.3 การวิจยั เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มกระบวนการออมและการสร้ างหลักประกันรายได้ ตลอดจน
ความมัน่ คงในครัวเรื อน
8.4 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาศัก ยภาพและเสริ ม สร้ า งความมั่น คงในชี วิ ต ให้ ก ับ เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ
8.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นประชาสังคม และการจัดการความรู้เพื่อขจัดความ
ยากจนและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันของท้องถิ่นและสังคม
8.6 การวิจยั เกี่ยวกับค่านิยมของสังคมไทย
8.7 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้าบริ การทางเพศ
8.8 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการว่างงาน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพ
8.9 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของแรงงานในสาขาต่าง ๆ
8.10 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ มทักษะทรัพยากรบุคคลให้พร้อมเข้าสู่ ระบบงานในภาคส่ วนต่าง ๆ
8.11 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการองค์กรของเกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิตทางการเกษตร ในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
8.12 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการผังเมือง การจัดการชุ มชนชนบท
ชุมชนห่างไกล และการเชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริ ญระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
8.13 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและแนวทางการดารงชี วิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.14 การวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างศักยภาพกลุ่มคน โดยเฉพาะสตรี และเยาวชน ให้มีบทบาท
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 9 เสริ มสร้ างความมั่นคงแห่ งชาติ และบูรณาการการแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์
ความไม่ สงบในประเทศ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจยั ดังนี้
9.1 การวิจยั เกี่ยวกับความมัน่ คงในประเทศ
9.2 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการความขัดแย้ง
9.3 การวิจยั เกี่ ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึ ง พัฒนา” คุ ณภาพชี วิตและสังคม การสร้ างความ
ปรองดอง และการสร้ างความสมานฉันท์ที่ ส อดคล้องกับวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมของชุ มชนในพื้ นที่ จงั หวัด
ชายแดนและในประเทศ
9.4 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผูล้ กั ลอบเข้าเมือง แรงงาน
ต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่น
9.5 การวิจยั เกี่ยวกับศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพงานการข่าวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
9.6 การวิจยั เกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งาน การผลิตและสร้างชิ้นส่ วนอะไหล่ยทุ โธปกรณ์ทดแทน
การจัดหาจากต่างประเทศ
9.7 การวิจยั เกี่ยวกับหลักการและหลักนิยมเพื่อการใช้กาลังในการรักษาความมัน่ คงและป้ องกัน
ประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ
9.8 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแสนยานุภาพด้านต่าง ๆ ของประเทศ
9.9 การวิจยั เกี่ยวกับการดูแลรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
9.10 การวิจยั เกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมัน่ คง
9.11 การวิจยั เกี่ ยวกับกฏหมายเพื่อการปกป้ องและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางบกและทาง
ทะเล และเพื่อรองรับกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้นื ที่ทางบกและทะเล
9.12 การวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาและการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งจากการประกาศเขตพื้นที่
เหลื่อมทับหรื อทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 10 วิ จั ย เพื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศไทยให้ มี เ สถี ย รภาพและมี ธ รรมาภิ บ าล
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
10.1 การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย
10.2 การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการ
บริ หารประเทศให้มีเสถียรภาพประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ในแนวทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข

2. ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 2 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ การวิจัย : สร้ า งเสริ ม องค์ค วามรู ้ เ พื่ อ เป็ นพื้ น ฐานสู่ ก ารสร้ า งศัก ยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์อย่างสมดุ ลและ
ยัง่ ยืน โดยคานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วดั
: 1. ผลงานวิ จ ัย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก ระบวนการวิ จ ัย ที่ ส อดคล้อ งกับ
เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี ก ารถ่ า ยทอดผลการวิ จ ั ย สู่
กลุ่ มเป้ าหมาย สร้ างเสริ มองค์ความรู้ และน าภูมิ ปั ญญามาใช้
ประโยชน์ ก่อ ให้เ กิ ด มูล ค่า เพิ่ม ทางเศรษฐกิ จ และก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. งบประมาณการวิจ ยั ที่จ ดั สรรให้ห น่ ว ยงานภาครัฐ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 2
เป้าหมาย
: 1. มีจานวนผลงานวิจยั ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจ
และสาธารณะในระดับ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และระดับ ประเทศ
เพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่ วยงานภาครัฐ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 2 คิดเป็ นสัดส่ วนเพิ่มขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้ น การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตร ซึ่ ง
ครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้าน
พลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยคานึ งถึ งบทบาทการแข่งขันของประเทศ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
สร้างองค์ความรู ้เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจแห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยดาเนินการบน
พื้นฐานปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค
อาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย ทั้งนี้ได้กาหนดกลยุทธ์การวิจยั ที่ให้
ความสาคัญในเรื่ องต่าง ๆ รวม 8 กลยุทธ์ และ 53 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 สร้ างมูลค่ าผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่ งขันและการพึง่ พาตนเองของสิ นค้ าเกษตรและประมง ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจยั ดังนี้

1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่ การแข่งขัน
และการพึ่ ง พาตนเอง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ข้า ว (รวมถึ ง ข้า วพื้ น เมื อ ง) ยางพารา ข้า วโพด ปาล์ม น้ า มัน อ้อ ย
มันสาปะหลัง พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ
1.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และนาไปสู่ การแข่งขันและการพึ่งพา
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สุ กร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ
1.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับประมง และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่
การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและประมง
1.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสิ นค้าเกษตรและประมง
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับอาหารไทย และการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทย เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุ รกิจระหว่างประเทศและผลักดันสู่ การเป็ นครัวของโลก
1.8 การวิจยั เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย ์
1.9 การวิจยั เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
1.10 การวิจยั เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพและการจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่ งออก
1.11 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety) และความมัน่ คงด้านอาหาร (Food Security)
1.12 การวิจยั เกี่ ย วกับ การบริ หารจัด การระบบชลประทานที่ เหมาะสมในพื้ นที่ และการใช้น้ า
ชลประทานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ ความรู้ และต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์ เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนอย่ างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ และส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสิ นค้าของท้องถิ่น
2.4 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสิ นค้าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใช้องค์
ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2.6 การวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเครื อข่าย (Cluster) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ
2.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprise – SME)
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้ เอื้อต่ อการดาเนิ นธุ รกิจ
อย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็ นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด
3.4 การวิจ ยั เกี ่ ย วกับ การเพิ่ม สมรรถนะและพัฒ นาศัก ยภาพด้า นอุต สาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ
3.5 การวิจ ยั เกี่ ย วกับ การเพิ่ม สมรรถนะและพัฒ นาศัก ยภาพเครื่ อ งมือ อุปกรณ์ และวิธีการ
ทางการเกษตรสาหรับประเทศไทย
3.6 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างตลาดภายในประเทศ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั
ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยว และรู ปแบบการบริ หาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็ นธรรม
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
4.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
4.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4.5 การวิจยั เกี่ ย วกับ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิ จ จากการท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ การท่องเที่ยวเชิ งเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตลอดจนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดการประชุ มและการจัดแสดงนิ ทรรศการ
ต่าง ๆ (MICE Tourism – Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism)
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิ ต พลั ง งานชี ว ภาพและพลั ง งานทางเลื อ กอื่ น
ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ

5.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น
5.3 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ แบบมี
ส่ วนร่ วม
5.4 การวิจยั เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนส่ ง เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนการ
ขนส่ งทุกประเภท
5.5 การวิจยั เกี่ยวกับความมัน่ คงทางพลังงาน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิ ทธิภาพและมาตรฐานการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ และการ
ขนส่ งสาธารณะทีม่ ีคุณภาพ ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการยกระดับประสิ ทธิ ภาพการให้บ ริ ก ารด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ และการขนส่ ง
สาธารณะ
6.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการให้บริ การด้านโลจิสติกส์และการขนส่ งสาธารณะ
6.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการขนส่ งสาธารณะ
6.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และการเชื่ อมโยงการคมนาคมขนส่ งระหว่าง
ภูมิภาคของไทยและระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
6.5 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการจัดส่ งและกระจายสิ นค้าที่มีมาตรฐาน และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการขนส่ งผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ
6.6 การวิจยั เกี่ยวกับความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของวิธีการขนส่ งต่าง ๆ
6.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่ งระบบรางของประเทศ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 เพิ่ม สมรรถนะและขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขี ดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
7.2 การวิจยั เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และผูใ้ ช้บริ การ
7.3 การวิจยั เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน เพื่อผูด้ อ้ ยโอกาส และเพื่อความมัน่ คงของ
ประเทศ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจยั ดังนี้

8.1 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชื่อมอาเซี ยนสู่
สากล
8.2 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนร่ วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
8.3 การวิจยั เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าที่มีเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
8.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันตก (Western Seaboard)
8.5 การวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบและกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ
การพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN Economic
Community - AEC)
8.6 การวิจยั เกี่ยวกับความพร้อมของการรับการแข่งขันจากข้อตกลงระหว่างประเทศ
8.7 การวิจยั เกี่ยวกับนโยบายความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสม
8.8 การวิจยั เกี่ ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ จากผลการวิจยั เพื่อสร้ า งศัก ยภาพของประเทศในเวที
นานาชาติและสร้างอานาจต่อรองให้กบั ประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 3 การสร้ างศั กยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและ
ทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ การวิจัย : พัฒนาขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึ่งพา
ตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ ด้านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
วิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม
ตัวชี้วดั
: 1. ผลงานวิ จ ัย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก ระบวนการวิ จ ัย ที่ ส อดคล้อ งกับ
เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี ก ารถ่ า ยทอดผลการวิ จ ั ย สู่
กลุ่มเป้ าหมาย สร้างเสริ มองค์ความรู ้ ทั้งการวิจยั พื้นฐานและ
การวิจ ัยประยุกต์ อันก่ อให้ เกิ ดผลกระทบในด้า นการพัฒ นา
ประเทศ
2. งบประมาณการวิจ ยั ที ่ จ ดั สรรให้ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 3

เป้าหมาย

:

1. มีจานวนผลงานวิจยั ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจ
สังคมและสาธารณะ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ
เพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่ วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 3 คิดเป็ นสัดส่ วนเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ การวิจยั นี้ มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศ เพื่อ
พัฒนาสู่ การใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ ตลอดจนเสริ มสร้างศักยภาพการวิจยั ของประเทศ โดยใน
ระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย ทั้งนี้ ได้กาหนดกลยุทธ์
การวิจยั ที่ให้ความสาคัญในเรื่ องต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและองค์ ความรู้ ใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ ทางสั งคมศาสตร์ และ
การพัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ในวิทยาการต่ าง ๆ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และองค์ความรู ้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เช่ น เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุ ข สัตว์ทดลองและวิธีการอื่นเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ เทคโนโลยีดา้ นอาวุธยุทโธปกรณ์
เป็ นต้น
1.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และองค์ความรู ้ใหม่ทางสังคมศาสตร์
1.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และองค์ความรู ้ใหม่ทางวิทยาการอื่น ๆ
1.4 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ เพื่อ
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและเพื่อการพึ่งพาตนเอง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 สร้ างศักยภาพและความสามารถของทรั พยากรบุ คคลในวิทยาการต่ าง ๆ
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับความต้องการนักวิจยั ในวิทยาการสาขาต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน
และการพัฒนาแผนความต้องการกาลังคนด้านการวิจยั ของประเทศ
2.2 การวิจยั เกี่ ยวกับ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนัก วิจยั รุ่ นใหม่ นักวิจยั และ
นัก บริ หารการวิจยั ในวิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจยั ในชุ มชนท้องถิ่ นในภาค
ประชาชน
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาผูช้ ่วยนักวิจยั ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้ างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป้าประสงค์ การวิจัย : พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพื่อการบริ หารจัดการและการพัฒนา
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเป็ น
ระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่ วม
ตัวชี้วดั
: 1. ผลงานวิจ ัย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก ระบวนการวิจ ัย ที่ ส อดคล้อ งกับ
เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ มี ก ารถ่ า ยทอดผลการวิ จ ัย สู่
กลุ่มเป้ าหมาย พัฒนา องค์ความรู้ และก่อให้เกิ ดผลกระทบใน
ด้านการพัฒนาประเทศ
2. งบประมาณการวิจยั ที่ จดั สรรให้หน่ วยงานภาครั ฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 4
เป้าหมาย
: 1. มีจานวนผลงานวิจยั ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจ
สังคมและสาธารณะ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ คิดเป็ น
สัดส่ วนของงบประมาณการวิจยั ที่จดั สรรให้หน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่ วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 4 เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ การวิจยั นี้มุ่งเน้นการวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ า ทรัพยากร
ป่ าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ า และที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ รวมถึงการแบ่งปั นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย ทั้งนี้ ได้กาหนด
กลยุทธ์การวิจยั ที่ให้ความสาคัญในเรื่ องต่าง ๆ รวม 4 กลยุทธ์ และ 23 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ าง
ยัง่ ยืน ประกอบด้วย 10 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจ ยั เกี ่ย วกับ การบริ ห ารจัด การและการใช้ป ระโยชน์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1.2 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ด้า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน

1.3 การวิจยั เกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้างคุณค่า (Value Creation) ของผลผลิต
และทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 การวิจยั เกี่ ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่ งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกี ดกันทางการค้าและ
มาตรการอื่น ๆ ระหว่างประเทศ
1.5 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงระบบนิ เ วศกับ การเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝั่ง
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุ รักษ์พ้นื ที่ที่สาคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ รวมทั้งการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
1.8 การวิจยั เกี่ ย วกับ การฟื้ นฟูและเพิ่ม ความสมบูรณ์ ข องพื้ นที่ป่ าอนุ รัก ษ์ ป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าชายเลน ป่ าพรุ และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่ า
1.9 การวิจยั เกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากมลพิษ
1.10 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้างเครื อข่าย
ชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 สร้ างองค์ ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย 6
แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับทรัพยากรดินและวิทยาศาสตร์ทางดิน
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพและการบารุ งฟื้ นฟูทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันการแพร่ ระบาดและฟื้ นฟูดินเปรี้ ยว ดินเค็ม
2.4 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นา การอนุ รั ก ษ์ และการใช้ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรดิ น อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2.5 การวิจยั เกี่ ยวกับทรัพยากรธรณี
2.6 การวิจยั เกี่ ย วกับ การพัฒนานวัตกรรมและองค์ค วามรู ้ ใ หม่ท างวิท ยาศาสตร์ ร่วมกับ ทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ อย่างชาญฉลาด
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรั พยากรนา้ แบบบูรณาการและสร้ างความเป็ น
เอกภาพในการบริหารจัดการนา้ ของประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพ

3.2 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย
3.3 การวิจยั เกี่ ยวกับการสร้างองค์ความรู้ในเชิ งบูรณาการศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา
และชลศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 การวิจยั เกี่ ยวกับการสร้ างองค์ความรู ้ ในการบูรณาการระหว่างน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิ นในการ
จัดการน้ า
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 สร้ างองค์ ความรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั
ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู ้และการป้ องกันภัยพิบตั ิธรรมชาติ
และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมจากภัยพิบตั ิธรรมชาติ
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัยและระบบการเฝ้ าระวัง
เกี่ยวกับอุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ
4.3 การวิจยั เกี่ ยวกับโครงสร้ างพื้นฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรื อ
เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิอนั เกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนธรณี พิบตั ิและการเกิดคลื่นยักษ์ในทะเล
5. ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 5 การบริ ห ารจั ด การความรู้ ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่ การใช้ ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้ วยยุทธวิธีทเี่ หมาะสม
เป้าประสงค์ การวิจัย : พัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการความรู้ ของประเทศอย่างมี
เอกภาพและมีประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วดั
: 1. ระบบและกลไกการบริ หารจัดการงานวิจยั และความรู้ของประเทศ
2. งบประมาณการวิ จ ัย ที่ จ ัด สรรให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 5
เป้าหมาย
: 1. มีระบบและกลไกการบริ หารจัดการงานวิจยั และความรู ้ของ
ประเทศที ่มีเ อกภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้มีก ารน า
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
เพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 5 เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ การวิจยั นี้มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารจัดการ
ด้านการวิจยั ของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั

ในพื้นที่ดว้ ย ทั้งนี้ ได้กาหนดกลยุทธ์การวิจยั ที่ให้ความสาคัญในเรื่ องต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 15 แผนงานวิจยั
ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัยเพือ่ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจยั
ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริ หารงานวิจยั ของประเทศ
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร
และภูมิปัญญาของประเทศ สู่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ การใช้ประโยชน์โดยชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการส่ งเสริ มการวิจยั ในภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนในต่างประเทศมาลงทุนวิจยั ในประเทศ
1.5 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบการคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์และทรัพย์สินทางปั ญญา และแนวทาง
การผลักดันสู่ การสร้างทรัพย์สินทางปั ญญาและการนาทรัพย์สินทางปั ญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์และ
สาธารณะ
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
เพื่อสร้างความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของประเทศ
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารการวิจยั ของประเทศ
1.8 การวิจยั เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการสาขาต่าง ๆ
ของประชาชน ตลอดจนการเข้าถึงองค์ความรู ้ในประเทศและจากต่างประเทศ
1.9 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจยั ระดับชุมชน
1.10 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการบริ หารการวิจยั ในระดับภูมิภาค
1.11 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาองค์ค วามรู ้ คุ ณ ค่ า ทางภู มิ ปั ญ ญา และอัต ลัก ษณ์ ท างศิ ล ปะ
วัฒนธรรม หัตถกรรม และความหลากหลายของกลุ่มคนสร้างมูลค่าสู่ การตลาดด้วยกระบวนการบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ
1.12 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู ้สู่การสื่ อสารระดับชุ มชนฐานรากด้วยภูมิปัญญาและ
วิทยาการสู่ การจัดการอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้ านการ
วิจัยของประเทศทีม่ ีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจ ยั เกี ่ ย วกับ ระบบการวิเ คราะห์แ ละประเมิน ผลเพื ่อ การพัฒ นาศัก ยภาพและ
ความสามารถด้านการวิจยั ของประเทศที่มีประสิ ทธิภาพ

2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
2.3 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาดัชนี ดา้ นการวิจยั ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศทาง
วิชาการและการพัฒนาประเทศ
กลุ่มเรื่องทีค่ วรวิจัยเร่ งด่ วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั ดังกล่าว เมื่อพิจารณาความสาคัญกลุ่มเรื่ องที่ควรวิจยั เร่ งด่วน โดยคานึงถึง
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจยั และความรู ้ เพื่อเร่ งแก้ไขปั ญหาและนาไปสู่ การเสริ มสร้างและการ
พัฒนาประเทศโดยเร็ ว ซึ่ งในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเรื่ องที่มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย
ดังนั้น จึงกาหนด กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่ งด่ วน (Priority-based Research Areas) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 13 กลุ่มเรื่ อง ดังนี้
1. การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
การวิจยั เกี่ ยวกับการสร้ างจิตสานึ กของชุ มชนด้านเศรษฐกิ จพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต ขจัดความยากจน และ
พัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิ ดประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ
ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : ลดปั ญ หาความยากจน ลดปั ญ หาการว่า งงาน ประชาชนสามารถ
ดารงชีวติ ได้อย่างมัน่ คง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย ความมัน่ คงของรัฐ กฎหมาย การมีส่วนร่ วม คุณธรรม
จริ ยธรรม เพื่อเสริ มสร้างธรรมาภิบาล สวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของชีวิต ความมัน่ คงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการด้านความมัน่ คง รวมทั้งการบริ หารรัฐกิจ
ร่ วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : เกิ ดความมัน่ คงในประเทศ เกิ ดความปรองดอง มีความสมานฉันท์
และความเป็ นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุ ก
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้ างสรรค์ การเรี ยนรู้
การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรู ปแบบการศึกษาที่เชื่ อมโยงสู่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : ยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษา มีก ารพัฒนาการศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อันนาไปสู่ การสร้างเสริ มความเข้มแข็งของ
สังคมฐานความรู้ในทุกระดับ

4. การจัดการทรัพยากรนา้
การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ทั้งในและ
นอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจนลุ่มน้ า ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประหยัด รวมทั้งการวิจยั เกี่ ยวกับ
ผลกระทบต่าง ๆ ต่อการจัดการทรัพยากรน้ าในอนาคต เช่น ปริ มาณน้ าต้นทุน
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : มีการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
คุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชนและคุณภาพที่ดีของสิ่ งแวดล้อม
5. ภาวะโลกร้ อนและพลังงานทางเลือก
การวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับภาวะโลกร้ อน พลังงานทดแทน พลังงานชี วภาพ พืชพลังงาน และ
พลังงานทางเลือก ที่ก่อให้เกิดความคุม้ ค่า ประหยัด มีประสิ ทธิ ภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : ประหยัดเงิ นตราต่างประเทศในการนาเข้าพลังงาน ลดการขาดแคลน
พลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ
6. การเพิม่ มูลค่ าสิ นค้ าเกษตรเพื่อการส่ งออกและลดการนาเข้ า
การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรและเพิ่มผลิ ตภาพการผลิ ต เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ส่ งออกในกลุ่มสิ นค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่ งออกและสร้างรายได้ให้กบั ชุ มชน และการวิจยั เพื่อต่อยอด
ภูมิปั ญญาให้เกิ ดประโยชน์ เชิ ง พาณิ ชย์ เกิ ดประโยชน์ต่อชุ ม ชน ท้องถิ่ น และสาธารณะ รวมทั้ง การพัฒนา
คุณภาพสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความ
มัน่ คงด้านอาหาร (Food Security)
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : เพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรและสร้ างขี ดความสามารถในการแข่งขัน
ขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
7. การป้องกันโรคและการรั กษาสุ ขภาพ
การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางการแพทย์ การติดเชื้ อ
วิท ยาการใหม่ ท างสาธารณสุ ข การพึ่ ง พาตนเองและเสริ ม สร้ างความมั่นคงด้า นสุ ข ภาพในกลุ่ ม เป้ าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงการวิจยั ด้านบุคลากรการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก และการวิจยั เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : คุณภาพชีวติ ของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุ ขดีข้ ึน และ
มีความมัน่ คงด้านสุ ขภาพของประเทศ
8. การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนาคุณค่ าความหลากหลายทางชี วภาพ
การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ท รัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน และการเชื่ อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่ น

