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นโยบายและยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติ

(พ.ศ. 2551-2554)

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

พ.ศ. 2552





	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 เป็นองค์กรกลำงตำมพระรำชบัญญัติ

สภำวิจัยแห่งชำติที่มีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและแผนวิจัยส่วนรวม	 และได้รับมอบหมำยจำก

รฐับำลให้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวมแผนงำนและงบประมำณในเชงิบรูณำกำรของหน่วยงำน

กำรวิจัยต่ำง	 ๆ	 ของประเทศ	 เพื่อน�ำเสนอรัฐบำลพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมแนวคิดในกำร

บริหำรจัดกำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน	 (Performance-Based	 Budgeting)	 ที่เชื่อมโยงระบบ

กำรวิจัยตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล	 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ประเทศ		ทั้งนี้	เพื่อให้ระบบกำรวิจัยของประเทศปรับตัวให้สำมำรถตอบสนองกับควำมต้องกำรของ

สังคมและก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลงของโลก	 และส่งผลให้งำนวิจัยโดยรวมมีเป้ำหมำยและทิศทำงที่

ชัดเจนมำกขึ้น	 	ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้จัดท�ำยุทธศำสตร์และแผนงำนวิจัยแบบ

บูรณำกำรระยะปำนกลำง	(พ.ศ.	2548-2550)	และเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนวิจัยต่ำง	ๆ	ของประเทศ

เพื่อปฏิบัติแล้ว

	 ส� ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห ่งชำติ ในฐำนะหน ่วยงำนเจ ้ำภำพหลัก

ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2551-2553	มำตั้งแต่ปี

พ.ศ.2548	 โดยเริ่มจำกกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของกลุ่มจังหวัดในระดับภูมิภำค	 4	 ภูมิภำค

เพื่อให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด	 ได้มีส่วนร่วมบูรณำกำรแนวคิดใน

กำรด�ำเนินงำนวิจัย	 เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล	 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	หน้ำที่ของ

หน่วยงำน	 และควำมต้องกำรของพื้นที่	 รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 อันจะท�ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณกำรวิจัยที่เชื่อมโยงอย่ำงบูรณำกำรในกำรพัฒนำภูมิภำคต่ำง	 ๆ	 และท�ำให้เกิด

ประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำประเทศโดยรวม	 	 ซึ่งน�ำมำสู่กำรจัดท�ำเป็น	 “นโยบำยและยุทธศำสตร์กำร

วิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)”	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งสะท้อนและตอบสนองควำมต้องกำร

ของพื้นที่	หน่วยงำน	และมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-2554)	โดยได้มีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหำ

และสถำนกำรณ์ของประเทศด้วย	 และในขณะเดียวกันได้มีควำมเชื่อมโยงกับ	 “นโยบำยและ

แนวทำงกำรวิจัยของชำติระยะยำว	(พ.ศ.	2552-2571)”	ซึ่งอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำร			

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เห็นชอบ “นโยบาย

และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)” และให้กระทรวงและกรมต่าง ๆ  แต่งตั้ง

คณะท�างานในระดับกระทรวง ระดับกรม เพื่อให้มีการจัดท�าแผนการวิจัยของหน่วยงานที่

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ที่ วช. จัดท�าขึ้น

ซึ่ง วช. ได้ด�าเนินการเผยแพร่เนื้อหาสาระ ผลักดัน บริหารและขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)  ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจเนื้อหาสาระ

ค�าน�า





ต่าง ๆ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และน�าไปปฏิบัติให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยนโยบำย

และยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ฉบับนี้	 ถือเป็นนโยบำยและแนวทำงกำรวิจัย

ของชำติ	ฉบับที่	7	

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 สถำนกำรณ์ของประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้น	 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และกำรเมือง	 ประกอบกับกำรน�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ไปปฏิบัติในช่วงที่ผ่ำนมำ	 ด�ำเนินไปช้ำกว่ำกำรเสนอ

โครงกำรวิจัยรอบระยะเวลำปกติ	 ท�ำให้เป็นอุปสรรคในกำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น

รูปธรรม	 	 นอกจำกนี้	 จำกกำรติดตำมประเมินกำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ	 หน่วยงำนทั้งภำครัฐ

และภำคเอกชน	 อยู่ในระหว่ำงกำรท�ำควำมเข้ำใจให้สอดคล้องกัน	 และอยู่ในระหว่ำงกำรปรับ

แผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงและให้บรรลุเป้ำหมำย	 ภำยใต้

สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	 	ดังนั้น วช. จึงได้ด�าเนินการ

ปรับและขยายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้ถึงปี พ.ศ.2554

โดยได้ผ่ำนกำรระดมควำมคิดจำกหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคแล้ว	 	 เพื่อให้

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของประเทศในปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ	 ฉบับที่	 10	 นอกจำกนี้ยังมุ่งให้เชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่	 27	

พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2550	 ในเรื่องปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติ	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 ที่	 วช.	 ก�ำลังจัดท�ำ	 	 รวมทั้งนโยบำยและแนวทำงกำรวิจัยของชำติ

ระยะยำว	พ.ศ.	 2552-2571	 เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำโครงกำรวิจัย	 กำรด�ำเนินกำรวิจัยของ

หน่วยงำน	 และให้ทันกับช่วงเวลำในกำรจัดท�ำข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ที่จะเสนอขอ

งบประมำณประจ�ำปี	พ.ศ.	2554	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติขอขอบคุณที่ปรึกษำกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัย	 ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้บริหำรระดับสูงของจังหวัด	 ผู้มีส่วนร่วมจำกภำครัฐ

ภำคเอกชน	และภำคประชำชนทุกท่ำน	ที่ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่งในกำรจัดท�ำนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัย	 ทั้งในระดับของภูมิภำคและของชำติ	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 “นโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)”	 นี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง	 ทั้งในระดับนโยบำย	 หน่วยงำน	 นักวิจัย	 ภำคเอกชน	 และภำคประชำชน	 ในกำร

น�ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรวิจัย	 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบกำรวิจัยของชำติได้

อย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและประเทศให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนต่อไป

	 	 	 	 	 														(ศำสตรำจำรย์อำนนท์			บุณยะรัตเวช)

	 	 	 	 	 	 					เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ															
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	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 ได้จัดท�ำ	 “นโยบำยและยุทธศำสตร์					

กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)”	 ขึ้น	 โดยเป็นกำรปรับและขยำยเวลำมำจำกนโยบำยและ

ยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2553)	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของประเทศทีม่กีำร

เปลีย่นแปลงไปทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคมและกำรเมอืง		รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัระยะเวลำของแผน

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ		โดยมุ่งเน้นให้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำน

วิจัยต่ำง	 ๆ	 ของประเทศและใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำน

ภำครัฐที่เสนอของบประมำณประจ�ำปี	ตำมมติคณะรัฐมนตรีระหว่ำงปีงบประมำณ	2551-2554	โดย

สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของประเทศ	บนพืน้ฐำนปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง	และยทุธศำสตร์กำรวจิยั

ระดับภูมิภำค	รวมทั้งควำมต้องกำรของพื้นที่	โดยค�ำนึงถึงศักยภำพของประเทศ		ในขณะเดียวกันได้

ค�ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-2554)		

	 นโยบำยกำรวิจัยของชำติระหว่ำง	พ.ศ.	2551-2554	เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัย

ที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ	ควบคู่กับกำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศ

ทำงวิชำกำร	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดลุและยั่งยืน	โดยให้ทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วม	ทัง้นี้	

กรอบกำรด�ำเนนิงำนวจิยัจะเน้นงำนวจิยัทีส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)

โดยมีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นของกำรวิจัยที่สอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำ

ประเทศ	 บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 ในขณะที่งบประมำณกำรวิจัยจะกระจำยไปยัง

หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	รวมทัง้ในภมูภิำค	และมกีลไกกระตุน้ให้เกดิควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนวจิยัในส่วนกลำง

และในส่วนภูมิภำค	 อันจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำ	 กำรพัฒนำศูนย์กลำง