กับองค์ความรู ้ ใหม่ให้เกิ ดประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ และการเสริ มสร้างจิตสานึ กที่ดีในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : คุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน
9. เทคโนโลยีใหม่ และเทคโนโลยีทสี่ าคัญเพือ่ อุตสาหกรรม
การวิ จ ัย และพัฒ นาเกี่ ย วกับ การเสริ มสร้ า งเทคโนโลยี ใ หม่ ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีที่สาคัญสู่ การพัฒนาอุ ตสาหกรรมทุกระดับ การวิจยั เพื่อ เป็ นการชี้ นาการ
พัฒ นาการประดิ ษ ฐ์คิ ด ค้นและนวัต กรรมสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ง การวิจ ัย เกี่ ย วกับ การจัดการเทคโนโลยี ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : เสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีเทคโนโลยีที่นาไปสู่
การพัฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ น ภาคการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ
10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และ
การมีส่วนร่ วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : เพิ่ม รายได้ให้ก ับประเทศ และสร้ างรายได้ให้ก ับชุ ม ชน นาไปสู่
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของประชาชน
11. สั งคมผู้สูงอายุ
การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุ ระบบและมาตรการการส่ งเสริ ม ดูแล การจัดการ
สวัสดิภาพและสวัสดิการผูส้ ู งอายุให้มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม การส่ งเสริ มบทบาทของผูส้ ู งอายุใน
สถาบันสังคมและชุ มชน รวมทั้งการนาศักยภาพของผูส้ ู งอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาสู่ สังคม
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : ผูส้ ู งอายุมีศกั ยภาพที่พฒั นาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั สังคม ตลอดจนมี
สวัสดิการและสวัสดิภาพต่าง ๆ ในการดาเนิ นชีวติ ให้เกิดความมัน่ คง
12. ระบบโลจิสติกส์
การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ งและโลจิสติกส์ อย่างบูรณาการ ทั้งในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและมาตรการให้บริ การด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ และระบบบริ หารจัดการขนส่ งที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่ อมโยงระบบขนส่ งและโลจิสติกส์ ใน
ภูมิภาคและเครื อข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ความมัน่ คง ตลอดจนส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : ยกระดับคุ ณภาพชี วิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
13. การปฏิรูประบบวิจัย
การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจยั ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในส่ วนกลาง ในส่ วน
ภูมิภาค เพื่อเป็ นพื้นฐานอันมัน่ คงการพัฒนาประเทศสู่ สังคมฐานความรู ้และนาไปสู่ สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ : มีระบบการวิจยั ของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภาพและมีประสิ ทธิภาพ
เพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ทุกระดับ
_________________________
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิ งหาคม 2553

ร่ างนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 1 การวิจัยเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้ า และลงทุนภาคเหนือสู่ ภูมิภาคลุ่มน้า
โขงและอินโดจีน รวม 3 กลยุทธ์ และ 9 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 สรรสร้ างคุณค่ าผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตรและการใช้ ประโยชน์ จากพืชป่ าสู่
มูลค่ าอุตสาหกรรมและการค้ าตามหลักการพึง่ ตนเองอย่ างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตและขยายพันธุ์พืชพื้นบ้านสู่ พืชสมุนไพรและการฟื้ นฟู
ตารับอาหารปลอดภัยเพื่อสุ ขภาพ
1.2 การวิจ ยั และพัฒ นาเกี ่ย วกับ การผลิต แปรรู ป และการตลาดพืชเศรษฐกิจ ที่สู ง เช่ น
กาแฟอราบิกา้ ชา ข้าวไร่ พืชเมืองหนาว และพืชอาหารป่ าตามหลักเกษตรและอาหารปลอดภัย ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผสมผสานวิทยาการสมัยใหม่
1.3 การวิจยั และพัฒ นาเกี่ย วกับ ทัก ษะการผลิตสัตว์ สัต ว์น้ า นาไปสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองและ
ความหลากหลายของแหล่งโปรตีน เพิ่มมูลค่าจากเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสัตว์และสัตว์น้ า เช่น ปลาสายพันธุ์
ท้องถิ่น แมลงท้องถิ่น วัวดอย ไก่พ้นื บ้าน
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับพันธุ์ขา้ ว การสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ขา้ วสู่ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการตลาดข้าวภาคเหนือ
1.5 การวิจยั เกี่ ยวกับการตลาดท่องเที่ยวเชิ งเกษตร และการจัดเขตการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
ภาคเหนือ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 นาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม และประเพณีโดดเด่ นเชื่ อม
ประสานการท่ องเที่ยวด้ วยภูมิปัญญาผสานความเชื่ อ สื่ อสารผ่ านเทคโนโลยีสร้ างเศรษฐกิจท้ องถิ่นภาคเหนือ
อย่ างสมดุลและยัง่ ยืน ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับสิ นค้าของที่ระลึกจากงานหัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี
เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวภาคเหนือ
2.2 การวิจ ยั เกี ่ย วกับ การปรับ กลยุท ธ์ก ารผลิต และสร้า งเส้น ทางสู ่ ต ลาดของสิ น ค้า
หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับการนาความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของภาคเหนื อสู่ การเพิ่มมูลค่าผ่าน
ตลาดท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 สร้ างความเข้ มแข็งกลุ่มธุรกิจ เชื่ อมโยงการค้ า การลงทุนด้ วยเทคโนโลยี
และฐานความรู้ ค่ ูคุณธรรม ประกอบด้วย 1 แผนงานวิจยั ดังนี้

3.1 การวิจยั เกี่ยวกับกลุ่มธุ รกิจสาคัญภาคเหนื อกับระบบการจัดการตลาด ระบบโลจิสติกส์
เช่ น ธุ ร กิ จ การค้า ข้า วภาคเหนื อ ธุ ร กิ จ เซรามิ ก ส์ ธุ รกิ จบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ หัต ถ-อุ ตสาหกรรม
อุตสาหกรรมซอฟแวร์
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ และองค์ ความรู้ แก้ ไขปั ญหาสั งคม
ภาคเหนือ รวม 4 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 นาองค์ ความรู้ ที่เป็ นภูมิปัญญาและวิทยาการด้ านการจัดการความมั่นคง
ของสั งคมสู่ การพัฒนาเป็ นฐานความคิดการจัดการความขัดแย้ ง เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและความมั่นคงของ
ชุ มชนภาคเหนือ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเสริ มบทบาทและศักยภาพขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นใน
การกระจายผลประโยชน์และทรัพยากรสู่ ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
1.2 การวิจยั เกี่ ยวกับนโยบายท้องถิ่ นมุ่งสู่ การจัดการกลไกแก้ไขปั ญหาที่ดินทากิ น ปั ญหา
หนี้สิน การจัดระบบกองทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชน
1.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับระบบการสื่ อสารความรู้ ชุ มชนเพื่ อการพัฒนาชุ มชน การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และการสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 สนั บ สนุ นการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทรั พยากรบุ คคล
รองรับการเปลีย่ นแปลงและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจให้ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงระบบตลาด ประกอบด้วย 4
แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลกับกลุ่ มธุ รกิ จส าคัญในภาคเหนื อ เช่ น การ
จัดระบบการศึ กษากับการรองรั บการเติ บโตของธุ รกิ จสาคัญในภาคเหนื อ โอกาสการพัฒนาทักษะฝี มื อของ
แรงงานภาคเหนือเข้าสู่ งานและอาชีพที่รองรับอยูใ่ นภูมิภาค
2.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับทักษะความรู ้ และพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชุมชนสู่ การสร้างสรรค์งานและอาชีพที่เหมาะสม เป็ นแหล่งสร้างรายได้เสริ มของชุมชนและท้องถิ่น
2.3 การวิ จ ัย และพัฒ นาเกี่ ย วกั บ ประสิ ทธิ ภ าพแรงงานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในภาคธุ รกิจบริ การ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
2.4 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบดู แลสุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิต ลดผลกระทบจากโรคติ ดเชื้ อ โรค
เรื้ อรังและโรคอุบตั ิใหม่ โดยเฉพาะปั ญหาโรคเอดส์ ในพื้นที่จงั หวัดที่มีความเสี่ ยง เช่น โรคเอดส์ โรคธาลัสซี เมีย
และพฤติกรรมเสี่ ยงของเยาวชน

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 นาบทบาทที่มีคุณค่ าและศั กยภาพจากผู้สูงอายุมาจัดการระบบดูแล เฝ้ า
ระวัง เสริ มสร้ างสวัส ดิ ก ารชุ มชนแก่ ผ้ ู สูงอายุ ด้ อยโอกาส การพัฒ นาต่ อยอดระบบคิ ด กลุ่ ม ผู้สู งอายุ ส่ ู ธุ รกิจ
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรให้บริ การและการปรับโครงสร้างพื้นฐานการ
บริ การให้เอื้อต่อสังคมผูส้ ู งอายุของชุมชนภาคเหนื อ
3.2 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบการส่ งเสริ มคุ ณค่า จากการทางานช่ วยเหลื อชุ ม ชน สังคมของ
ผูส้ ู งอายุภาคเหนือ
3.3 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบการดู แล การให้คาปรึ กษา และการเฝ้ าระวังปั ญหาที่ เป็ นผลจาก
สังคมผูส้ ู งอายุของภาคเหนือ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 จัดการแรงงานต่ างด้ าว การจัดการเขตพืน้ ที่การใช้ แรงงานต่ างด้ าวทีไ่ ม่ ขัด
หลักสิ ทธิมนุษยชน และป้องกันปัญหาสั งคมและความมั่นคง ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบสนับสนุ นการคัดกรองบุคคลต่างด้าวและบุคคลไทยไร้ สัญชาติ
และการใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้ าง และการ
บริ การ
4.2 การวิจยั เกี่ ยวกับความต้องการใช้และจัดระบบแรงงานต่ างด้าวในจังหวัดชายแดน เช่ น
เชียงใหม่ เชียงราย และตาก ให้เอื้อต่อการทดแทนสาขาแรงงานที่ขาดแคลน
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพือ่ สนับสนุนการใช้ ภูมิปัญญาและวิทยาการสู่ การพึ่งตนเองในการจัดการเมือง
ชนบทและชายแดนภาคเหนือ รวม 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัยสนั บสนุ นการจั ดทาแผนแม่ บทและแผนบริ หารจั ดการเมือง พื้นที่
ชนบท พืน้ ทีส่ ู ง และพืน้ ทีช่ ายแดนอย่ างบูรณาการ รองรับการเปลีย่ นแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิจัยสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนในเมือง ระหว่ างเมือง และ
โครงข่ ายการคมนาคมสู่ ประเทศเพือ่ นบ้ านตามแนว N-S และ E-W Economic Corridor
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ นับสนุนการประหยัดพลังงานและเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 วิจัยสนับสนุนระบบการบริ หารจัดการท้ องถิ่น การเสริมสร้ างสมรรถนะ
บุคลากรท้ องถิ่นเพือ่ รองรับการลงทุนขนาดใหญ่ ในพืน้ ที่ และสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจกับประชาชนในท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 4 การวิจัยเพือ่ สนับสนุนการดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างสมดุล
และยัง่ ยืนของภาคเหนือ รวม 3 กลยุทธ์ และ 9 แผนงานวิจยั ดังนี้