กำรวิจัยเฉพำะทำง	 และกำรพัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยร่วมกัน	 ซึ่งกำรด�ำเนินยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)	จะต้องมคีวำมเป็นเอกภำพและมปีระสทิธภิำพ	โดยมกีำรตดิตำมประเมนิผล

อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ	 	 ดังนั้น	 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	

จะเป็นพื้นฐำนเชิงนโยบำยที่เชื่อมโยงกับกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	 	ตำมมติคณะรัฐมนตรีใน

ครำวประชุมเมื่อวันที่	27	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2550	รวมทั้งนโยบำยกำรวิจัยของชำติระยะยำว	พ.ศ.	

2552-2571	ที่	วช.	ก�ำลังจัดท�ำ

			 วิสัยทัศน์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 คือ	 “ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มี

คณุภาพ เพือ่การพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยนื”		โดยก�ำหนดพนัธกจิกำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)

คือ	 “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้าง

ฐานความรูท้ีม่คีณุค่า  เพือ่สามารถประยกุต์และพฒันาวทิยาการทีเ่หมาะสม  รวมทัง้ต่อยอด

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

(พ.ศ. 2551-2554)
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ภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์เชงิพาณชิย์และสาธารณะ  โดยใช้ทรพัยากรและเครอืข่าย

วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”

 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)

	 เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณในด้ำนกำรวิจัยของประเทศมีทิศทำงของยุทธศำสตร์

อย่ำงชัดเจน	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติเป็น	 5	

ยุทธศำสตร์กำรวิจัย	 โดยแต่ละยุทธศำสตร์กำรวิจัยได้มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยและงบประมำณ

ที่คำดว่ำจะใช้ในช่วง	4	ปี	และอัตรำส่วนร้อยละของแต่ละยุทธศำสตร์กำรวิจัยเพื่อกำรเปรียบเทียบ	

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัย	 คือ	 สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนสู่กำร

สร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืนโดยค�ำนึงถึง

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง		มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร	ซึ่ง

ครอบคลมุกำรสร้ำงมลูค่ำผลผลติทำงกำรเกษตรและประมง	รวมทัง้กำรพฒันำองค์ควำมรูแ้ละต่อยอด

ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน	 นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อ

กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมและกำรบริกำร	 ซึ่งครอบคลุมถึงกำรท่องเที่ยว		

กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน	 โลจิสติกส	์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 โดยค�ำนึงถึงบทบำท

กำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง	 ทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ	 รวมทั้ง	

สัมพันธภำพกับประเทศเพื่อนบ้ำน	 และสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อรองรับกำรจัดตั้งประชำสังคมเศรษฐกิจ

แห่งภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้		โดยด�ำเนินกำรบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง		และมุ่ง

ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ		ซึ่งมีกลยุทธ์กำรวิจัย	9	กลยุทธ์	และ	45	แผนงำนวิจัย	

คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	31,680	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	33)

 ยทุธศาสตร์การวจิยัที ่2  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันา

ทางสังคม	โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัยคือ	สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนสู่กำรสร้ำงศักยภำพ

และควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงสังคม	 มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 	 ระบบ

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	วัฒนธรรม	สุขภำพอนำมัย	คุณภำพชีวิต	สวัสดิกำรเพื่อควำมมั่นคงของชีวิต		

ตลอดจนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี		กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้องถิ่น

และสังคม	รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนที่เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ

ควำมยำกจน	นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชน	ผู้ด้อยโอกำส	ผู้พิกำร	 และผู้สูงอำยุ	

และกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศ		ซึ่งมีกลยุทธ์กำรวิจัย	10	กลยุทธ์		และ	46	แผนงำนวิจัย		

คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อ		กำรวิจัยรวม	26,540	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	28)

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  3   การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พฒันาทางวทิยาการและทรพัยากรบคุคล	โดยมเีป้ำประสงค์กำรวจิยั	คอื	พฒันำขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนัของประเทศและกำรพึง่พำตนเอง	โดยใช้ฐำนควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีและ
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วิทยำกำรต่ำง	ๆ 	มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำของประเทศเพื่อพัฒนำสู่

กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ	 ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพกำรวิจัยของประเทศ	 ซึ่งมี

กลยุทธ์กำรวิจัย	3	กลยุทธ์		และ	12	แผนงำนวิจัย		คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	26,410	

ล้ำนบำท	(ร้อยละ	27)

   ยทุธศาสตร์การวจิยัที ่4   การเสรมิสร้างและพฒันาทนุทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 	 โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัย	 คือ	 พัฒนำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร

จัดกำรและกำรพัฒนำทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นระบบ	

โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม	มุ่งเน้นกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง

ยั่งยืน	โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและสังคม	รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรดิน

ทรัพยำกรน�้ำ	 ทรัพยำกรป่ำไม้	 	 ทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	 และที่เกี่ยวกับภัยธรรมชำติ	 ซึ่งมีกลยุทธ์กำร

วิจัย	 4	 กลยุทธ์	 และ	 19	 แผนงำนวิจัย	 คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	 7,620	 ล้ำนบำท										

(ร้อยละ	8)

  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม

สิง่ประดษิฐ์  ทรพัยากร  และภมูปัิญญาของประเทศสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์และสาธารณะ

ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม	 โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัย	 คือ	 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร

ควำมรู้ของประเทศอย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ	 มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยของประเทศ	ซึ่งมีกลยุทธ์กำรวิจัย	2	กลยุทธ์		และ	7	

แผนงำนวิจัย	คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	3,750	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	4)

	 	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติทั้ง	 5	 ยุทธศำสตร์นี้	 สำมำรถน�ำมำสร้ำงควำม

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในกำรพัฒนำประเทศได้	 โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้

ก�ำหนดวิธีกำรปรับแต่งยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติให้เข้ำกับยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำประเทศ

โดยกำรปรบัแต่งในรำยละเอยีดสำระ	(Fine	Tune)	เพือ่ให้มกีำรตดิตำมกำรด�ำเนนิกำรวจิยัในระยะยำว

ได้	แม้ว่ำยทุธศำสตร์ของกำรพฒันำประเทศได้ถกูปรบัตำมนโยบำยรฐับำลไปแล้วกต็ำม	หน่วยงำนวจิยัที่

น�ำงบประมำณแผ่นดินไปใช้ในกำรท�ำวิจัย	 ก็ยังคงมีข้อมูลในกำรวิจัยและในฐำนข้อมูลที่ได้ท�ำไว้กับ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	เพื่อกำรติดตำมและวำงแผน	ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของประเทศ

ต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง	

	 	 อนึ่ง	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	ได้พิจำรณำจำกยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ทั้ง	 5	 ยุทธศำสตร์	 เพื่อน�ำมำพิจำรณำจัดควำมส�ำคัญเป็นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน	 โดยค�ำนึง

ถึงวิกฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้น	 ควำมต้องกำรผลงำนวิจัยและควำมรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหำและน�ำไปสู่กำร

เสรมิสร้ำงและพฒันำประเทศโดยเรว็	สำมำรถพจิำรณำเป็นกลุม่เรือ่งทีค่วรวจิยัเร่งด่วนทัง้หมด 12 

กลุ่มเรื่อง ได้แก่  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล การปฏิรูปการศึกษา การจัดการน�้า ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
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การเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรเพือ่การส่งออกและลดการน�าเข้า  การป้องกนัโรคและการรกัษาสขุภาพ 

การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและการพฒันาคณุค่าความหลากหลายทางชวีภาพ  เทคโนโลยี

ใหม่และเทคโนโลยทีีส่�าคญัเพือ่อตุสาหกรรม  การบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว  สงัคมผูส้งูอายุ 

และระบบโลจิสติกส์  

	 สรปุนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)	จะมกีำรด�ำเนนิกำร

เพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ		รวม	28	กลยุทธ์กำรวิจัย	และ	129	แผนงำนวิจัย			โดย

คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อด�ำเนินกำรวิจัยตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ระหว่ำง