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัยสนับสนุ นการจั ดการระบบนิเวศลุ่มน้าแบบมีส่วนร่ วมที่บูรณาการ
ภู มิ ปั ญญาและวิทยาการจั ด การลุ่ ม น้า เพื่อ เชื่ อ มโยงสู่ เครื อ ข่ า ยการใช้ น้ า ตั้ ง แต่ ต้ นน้ า กลางน้า และท้ า ยน้า
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการชะลอน้ าในพื้นที่ตน้ น้ าตามแนวพระราชดาริ เรื่ อง
ฝายต้นน้ าลาธารอย่างเป็ นระบบ
1.2 การวิจยั เกี่ ยวกับแนวทางการปลูกพืชอนุ รักษ์ดินและน้ าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เช่ น ระบบ
กสิ กรรมธรรมชาติ ธนาคารต้นไม้
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับการกาหนดแผนการใช้ที่ดินและมาตรการผังเมืองที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เสี่ ยงภัยพิบตั ิ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิจัยและพัฒนาสนั บสนุ นการจัดการในเชิ งคุ ณค่ าของความหลากหลาย
ทางชี วภาพที่ม่ ุงเน้ นการผสมผสานองค์ ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาด้ วยวิทยาการสมัยใหม่ ประกอบด้วย 2 แผนงาน
วิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชป่ าเป็ นพืชสมุนไพรสู่ การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
และอาหารสุ ขภาพ
2.2 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบสนับสนุ นการจัดทาบัญชี ความหลากหลายทางชี วภาพของท้องถิ่ น
เพื่อปฏิบตั ิการสงวน อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และคุม้ ครองทรัพยากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 วิจัยสนับสนุนการลดปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม ภาวะโลกร้ อนอันเกิดจากกิจกรรม
และวิถีชีวติ ของคนภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการสนับสนุ นแนวทางการลดปริ มาณขยะครั วเรื อนและชุ มชนท้องถิ่ น
การจัดระบบบาบัดน้ าเสี ยครัวเรื อน
3.2 การวิจยั เกี่ ยวกับการสนับสนุ นแนวทางการสร้ างการยอมรับการบังคับใช้ขอ้ บัญญั ติ
องค์การท้องถิ่นด้านภาษีตามหลักผูก้ ่อมลภาวะเป็ นผูจ้ ่าย
3.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีและบริ การสาธารณะสู่ การใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน เช่น ระบบขนส่ งสาธารณะประหยัดพลังงาน
3.4 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการให้ลดการเผาในพื้นที่โล่ง การเผาพื้นที่เกษตรกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 5 การวิจั ยเพื่อ พัฒ นาระบบและกลไกบริ หารเป็ นภู มิค้ ุ ม กันและสร้ า งความมั่ นคงของ
ท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ รวม 3 กลยุทธ์ และ 2 แผนงานวิจยั ดังนี้

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจั ย เกี่ ย วกับ โครงสร้ างการบริ ห ารและการเปลี่ย นแปลงบทบาทการ
บริหารขององค์ การบริหารส่ วนท้องถิ่นเพือ่ การบริการสาธารณะ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ ยวกับโครงสร้ างองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นต่อบทบาทการสร้ างเครื อข่าย
ชุมชนสนับสนุนการพัฒนาและการบริ การสาธารณะ
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการและแก้ไขปั ญหาที่เป็ นผลกระทบต่อประชาชนด้วยหลักบริ การ
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิจั ยเกี่ยวกับ การปรั บ ปรุ งโครงสร้ างการคลังท้ อ งถิ่ นเพื่อ การลงทุ นใน
กิจกรรมท้ องถิ่นขนาดใหญ่ และสอดคล้ องกับ บทบาทและหน้ าที่ท้องถิ่นในการบริ การสาธารณะ เช่ น ระบบ
สหกรณ์และสวัสดิการท้องถิ่น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 วิจัยเกี่ยวกับโครงสร้ างการบริ หารและการเสริ มสร้ างสมรรถนะบุคลากร
ท้องถิ่นรองรับการบริการสาธารณะทีเ่ พิม่ ขึน้
กลุ่มเรื่องทีค่ วรวิจัยเร่ งด่ วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยเร่ งด่ วนภาคเหนือ
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมัน่ คงของรัฐและเสริ มสร้างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษา
4. การจัดการน้ า
5. การพัฒนาพลังงานทดแทน
6. การเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อส่ งออกและลดการนาเข้า
7. การป้ องกันโรคและการรักษาสุ ขภาพ
8. การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชี วภาพ
9. เทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10. การบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
11. สังคมผูส้ ู งอายุ
12. ระบบโลจิสติกส์

ร่ างนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 1 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาด้ านสั งคม (ประชาชน การศึกษา
สุ ขภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม) รวม 13 กลยุทธ์ และ 63 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 ปฏิ รู ป การศึ ก ษา กระบวนการเรี ย นการสอนทั้ ง ในและนอกระบบ
ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตในแต่ ละท้ องถิ่น ประกอบด้วย 9
แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
1.2 การวิจยั เกี่ ย วกับ การพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาที่ เหมาะสมกับ ท้องถิ่ นระดับ ชาติ และ
นานาชาติ
1.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ในสังคมและสถาบันการศึกษา
1.5 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาที่เป็ นเอกลักษณ์
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพขององค์การที่จดั การด้านการศึกษา
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านการศึกษา
1.8 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.9 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการให้ได้มาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 พัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม กระบวนการสร้ า งจิ ตสาธารณะและความ
สามัคคีในสถาบันการศึกษาและสั งคม ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นรู ปธรรม
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอาสาสมัครและการเสริ มสร้างจิตสาธารณะในสถาบันการศึกษา
และสังคม
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างความสมานฉันท์ ในสถาบันการศึกษาและสังคม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 สร้ างโอกาสด้ า นอาชี พ และให้ การศึ ก ษาด้ า นสิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ แรงงาน
ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์กลางการศึกษาที่หลากหลายต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2 การวิจยั เกี่ ยวกับโอกาสและความพร้ อมของไทยในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือ

3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบให้มีความพร้อมในการ
แข่งขันและมีความมัน่ คงในชีวติ
3.4 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคส่ วน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพการป้ องกั น การรั ก ษา ตลอดจน พยาบาลการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 14 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับสุ ขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริ การ
4.3 การวิจยั เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อเอดส์
4.4 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันและรักษาโรคอุบตั ิใหม่/อุบตั ิซ้ า
4.5 การวิจยั เกี่ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
4.6 การวิจยั เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4.7 การวิจยั เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังและการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน
4.8 การวิจยั เกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตประจาวัน
4.9 การวิจยั เกี่ยวกับสุ ขภาพเด็ก เยาวชน สตรี
4.10 การวิจยั เกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
4.11 การวิจยั เกี่ยวกับโรคมะเร็ งตับ-ท่อน้ าดี
4.12 การวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อสารสุ ขภาพ
4.13 การวิจยั เกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการสร้างเสริ มความมัน่ คงด้านสุ ขภาพ
4.14 การวิจยั เกี่ยวกับโรคธาลัสซี เมีย
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พนื้ บ้ าน
การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลื อก เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคุม้ ครองภูมิปัญญา
5.2 การวิจยั เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ สิน และปัญหา
ผู้มีอทิ ธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเครื อข่ายบริ หารจัดการปั ญหายาเสพติด
6.2 การวิจยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.3 การวิจยั เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงและภัยคุกคามด้านสุ ขภาพ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 จัดระบบบริ การและการประกันสุ ขภาพ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับระบบบริ การและการประกันสุ ขภาพทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ข
7.2 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาสุ ขภาพแรงงานในอีสาน
7.3 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ การด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ
7.4 การวิจยั เกี่ยวกับสุ ขภาพของประชากรวัยแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 ส่ งเสริมความเข้ มแข็งและการเสริ มสร้ างภูมิค้ ุมกันของท้ องถิ่นและสั งคม
ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการสร้ างเสริ มความเข้มแข็งของท้องถิ่ นโดยกระบวนการและกลไก
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
8.2 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาระเบียบชุ มชนและสวัสดิ การเพื่อความมัน่ คงและความสุ ข
ของชีวติ
8.3 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ มกระบวนการออมและการสร้างหลักประกันรายได้ตลอดจน
ความมัน่ คงในครัวเรื อน
8.4 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้ างความมัน่ คงในชี วิตให้กบั เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ
8.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นประชาสังคมและการจัดการความรู ้เพื่อขจัด
ความยากจนและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันของท้องถิ่นและสังคม
8.6 การวิจยั และพัฒนาเกี่ ย วกับ ศูนย์ก ารเรี ยนรู้ ก ารพึ่งพาตนเองในระดับครอบครั วและ
ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
8.7 การวิจยั เกี่ยวกับการเตรี ยมเข้าสู่ สังคมแห่งผูส้ ู งอายุ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 9 ส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ทางศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
เอกลักษณ์ทหี่ ลากหลาย ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
9.1 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ ม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาของชาติอย่างยัง่ ยืน
9.2 การวิจยั เกี่ยวกับการยกระดับการเรี ยนรู ้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมไทย และ
สร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ สู่ การยอมรับในระดับนานาชาติ