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2551-2554	 รวม	96,000	ล้ำนบำท	และมีดัชนีชี้วัดที่คำดหวัง	 เมื่อสิ้นปี	 2554	

ได้แก่	 งบประมำณกำรวิจัยควรเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ำร้อยละ	1.3	ของงบประมำณแผ่นดิน	 	ค่ำใช้จ่ำย

ทำงกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศควรเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ำร้อยละ	0.5	ของ	GDP	สัดส่วนลงทุนกำร

วิจัยในภำคเอกชนต่อภำครัฐเพิ่มเป็น	1:1	และบุคลำกรทำงกำรวิจัยและพัฒนำควรจะเป็น	10	คน	ต่อ

ประชำกร	10,000	คน

	 ในกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 ซึ่งมีกำรจัดล�ำดับ

ควำมส�ำคญัของกลยทุธ์กำรวจิยัตำมแนวทำงกำรพฒันำประเทศในห้วงระยะเวลำ	4	ปี	(พ.ศ.	2551-2554)

รวมทั้งมีกำรพิจำรณำจัดควำมส�ำคัญและหยิบยกกลุ ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนจำกกลยุทธ์กำร

วิจัยภำยใต้	5	ยุทธศำสตร์กำรวิจัยดังกล่ำว		ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติจะเป็นหน่วยงำน

หลักในกำรประสำนกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย	รวมทั้งประสำนกำรบริหำร

ด้ำนงบประมำณเพื่อกำรวิจัยตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ระหว่ำงปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2551-2554		โดยโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ	12	กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนและกำรวิจัยอื่น	ๆ

ในกลยุทธ์กำรวิจัยตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 จะได้รับกำร

พิจำรณำควำมส�ำคัญตำมล�ำดับ	

	 ภำยใต้กำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและ		

ยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำตอิย่ำงเป็นระบบและต่อเนือ่ง		คำดว่ำกำรด�ำเนนินโยบำยและยทุธศำสตร์

กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2554)	จะก่อให้เกิดผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพเพิ่มขึ้น	และมีกำรน�ำไปใช้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในระดับชุมชน

ทัง้ในเชงิปรมิำณและเชงิคณุภำพมำกขึน้	อนัจะน�ำไปสูก่ำรเสรมิสร้ำงควำมผำสกุของประชำชน	และสร้ำง

ศกัยภำพในด้ำนต่ำง	ๆ 	รวมทัง้เสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ			เพือ่กำรพฒันำ

ที่ยั่งยืนสืบไป
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	 The	 National	 Research	 Policy	 and	 Strategies	 (2008-2011)	 has	 been

developed	by	the	National	Research	Council	of	Thailand	(NRCT).	The	National	Research	Policy

and	Strategies	(2008-2011)	has	been	adjusted	in	response	to	economic,	social	and	political	

changes.	Moreover	the	duration	of	the	National	Research	Policy	and	Strategies	(2008-2011)	

is	extended	to	work	synchronously	with	the	10th	National	Economic	and	Social	Development	

Plan	(2008-2011).		NRCT’s	main	task	is	to	set	up	a	national	research	policy	and	direction	for	

research	institutions	to	follow,	and	to	use	it	as	the	framework	for	evaluating	research	proposals	

submitted	by	public	organizations	for	annual	budgetary	support	during	2008-2011	according	

to	the	Cabinet’s	resolution.	It	has	been	formulated	to	accord	with	the	current	situation	and	

was	based	on	the	philosophy	of	sufficiency	economy	and	regional	research	strategy	including	

area	based	needs.	The	national	potential	and	conformity	with	the	10th	National	Economic	

and	Social	Development	Plan	(2007-2011)	were	also	taken	into	account.

	 During	2008-2011,	 as	approved	by	 the	Royal	Thai	Government’s	Cabinet			

on	the	8th	May	2007,	the	National	Research	Policy	and	Strategies	will	focus	on	integrative	

research	with	 public	 participation	 in	 accordance	with	 national	 development	 and	 strategic

direction.	Research	 for	 technical	excellence	 in	possible	areas	 is	also	 taken	 into	account.	

Balanced	and	sustainable	development	is	aimed	as	the	final	achievement	of	the	policy	and	

strategies.