9.3 การวิจ ัย เกี่ ย วกับ ผลกระทบจากโลกาภิ วฒั น์ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงด้า นค่ า นิ ย มศิ ล ปะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
9.4 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
9.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมกับสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
ชุมชน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 10 พัฒนาต่ อยอดภูมิปัญญา ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
10.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
10.2 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุ รักษ์และเพิ่มมูลค่าองค์ความรู ้จากผูส้ ู งอายุเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 11 พั ฒ นาทางสั ง คมโดยองค์ ค วามรู้ ทางศาสนา ประกอบด้ว ย 2 แผน
งานวิจยั ดังนี้
11.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมโดยใช้หลักทางศาสนาเป็ นศูนย์กลาง
11.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันทางศาสนาในการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 12 พัฒ นาขีดสมรรถนะและศั กยภาพของหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสั งคม ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
12.1 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
12.2 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบการยุติธรรม
12.3 การวิจยั เกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
และการเมือง
12.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเพื่อต่อต้านและป้ องกันการทุจริ ต
และการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน
12.5 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐ ที่มีต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 13 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสั ง คมแห่ ง ชาติ และบู ร ณาการการแก้ ไ ข
ปัญหาสถานการณ์ความไม่ สงบในประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
13.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการและผลกระทบอันเนื่ องมาจากผูล้ ัก ลอบเข้า เมื อง
แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่น
13.2 การวิจยั เกี่ยวกับศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพงานการข่าวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
13.3 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารเรื่ องความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคม

ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 2 การสร้ างศัก ยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒ นาด้ า นเศรษฐกิจ รวม 19 กลยุทธ์
และ 87 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 พัฒนาศั กยภาพทางเศรษฐกิจทางด้ านการท่ องเที่ยว ประกอบด้วย 10
แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยว
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
1.4 การวิจยั เกี่ ยวกับ การเตรี ยมความพร้ อมด้านโครงสร้ างพื้นฐานและบุ คลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
1.5 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน สิ่ งแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชายแดน
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่ อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
1.8 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับหลักสู ตรการท่องเที่ยวชุมชน
1.9 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมการท่องเที่ยว
1.10 การวิจยั เกี่ยวกับความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ลุ่มน้ าโขง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชื่อม
อาเซี ยนสู่ สากล
2.3 การวิจยั เกี่ ย วกับ การสร้ า งสั ม พันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ ย งั่ ยืนร่ วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2.4 การวิจยั เกี่ ยวกับกลไกที่ เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิ จระหว่างประเทศเพื่อรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN Economic Community)
2.5 การวิจยั เกี่ยวกับการเป็ นศูนย์กลาง (HUB) ด้านสุ ขภาพของกลุ่มอนุภาค
2.6 การวิจยั เกี่ยวกับการเป็ นศูนย์กลาง (HUB) ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
2.7 การวิจยั เกี่ยวกับการค้าชายแดน
2.8 การวิจยั เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

2.9 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
2.10 การวิจยั เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของธุ รกิจ SMEs และสิ นค้า OTOP
2.11 การวิจยั เกี่ยวกับนโยบายเพื่อพัฒนาการค้าชายแดน
2.12 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการค้าข้ามชาติต่อการค้าท้องถิ่น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั
ดังนี้
3.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และผลกระทบที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของการค้าท้องถิ่น
3.2 การวิจยั เกี่ ย วกับโครงข่า ยคมนาคม (Logistics) เพื่อรองรั บแผนการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยว
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับโครงข่ายคมนาคม (Logistics) เพื่อรองรับแผนการขยายตัวด้านระเบีย ง
เศรษฐกิจ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานและประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ด้ า นการเกษตรพื ช
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์และกระบวนการกระจายพืชพันธุ์ดี
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการผลิต การเก็บเกี่ยว และการขนส่ งข้าว
มันสาปะหลัง อ้อย ยางพารา และอื่น ๆ
4.3 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดเขตพื้นที่การปลูกพืชหลักตามศักยภาพของพื้นที่
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 สร้ างมูลค่ าเพิม่ ผลิตผลทางการเกษตร ประกอบด้วย 1 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางด้า นวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่ อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 เพิ่ม ศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ข้ า วหอมมะลิใ นตลาดโลก ประกอบด้ว ย 5
แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ
6.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
6.3 การวิจยั เกี่ยวกับการตลาดข้าวหอมมะลิ
6.4 การวิจยั เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรู ปเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิ
6.5 การวิจยั เกี่ยวกับความมัน่ คงด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิ ต พลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก
ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทดแทน
7.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือก
7.3 การวิจยั เกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
7.4 การวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับศักยภาพของแหล่งวัตถุ ดิบเพื่อใช้ผลิ ตพลังงานทางเลือก
7.5 การวิจยั เกี่ยวกับการใช้ของเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อเป็ นพลังงานทดแทน
7.6 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 พัฒ นาระบบการผลิต ให้ ส ามารถท าการปศุ สั ต ว์ อ ย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
8.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสัตว์
8.3 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิม่ ภูมิคุม้ กันและลดสารเคมีในการผลิตสัตว์
8.4 การวิจยั เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ทางเลือก เช่น แพะ แกะ กระบือ
8.5 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าอื่น ๆ
8.6 การวิจยั เเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้วทิ ยาการเทคโนโลยีสาหรับการผลิตสัตว์
8.7 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 9 อนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์ จากสั ตว์ น้าจืด ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั
ดังนี้
9.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการเร่ งอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าจืดท้องถิ่น
9.2 การวิจยั เกี่ยวกับการใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่นมาใช้เป็ นผลิตสัตว์น้ าจืดปลอดภัย
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 10 พัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตและการแปรรู ปทางอุตสาหกรรมเกษตรให้
เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจอย่ างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจยั ดังนี้
10.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศ
10.2 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
10.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการแปรรู ปทางการเกษตร
10.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
10.5 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็ นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร
10.6 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวเพื่อเป็ นอาหารและเครื่ องดื่ม

10.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
การผลิตและการแปรรู ป
10.8 การวิจยั เกี่ ยวกับการเพิ่มศักยภาพธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ มจากผูผ้ ลิตสู่ ผบู ้ ริ โภค (ต้นน้ า
กลางน้ า และปลายน้ า)
10.9 การวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน (OTOP – SMEs)
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 11 สร้ างโครงข่ ายรั บ รองการขยายตั ว อุ ต สาหกรรมจากภาคอื่ น ๆ
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
11.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิ ทธิ ภาพการบริ การด้านโลจิสติกส์
11.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างเครื อข่ายคมนาคมขนส่ งและการกระจายสิ นค้าที่มี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 12 พัฒนาและสร้ างศั กยภาพด้ านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มมู ลค่ า
ด้ านอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
12.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตและแปรรู ปผลผลิตด้านการเกษตร
12.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 13 สร้ างมูลค่ าเพิม่ และคลัสเตอร์ ของสิ่ งทอ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
13.1 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าจากหม่อนไหมและฝ้ าย
13.2 การวิจยั เกี่ยวกับการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและฝ้ าย
13.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการฟอกย้อม
13.4 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างคลัสเตอร์ ของสิ่ งทอที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 14 ส่ งเสริ มการทาเกษตรตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4
แผนงานวิจยั ดังนี้
14.1 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางแก้ไขความยากจน
14.2 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการประกันรายได้ของเกษตรกร
14.3 การวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่
14.4 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 15 ปรับระบบการผลิตให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั
ดังนี้
15.1 การวิจยั เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่

15.2 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการทาฟาร์ม
15.3 การวิจยั เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละเกษตรปลอดสารพิษ
15.4 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 16 พัฒนาระบบชลประทานที่ครอบคลุมพืน้ ที่การเกษตร ประกอบด้วย 3
แผนงานวิจยั ดังนี้
16.1 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรน้ าในท้องถิ่น
16.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบชลประทานโครงข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
16.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับระบบบริ หารจัดการน้ าชลประทาน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 17 เพิม่ ความหลากหลายของสิ นค้ า OTOP และพัฒนามาตรฐาน พร้ อมทั้ง
เชื่อมโยงตลาด ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
17.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสิ นค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
17.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดสิ นค้า OTOP
17.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
17.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บา้ นท่องเที่ยว OTOP
17.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 18 พัฒนาองค์ ความรู้ และต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
18.1 การวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นและต่อยอดภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
18.2 การวิจยั เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่น
18.3 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการผลิ ตและการตลาดสิ นค้าในระดับชุ มชนที่เหมาะสม โดยใช้
องค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ สากล
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 19 ประยุกต์ วิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนในการพัฒนาสิ นค้ า
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
19.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
19.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและคมนาคมเพื่อความสุ ขของสังคม
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 3 การฟื้ นฟูและพัฒนาตลอดจนการใช้ ประโยชน์ ทุนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
รวม 10 กลยุทธ์ และ 48 แผนงานวิจยั ดังนี้

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 ฟื้ นฟูทรัพยากรดินให้ เหมาะสมต่ อการใช้ ประโยชน์ ประกอบด้วย 6 แผน
งานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการหาวิธีการปรับปรุ งคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ใน
แต่ละท้องถิ่น
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชีวภาพ
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการทาลายอินทรี ยว์ ตั ถุบนพื้นฐานเกษตรกรรม
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับการใช้วสั ดุเหลือใช้จากการเกษตรในการปรับปรุ งดิน
1.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้ อนในดิน
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานบนฐานชีววิธี
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 ป้องกันการแพร่ กระจายและฟื้ นฟูดินเค็ม ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการบริ หารจัดการดินเค็มเพื่อป้ องกันการกระจายตัวและเพิ่ม
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
2.2 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ป ระโยชน์ ดิ นเค็ม อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและบูรณาการองค์ ความรู้ ใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
ทางสั งคมศาสตร์ เพือ่ การอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรแร่ อย่ างชาญฉลาด ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั
ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับวิถีชุมชนกับทรัพยากรแร่
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
3.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์ความรู ้ดา้ นการใช้ทรัพยากรแร่ โดยไม่มี
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
3.4 การวิจยั เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ อย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม
3.5 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลการทาเหมืองแร่
3.6 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการทาเหมืองแร่ ต่อสิ่ งแวดล้อม และชุมชน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 พั ฒ นาวิ ท ยาการด้ านเทคนิ ค และการบริ หารจั ด การน้ า อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์ความรู ้เพื่อการกักเก็บน้ า
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุ รักษ์น้ าเพื่อเป็ นต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง

4.3 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ รู ป แบบและวิ ธี ก ารใช้ น้ าบนดิ น น้ า ใต้ดิ น ในชุ ม ชน เกษตร และ
อุตสาหกรรมอย่างผสมผสาน
4.4 การวิจยั เกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญาการจัดการน้ าของชุ มชน
4.5 การวิจยั เพื่อหารู ปแบบและกฎระเบียบการบริ หารจัดการน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.6 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาฝนหลวงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พัฒนาแหล่งนา้ และระบบชลประทานให้ เต็มศักยภาพ และป้องกันการบุก
รุ กพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกี่ยวกับการหาแนวทางในการอนุ รักษ์และคุม้ ครองพื้นที่ชุ่มน้ าที่สาคัญ และมี
ความเปราะบางเชิงนิเวศน์
5.2 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าโดยชุมชนมีส่วนร่ วม
5.3 การวิจยั เกี่ยวกับแบบจาลองปริ มาณน้ า และคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ า
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 เร่ งอนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าไม้ อนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าเสื่ อมโทรม และส่ งเสริม
การปลูกป่ า ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจยั เกี่ยวกับการคุม้ ครองพื้นที่ป่าต้นน้ าให้มากเพียงพอ และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
6.2 การวิจยั เกี่ยวกับการคุม้ ครองและใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน
6.3 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการคุม้ ครองและใช้ประโยชน์
จากชุมชนที่เหมาะสม
6.4 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดแบ่งเขตพื้นที่ป่า
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 ลดภาวะโลกร้ อนและพัฒนาการใช้ ประโยชน์ จากแสงอาทิตย์และพลังงาน
ทดแทนอืน่ ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั เกี่ยวกับการหาแนวทางการลดภาวะโลกร้อนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
7.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
7.3 การวิจยั เกี่ยวกับผลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อทรัพยากรการเกษตร
7.4 การวิจยั เกี่ยวกับการลดมลพิษทางอากาศ
7.5 การวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
7.6 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาแบบจาลองพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลื อกอื่น
เพื่อการผลิตไฟฟ้ า

7.7 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นากระบวนการผลิ ต ทางการเกษตรที่ เ หมาะสมต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 เพิม่ ประสิ ทธิภาพการควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิจยั เกี่ยวกับการลดปริ มาณของเสี ยจากชุมชนและอุตสาหกรรม
8.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภูมิภาค
8.3 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งกระบวนการผลิตที่ใช้วตั ถุดิบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.4 การวิจยั เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีการจัดการน้ าเสี ยอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 9 ส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากของเสี ย ประกอบด้วย 2 แผนงาน วิจยั ดังนี้
9.1 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
9.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการบาบัดน้ าเสี ยของชุ มชน
กลยุทธ์ การรวิจัยที่ 10 ใช้ ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความโดดเด่ นด้ าน
ซากดึกดาบรรพ์ ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจยั ดังนี้
10.1 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
10.2 การวิจยั เกี่ยวกับการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
10.3 การวิจยั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
10.4 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพชุมชนและท้องถิ่น
10.5 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างเสริ มการเรี ยนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
10.6 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอุทยานด้านซากดึกดาบรรพ์
10.7 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การปลู ก สร้ า งจิ ต ส านึ ก และปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ ใ นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
10.8 การวิจยั เกี่ ย วกับ การจัดการระบบฐานข้อมูล ในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 4 การบริ หารจัดการการวิจัยองค์ ความรู้ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญา
ของประเทศ สู่ การใช้ ประโยชน์ ด้วยยุทธวิธีทเี่ หมาะสม รวม 3 กลยุทธ์ และ 11 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการบริ หารและจัดสรรงบประมาณ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนา และผลิตบุคลากรตามความ
ต้องการของพื้นที่

1.3 การวิจยั เกี่ ยวกับ การเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวิทยาการ
สาขาต่าง ๆ ตลอดจนองค์ความรู ้ในประเทศและจากต่างประเทศ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 บริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร และ
ภูมิปัญญาของประเทศและจากต่ างประเทศ สู่ การใช้ ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ และสาธารณะ ประกอบด้วย 6 แผน
งานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบบริ หารจัด การความรู้ ผลงานวิ จ ั ย นวัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
2.2 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบและกลไกการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ประโยชน์และทรัพย์สินทางปั ญญา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันสู่ การสร้างทรัพย์สินทางปั ญญา และการนาทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
2.4 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจยั และดัชนี ดา้ นการวิจยั ที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่น
2.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจยั และนักวิจยั ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน
2.6 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเครื อข่ายด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถด้ าน
การวิจัยของประเทศทีม่ ีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจ ัย เกี่ ย วกับ ระบบการวิเ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลเพื่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพ และ
ความสามารถด้านการวิจยั ของประเทศที่มีประสิ ทธิภาพ
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานนักวิจยั และการวิจยั ของประเทศสู่ ระดับสากล
กลุ่มเรื่องทีค่ วรวิจัยเร่ งด่ วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยเร่ งด่ วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเข้มแข็ง
2. การป้ องกันโรคและการดูแลรักษาสุ ขภาพ
3. การจัดการทรัพยากรน้ า
4. การจัดการทรัพยากรดินและป่ า
5. การพัฒนาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
6. ภาวะโลกร้อน และพลังงานทางเลือก
7. ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

8.

การบริ หารจัดการการท่องเที่ยว

ร่ างนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 1 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุท ธศาสตร์ ก ารวิจยั นี้ มุ่ ง เน้นการวิจยั เพื่ อพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตทางการเกษตร ซึ่ ง
ครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชน นอกจากนี้ ยงั มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริ การ ซึ่ งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยคานึ งถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างองค์ความรู ้เพื่อรองรับ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จแห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยดาเนิ นการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ โดยอาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็ น
ต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย รวม 9 กลยุทธ์ และ 60 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 สร้ างมูลค่ าผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่ งขันและการพึง่ พาตนเองของสิ นค้ าเกษตรและประมง ประกอบด้วย 13 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่ การแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเอง
1.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่ การแข่งขันและการ
พึ่งพาตนเอง
1.3 การวิ จยั และพัฒนาเกี่ ยวกับประมงและการเพาะเลี้ ยงชายฝั่ ง เพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มและ
นาไปสู่ การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง
1.4 การวิจยั เกี่ ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการจัดการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตทางการเกษตร
และประมง
1.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสิ นค้าเกษตรและประมง
1.6 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับศักยภาพสิ นค้าเกษตรและสิ นค้า OTOP
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.8 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการลดสารตกค้างในสิ นค้าเกษตร
1.9 การวิจยั เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย ์
1.10 การวิจยั เกี่ ยวกับการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ การผลิ ตและการตลาดสิ นค้าเกษตรและ
ประมง และผลกระทบจากนโยบายมาตรการทางภาษีและการกีดกันทางการค้า

1.11 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและประมง
1.12 การวิจยั เกี่ ยวกับการวางแผนและการปรั บปรุ งระบบการผลิ ตและการตลาดสิ นค้าเกษตร
และประมงให้มีประสิ ทธิภาพ
1.13 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช้น้ า
ชลประทานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ ความรู้ และต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์ เชิ งพาณิชย์
และสาธารณะ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การวิจยั เกี่ ย วกับ กระบวนการสร้ างองค์ค วามรู ้ และต่อยอดภู มิปั ญญาท้องถิ่ นให้เกิ ด
ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่น
2.4 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการตลาดสิ นค้าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดย
ใช้องค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 การวิจยั เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทยและการพัฒนาธุ รกิจอาหารไทยที่มีคุณภาพสู่ สากล
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้ เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็ นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อการประกอบการที่
ปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด
3.5 การวิจยั เกี่ ยวกับการเพิ่ มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านอุ ตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ
3.6 การวิ จยั เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม สมรรถนะและพัฒ นาศัก ยภาพเครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ และวิธี
ทางการเกษตรสาหรับประเทศไทย
3.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างตลาดภายในประเทศ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั
ดังนี้

4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยว
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
4.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
4.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาธุ รกิจบริ การที่เกี่ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว
4.6 การวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวในอนาคต
4.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานชี วภาพและพลังงานทางเลือกอื่น
ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ
5.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น
5.3 การวิจยั เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ
แบบมีส่วนร่ วม
5.4 การวิจยั เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนส่ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุน
การขนส่ งทุกประเภท
5.5 การวิจยั เกี่ ยวกับการมุ่งสู่ สังคมคาร์ บอนต่ าและความรั บผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility) เพื่อเตรี ยมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินธุ รกิจในอนาคต
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิ ทธิภาพและมาตรฐานการให้ บริการด้ านโลจิสติกส์ และการ
ขนส่ งสาธารณะทีม่ ีคุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับ ประสิ ท ธิ ภาพการให้บ ริ ก ารด้า น
โลจิ สติกส์
6.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์
6.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบการจัดส่ งและกระจายสิ นค้าที่มี
มาตรฐาน
6.4 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการขนส่ ง ผลผลิ ต และโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิ ทธิภาพ
6.5 การวิจยั เกี่ยวกับความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของวิธีการขนส่ งต่าง ๆ
6.6 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่ งระบบรางของประเทศ

6.7 การวิจยั เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการบริ หารจัดการโลจิ สติกส์ และห่ วงโซ่
อุปทานในการผลิตและการท่องเที่ยว
6.8 การวิจ ยั เกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เ ป็ นอุ ป สรรคสาหรั บ การพัฒ นาธุ ร กิ จ ผู ้
ให้บริ การโลจิสติกส์
6.9 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการและใช้ประโยชน์จากโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ ง
ที่มีอยู่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 วิจัยเพือ่ ยกระดับประสิ ทธิภาพและมาตรฐานการให้ บริการขนส่ งสาธารณะ
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้านการ
ขนส่ งสาธารณะ
7.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่ งสาธารณะ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 เพิ่ม สมรรถนะและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั นของประเทศด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
8.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และผูใ้ ช้บริ การ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 9 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 10 แผนงานวิจยั ดังนี้
9.1 การวิ จยั เกี่ ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิ จและแนวทางการแก้ไขปั ญหาอันเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าข้อตกลง การค้าเสรี และการเชื่อมอาเซี ยนสู่ สากล
9.2 การวิจยั เกี่ ย วกับ การสร้ า งสั ม พันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ ย งั่ ยืนร่ วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
9.3 การวิจยั เกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิ จแห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN Economic
Community)
9.4 การวิจยั เกี่ยวกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอานาจเศรษฐกิจโลก
9.5 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยวสู่ ระดับภูมิภาคอินโดจีน
9.6 การวิจยั เกี่ ยวกับแนวทางการบริ หารจัดการบนพื้นฐานความไม่แน่ นอนทางการเมือง
ของประเทศเพื่อนบ้าน

9.7 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการจัดการชายแดนและจุดผ่านแดน
9.8 การวิจยั เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
9.9 การวิจยั เกี่ ยวกับการปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบเพื่อเอื้อต่อการแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านและภูมิภาค
9.10 การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 2 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสั งคม
ยุทธศาสตร์ การวิจยั นี้ มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
วัฒนธรรม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ สวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของชี วิต ตลอดจนการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุม้ กันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชน
ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ และการเสริ มสร้างความมัน่ คงของประเทศ โดยอาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่
มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย รวม 10 กลยุทธ์ และ 57 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรี ยนการสอน ทั้งในและนอกระบบตลอดจน
การพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ที่ส อดคล้ อ งกับ วิถีชี วิต ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่น ประกอบด้ว ย 3
แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 ส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ทางศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
เอกลักษณ์ทหี่ ลากหลาย ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ มอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 การวิจยั เกี่ ยวกับองค์ความรู ้ ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิ ยม และสร้ างสรรค์งาน
ศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรั กษาพยาบาล การฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิต ใจ การพึ่งพาตนเองด้ า นสุ ขภาพ รวมถึงการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค ประกอบด้วย 7
แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข

3.2 การวิจยั เกี่ยวกับสุ ขภาพของประชาชนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริ การ
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อเอดส์
3.4 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันโรคอุบตั ิใหม่
3.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพและเสริ มสร้างความมัน่ คงด้านสุ ขภาพอนามัย
3.6 การวิจยั เกี่ยวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
3.7 การวิจยั เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พนื้ บ้ าน
การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้าง
องค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคุม้ ครองภูมิปัญญา
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม
5.2 การวิจยั เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่ วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน
และการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย 10 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
6.2 การวิจยั เกี่ ย วกับ การปรั บปรุ งและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบงานยุติธรรมของ
ประเทศ
6.3 การวิจยั เกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมและการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
6.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเพื่อการต่อต้านและป้ องกันการทุจริ ต
และการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน
6.5 การวิ จยั เกี่ ยวกับนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การบริ หารจัดการและการบริ หารรั ฐกิ จที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
6.6 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริ การ
6.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรภาคเอกชนและการสนับสนุนภาครัฐ

6.8 การวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และการพัฒนาต้นแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม
6.9 การวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศ
6.10 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบเพื่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย ในชี วติ และทรัพย์ สินและปัญหาผู้
มีอทิ ธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเครื อข่ายบริ หารจัดการปั ญหายาเสพติด
7.2 การวิจยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.3 การวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามผูม้ ีอิทธิ พล โดยใช้มาตรการทางสังคมและ
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 ส่ งเสริมความเข้ มแข็งและการเสริ มสร้ างภูมิค้ ุมกันของท้ องถิ่นและสั งคม
ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การสร้ า งเสริ ม ความเข้ม แข็ ง ของท้องถิ่ น กระบวนการและกลไก
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชนและสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของชีวติ
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ยุทธศาสตร์ การวิจยั นี้ มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศ
เพื่อพัฒนาสู่ การใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ ตลอดจนเสริ มสร้ างศักยภาพการวิจยั ของประเทศ โดย
อาจมุ่ง เน้นในประเด็นสาคัญที่ มีค วามจาเป็ น ต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่ ด้วย รวม 3 กลยุทธ์ และ 12 แผน
งานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและองค์ ความรู้ ใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ ทางสั งคมศาสตร์
และการพัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ในวิทยาการต่ าง ๆ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และองค์ความรู ้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และองค์ความรู ้ใหม่ทางสังคมศาสตร์
1.3 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และองค์ความรู ้ใหม่ทางวิทยาการอื่น ๆ
1.4 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และเพื่อการพึ่งพาตนเอง
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 สร้ างศักยภาพและความสามารถของทรั พยากรบุคคลในวิทยาการต่ าง ๆ
ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจยั รุ่ นใหม่ นักวิจยั และ
นักบริ หารการวิจยั ในวิทยาการต่ าง ๆ ของภาครั ฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจยั ในชุ มชนท้องถิ่ นในภาค
ประชาชน
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาผูช้ ่วยนักวิจยั ในภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์จากการวิจยั ที่เหมาะสม
2.4 การวิจยั เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและผลิตบุคลากร ตามความ
ต้องการของพื้นที่และภาคเอกชน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนาและสร้ างศักยภาพทางด้ านวิทยาการและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเครื อข่ายด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาการและเทคโนโลยี

3.4 การวิ จยั เกี่ ยวกับการปรั บระบบการบริ หารจัดการด้านวิ ทยาการและเทคโนโลยี ใ ห้มี
เอกภาพและมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้ างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ยุท ธศาสตร์ ก ารวิจยั นี้ มุ่ ง เน้นการวิจยั เกี่ ย วกับ การบริ หารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่ า
ไม้ ทรั พยากรสัตว์น้ า และที่ เกี่ ยวกับภัย ธรรมชาติ โดยอาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่ มีค วามจาเป็ นต้องการ
ผลงานวิจยั ในพื้นที่ดว้ ย รวม 4 กลยุทธ์ และ 32 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 บริ หารจัดการและการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
อย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 21 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1.2 การวิจยั เกี่ ย วกับการพัฒนาองค์ค วามรู ้ ด้า นความหลากหลายทางชี วภาพและการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้างคุณค่าของผลผลิตและทรัพยากร
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่ งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า
1.5 การวิจยั เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงระบบนิ เวศกับการเปลี่ ยนแปลงของทรั พยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝั่ง
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุ รักษ์พ้นื ที่ที่สาคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ
1.8 การวิจยั เกี่ ยวกับการฟื้ นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ป่าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าชายเลน และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่ า
1.9 การวิจยั เกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษและผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากมลพิษ
1.10 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองต่อสิ่ งแวดล้อม
1.11 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการมลภาวะสิ่ งแวดล้อม
1.12 การวิจยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของเสี ยและมลพิษจากภาคการเกษตร
1.13 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ
1.14 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาฐานข้อมู ลเพื่ อการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
1.15 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศต่อปริ มาณสัตว์น้ า

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่นา
การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีศกั ยภาพสู งเชิงพาณิ ชย์
การวิจยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบนิเวศชายฝั่ง
การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาการทรุ ดตัวของพื้นที่ดิน
การวิจยั เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการบริ โภค การเกษตรและ

อุตสาหกรรม
1.21 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการจัดการเอกสารสิ ทธิ ในพื้นที่ป่าชายเลน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 สร้ างองค์ ความรู้ เกี่ยวกับการฟื้ นฟูบารุ งดิน รวมทั้งการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทางดิน
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพและการฟื้ นฟูบารุ งดิน
2.3 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนา การอนุ รักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรั พยากรที่ ดินอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.4 การวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒ นาระบบการบริ หารจั ดการทรั พยากรน้า แบบบู รณาการและสร้ า ง
ความเป็ นเอกภาพในการบริหารจัดการนา้ ของประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการน้ าของประเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพ
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์
และชลศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการน้ าที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู ้ในการบูรณาการระหว่างน้ าใต้ดินและน้ าผิวดินใน
การจัดการน้ า
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 สร้ างองค์ ความรู้ เกีย่ วกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 แผนงาน
วิจยั ดังนี้
4.1 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ภัย พิ บ ัติ จ ากธรรมชาติ แ ละผลกระทบทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อม
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัย และระบบการ
เฝ้ าระวังเกี่ยวกับอุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ

4.3 การวิจยั เกี่ ยวกับโครงสร้ างพื้นฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง
หรื อเสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิอนั เกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนธรณี พิบตั ิและการเกิดคลื่นยักษ์ในทะเล
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 5 การบริ หารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญา
ของประเทศ สู่ การใช้ ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ และสาธารณะ ด้ วยยุทธวิธีทเี่ หมาะสม
ยุทธศาสตร์ การวิจยั นี้ มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หาร
จัดการด้านการวิจยั ของประเทศ โดยอาจมุ่งเน้นในประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็ นต้องการผลงานวิจยั ในพื้นที่
ด้วย รวม 2 กลยุทธ์ และ 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศและจากต่ างประเทศสู่ การใช้
ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาระบบบริ หารงานวิจยั ของประเทศตลอดจนการบริ หารจัดการ
ความรู ้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่ การใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และ
สาธารณะ
1.2 การวิจยั เกี่ ยวกับระบบการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์และทรัพย์สินทางปั ญญา และแนวทาง
การผลักดันสู่ การสร้างทรัพย์สินทางปั ญญาและการนาทรัพย์สินทางปั ญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์และ
สาธารณะ
1.3 การวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจยั และดัชนี ด้านการวิจยั ที่ เหมาะสมแก่ การ
พัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิทยาการสาขา
ต่าง ๆ ตลอดจนองค์ความรู ้ในประเทศและจากต่างประเทศ
1.5 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจยั ระดับชุมชน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้ าน
การวิจัยของประเทศทีม่ ีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้านการวิจยั ของประเทศที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
กลุ่มเรื่องทีค่ วรวิจัยเร่ งด่ วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยเร่ งด่ วนภาคกลาง
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ความมัน่ คงของรัฐและการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล
การปฏิรูปการศึกษา
การจัดการน้ า
ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
การเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออกและลดการนาเข้า
การป้ องกันโรคและการรักษาสุ ขภาพ
การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
การบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
สังคมผูส้ ู งอายุ
ระบบโลจิสติกส์

ร่ างนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 1 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวม 5 กลยุทธ์ และ 14
แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจั ยเพื่อ สร้ า งมู ล ค่ า ผลผลิต ทางการเกษตรและประมงและการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่ งขัน และการพึง่ ตนเองของสิ นค้ าเกษตรและประมง ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจ ัย เกี่ ย วกับ ยางพารา ซึ่ งจะเน้น การพัฒ นา ดู แ ล และปรั บปรุ ง พันธุ์ ใ ห้มี ค วาม
ทนทานและมีปริ มาณน้ ายางเพิ่มขึ้น กรรมวิธีในการกรี ดยางอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มการวิจยั เรื่ อง
การใช้ประโยชน์การแปรรู ปและเพิ่มมูลค่าสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับทั้งน้ ายางและต้นยางพารา
1.2 การวิจยั เกี่ ยวกับปาล์มน้ ามัน ซึ่ งจะเน้นการดูแลและปรับปรุ งพันธุ์ปาล์ม การแปรรู ป
เพื่อเพิ่มมูลค่าและการลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับอาหารฮาลาล ซึ่งจะเน้นที่การศึกษามาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักและเป็ นที่
ยอมรับของศาสนาอิสลาม การควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต อีกทั้งการพัฒนาตลาดอาหารฮาลาลทั้งใน
และนอกประเทศ
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับไม้ผลเพื่อเป็ นแนวทางในการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็ นแนวทาง
จัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้ยงั เป็ นการวิจยั เพื่อเพิ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการผลิตไม้ผล
นอกฤดูกาล
1.5 การวิจยั เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและประมง ซึ่งจะเน้นการวิจยั การเพาะพันธุ์ ดูแลสัตว์
น้ าประเภทต่าง ๆ ทั้งตามแนวชายฝั่ง และที่เลี้ยงอยูบ่ นบก อีกทั้งการพัฒนาการทาประมงของชาวบ้านให้ได้
ปริ มาณมากและรักษาพันธุ์สัตว์น้ าไปพร้อมกันด้วย
1.6 การวิจยั เกี่ ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า : การแปรรู ป ซึ่ งจะเน้นการ
แปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรและประมง เพื่อทาให้ผลผลิตนั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรท้ องถิ่นเพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุ มชน ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับข้าวพื้นเมือง เพื่อการฟื้ นฟู อนุรักษ์พนั ธุ์ และค้นหาเอกลักษณ์ของข้าว
ในแต่ละท้องถิ่นอันจะเป็ นการดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้ อีกทั้งเพื่อให้มีการวิจยั เพื่อหานวัตกรรมในการ
เพิม่ ผลผลิตหรื อเพิม่ มูลค่าของข้าวพันธุ์พ้นื เมือง

2.2 การวิจยั เกี่ ยวกับสัตว์เศรษฐกิ จในแต่ละท้องถิ่ นภาคใต้ อาทิเช่ น แพะ โคพื้นเมือง นก
กรงหัวจุ ก นกแอ่นกิ นรั ง โดยเฉพาะการวิจยั เกี่ ย วกับแกะครบวงจรเพื่อนาไปสู่ สัตว์เศรษฐกิ จชนิ ดใหม่ ของ
ภาคใต้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาและการคุ้ มครองภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์ พนื้ บ้ าน การแพทย์ ทางเลือกและสมุนไพร ประกอบด้วย 1 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ ยวกับพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่ นที่ควรค่าต่อการศึกษา เพราะมีประโยชน์
และสรรพคุ ณมากมาย เพื่ อ เป็ นการสร้ า งองค์ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ พันธุ์ พืช ท้องถิ่ นว่า มี ประโยชน์ อย่า งไรในทาง
การแพทย์ อาหารเสริ ม สปา และเสาะหาพันธุ์พืชที่มีประโยชน์ใหม่มาใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่ องเที่ยว ประกอบด้วย 3
แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง
ๆ ให้มีศกั ยภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น ตามลักษณะของแต่ละ
ท้องถิ่ นอย่า งเหมาะสม ซึ่ ง จะเน้นประเภทของการท่ องเที่ ย ว เช่ น การท่ องเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ การ
ท่องเที่ ยวทางทะเล การท่องเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ การท่องเที่ ย วเชิ ง เกษตร การท่องเที่ ยวเชิ ง ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม และ MICE (Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism) เป็ นต้น
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับการส่ งเสริ มอาชีพท้องถิ่นเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวในภาคใต้ เนื่องจาก
ความมี เสน่ ห์และเอกลักษณ์ เพื่ อช่ วยยกระดับอาชี พท้องถิ่ นให้เป็ นที่ รู้จกั และพัฒนาอาชี พของท้องถิ่ นให้มี
ศักยภาพสู งขึ้น
4.3 การวิจยั เกี่ยวกับการตลาดของการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยว สร้ างนวัตกรรมที่ใช้ในการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้สร้างรายได้และอนุ รักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวไปพร้อมกัน อีกทั้งเป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 วิจัยเพือ่ ยกระดับประสิ ทธิภาพและมาตรฐานการให้ บริการด้ านโลจิสติกส์
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจ ัยเกี่ ย วกับการค้า และการขนส่ ง เนื่ องจากภาคใต้เป็ นอี ก แหล่ ง พื้ นที่ ส าคัญทั้ง
ทางด้านการค้าและการกระจายสิ นค้า ซึ่ งสร้ างมูลค่ามหาศาลให้กบั ประชาชนในพื้นที่ โดยจะศึ กษาเกี่ ยวกับ
รู ปแบบทางการค้าประเภทต่าง ๆ และเส้นทางการกระจายสิ นค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
5.2 การวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การจ าหน่ า ยสิ นค้า เกษตร
อุ ตสาหกรรม และการท่ องเที่ ยว ซึ่ งจะเพิ่มโอกาสและความสามารถทางการแข่ งขันเป็ นอย่า งมาก เนื่ องจาก

ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนทางด้านนี้ อยู่มาก ต้นทุนด้านการขนส่ งของสิ นค้าไทยนั้นสู งมาก ทาให้สู้สินค้าต่างชาติ
ไม่ได้ โดยจะเน้นการศึกษารู ปแบบการพัฒนาระบบโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 2 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสั งคม รวม 1 กลยุทธ์ และ 4
แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัย เพื่อ การเสริ ม สร้ า งความมั่น คง ความสมานฉั น ท์ แ ละบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาสถานะการณ์ความไม่ สงบในประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับความมัน่ คงในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ/ความเป็ นธรรมในการพัฒนา
พื้นที่แบบมีส่วนร่ วม เพื่อศึกษาถึ งแนวทางในการบรรเทาสถานการณ์ การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเน้นที่ การสร้ างความเข้าใจ ความเป็ นธรรม ให้ เกิ ดขึ้ นกับประชาชนทุ กคนในพื้ น ที่ แ ละเน้น ให้
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
1.2 การวิจยั เกี่ ยวกับแรงงานต่างถิ่ น/แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานทั้งในภาคการเกษตร
เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน การทาประมงมีผลกระทบด้านความมัน่ คง การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
และยาเสพติด เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับปริ มาณ บทบาท ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว รวมถึ งกลไกในการควบคุ ม
แรงงานต่างด้าว การวิจยั ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานต่างชาติต่อภูมิภาคใต้
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเน้นการศึกษา
แนวทางความเป็ นไปได้ในการย้ายถิ่นฐานกลับและคงอยูใ่ นพื้นที่ต่อไป
1.4 การวิจยั เกี่ ยวกับวิวฒั นาการชุ มชนและสภาพแวดล้อม เพื่อศึกษาว่าผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีต่อชี วิตความเป็ นอยู่อย่างไร และส่ งผลกระทบต่อปั ญหาความ
มัน่ คงหรื อไม่เพียงใด
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 3 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
รวม 4 กลยุทธ์ และ 8 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัยเพือ่ ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ
การพัฒนาระบบสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตในแต่ ละท้ องถิ่น ประกอบด้วย 2 แผน
งานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น การรักษาอัตลักษณ์
ของชุมชนและพื้นที่
1.2 การวิจยั เกี่ ยวกับการจัดการคุ ณภาพการศึกษาที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อศึกษาการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่ น และเพิ่มคุ ณภาพทางการศึ กษาให้กบั เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิ จั ย เพื่ อ การจั ด การปั ญหายาเสพติ ด และความปลอดภั ย ต่ าง ๆ
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ ยวกับการสร้ างอาชี พในกลุ่มเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพของคนกลุ่มนี้ และหาแนวทางในการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้น
2.2 การวิจยั เกี่ ยวกับปั ญหายาเสพติ ดในกลุ่มเยาวชน เพื่อศึกษาแนวโน้มของปั ญหา การเฝ้ า
ระวังทางระบาดวิทยาของวัตถุ เสพติด นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มการให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องภัยของยาเสพติด
และวิธีการป้ องกัน
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อส่ งเสริ มความเข้ มแข็งและการสร้ างภู มิค้ ุมกันของท้ องถิ่นและ
สั งคม ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนรู้เกษตรพอเพียง เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นหลักคิ ดพระราชทานที่ สาคัญของประเทศไทยเป็ นเวลาหลายปี แต่การทาความเข้าใจและนาหลักคิ ดนี้ มา
ปฏิบตั ิจริ งยังทาได้ไ ม่ดีนกั โดยจะเน้นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่สอดคล้องและนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง
3.2 การวิจยั เกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ การเปลี่ ยนแปลงอัตราส่ วนของวัย
แรงงาน และแนวทางในการดูแลผูส้ ู งอายุจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมาก
3.3 การวิจยั เกี่ ยวกับผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการช่ วยเหลื อ
และดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ และคื นโอกาสทางสังคมให้คนเหล่ านี้ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น รวมทั้งกลุ่มผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจากปัญหาจังหวัดชายแดน(หญิงหม้ายและเด็กกาพร้า)
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 วิจัยเพือ่ เสริมสร้ างสุ ขภาพ ประกอบด้วย 1 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างสุ ขภาพ การอนามัยสิ่ งแวดล้อม ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ทางการแพทย์ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การป้ องกันโรคอุบตั ิใหม่ วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการวิจยั
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้ างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การเสริมสร้ างและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวม 3 กลยุทธ์ และ 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อการสร้ างองค์ ความรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะ รู ปแบบ
วิธีการการป้ องกันการกันเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม

1.2 การวิจยั เกี่ ยวกับอุบตั ิภยั ธรรมชาติ เพื่อศึ กษาอุบตั ิ ภยั ที่ เกี่ ยวข้องกับพื้นดิ นที่เป็ นหลัก
อาทิ หลุมยุบ แผ่นดินถล่ม ดินทรุ ดตัว และการเกิดสึ นามิ เพื่อหาวิธีการป้ องกันและเตือนภัยบริ เวณพื้นที่เสี่ ยงภัย
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า แบบบู รณาการ
ประกอบด้วย 1 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าและการใช้น้ า เพื่อศึกษาแหล่งน้ าทางเลือก และ
ระบบการใช้น้ า ระบบการตัดสิ นใจ การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสู งสุ ดและ
มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 วิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ ในการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูรวมทั้งการใช้ ประโยชน์
ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเป็ นการช่วยฟื้ นฟูและอนุรักษ์พ้นื ที่ป่า
ประเภทต่างๆ (ป่ าต้นน้ า ป่ าพรุ และพื้นที่ชุ่มน้ า ป่ าชายเลน) ให้กลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ยงั เป็ นการศึกษาแนว
ทางการใช้ประโยชน์อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อศึกษาปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ทั้งขยะ น้ า
เสี ย และมลพิษต่าง ๆ เพื่อหาทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและภาวะโลกร้อน เพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการหา
วัตถุดิบอื่นมาใช้เป็ นพลังงานทดแทน และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนและแนวทางป้ องกันและ
แก้ไข
3.4 การวิจยั เกี่ ยวกับความหลากหลายทางชี วภาพและการใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาระบบ
นิ เวศน์ทางธรรมชาติที่มีอยูค่ วามมีความสัมพันธ์กบั วิธีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างไร อีกทั้งยังศึกษาวิธีการป้ องกัน
การถูกบุกรุ กทาลายอีกด้วย
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 5 การบริ หารจัดการความรู้ ทรั พยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่ การใช้ ประโยชน์ เชิ ง
พาณิชย์ และสาธารณะด้ วยยุทธวิธีทเี่ หมาะสม รวม 1 กลยุทธ์ และ 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริ หารการวิจยั ภาคใต้สู่การใช้ประโยชน์
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั และประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการ
วิจยั

กลุ่มเรื่องทีค่ วรวิจัยเร่ งด่ วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นวิจัยเร่ งด่ วนภาคใต้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมัน่ คงของรัฐและการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษา
4. การจัดการทรัพยากรน้ า
5. การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกร้อน
6. การเพิม่ มูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออกและลดการนาเข้า
7. การป้ องกันโรคและการรักษาสุ ขภาพ
8. การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชี วภาพ
9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10. การบริ หารจัดการท่องเที่ยว
11. สังคมผูส้ ู งอายุ
12. ระบบโลจิสติกส์