	 The	overall	research	framework	places	emphasis	on	research	responding		to	

the	national	research	direction	and	national	development	(2008-2011)	and	has	been	prioritized	

based	on	sufficiency-economy	philosophy.	The	research	budget	will	be	decentralized	and	

allocated	to	research	institutions.	Key	research	results	 including	development	of	research	

networks,	specific	research	centers	and	R&D	capacity	building	are	expected	to	be	important	

outputs.	These	should	be	progressively	enhanced	and	strengthened	by	the	end	of	the	plan.	

In	order	to	ensure	an	efficient	implementation,	this	National	Research	Policy	and	Strategies	

will	be	systematically	and	continuously	monitored	and	evaluated.	It	is	expected	that	useful	

information	from	the	National	Research	Policy		and	Strategies	(2008-2011)	will	be	linked	with	

Thailand	Research	System	Reform,	which	was	approved	by	the	Royal	Thai	Government’s

Cabinet	on	the	27th	November	2007,	and		the		Long-Term	National	Research	Policy	(2009-2028)

being	developed	by	the	NRCT.	

Executive Summary
National Research Policy and Strategies (2008-2011)
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 National Research Vision (2008-2011) :

	 Thailand	provides	quality	 research	 results	 for	 a	 balanced	and	 sustainable	

development.	

 National Research Mission (2008-2011) :

	 Developing	and	strengthening	research	potential	and	capability	of	Thailand	

with	knowledge-based	application	including	efficient	commercial	and	public	uses	of	research	

results	 from	 local	 wisdom	 through	 appropriate	management	 of	 resources	 and	 research

networks	with	public	participation.

 National Research Strategies (2008-2011) :

	 In	order	to	achieve	a	clear	and	definite	national	research	budget	allocation	

matching	the	strategic	direction,	the	NRCT	has	set	up	5	national	research	strategies,	each	of	

which	has	its	own	research	strategic	plans,	research	plans	and	estimated	budget	expected	

to	be	used	during	4	years.

 National Research Strategy I : Developing and strengthening national

potential and capability for economic development

	 The	research	goals	of	this	national	strategy	concern	knowledge	development	

for	 enhancing	 national	 potential	 and	 capability	 for	 balanced	 development	 of	 economic	

stability	and	sustainability	in	relation	to	sufficiency	economy.	Research	activities	will	focus	

on	strengthening	productivity	in	agriculture	including	producing	value-added	of	agricultural	

and	fishery	products,	developing	knowledge	and	exhancing	local	wisdom	to	support	community

economic	development,	and	improving	the	efficiency	of	industrial	production	and	services,

	 including	 tourism,	alternative	energy	development,	 logistic	management,	 information	and	

communication	 technology	management	and	knowledge	for	 the	commercial	and	comnual	

benefit	of	ASEAN	community,	with	taking	into	account	global	and	regional	positioning	and

relationship	with	neighboring	countries.	Nine	strategic	plans	and	45	research	plans	are	identified.

A	total	of	31,680	million	baht	(33	%	of	the	total	research	budget)	is	estimated	to	be	used.

 National Research Strategy II : Developing and strengthening national

potential and capability for social development

	 The	research	goals	of	this	national	strategy	concern	knowledge	development	

for	enhancing	national	potential	and	capability	for	social	development.	Research	activities	will	

focus	on	development	of	educational	quality,	self-learning	system,	culture,	public	health,	the	

quality	 of	 life,	 proactive	 social	 policy	 to	 create	 positive	 externality,	 social	 welfare	
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including	 issues	 related	 to	 good	 governance,	 strengthening	 local	 administration,	 national	

security,	community	participation	in	poverty	alleviation,	developing	potential	of	youths,	the	

disadvantaged,	the	disabled	and	the	old	people.	Ten	strategic	plans	and	46	research	plans	

are	identified.	A	total	of	26,540	million	baht	(28	%	of	the	total	research	budget)	is	estimated	

to	be	used.	

 National Research Strategy III : Developing and strengthening national

potential and capability for academic and human resource development.

	 The	research	goals	of	this	national	strategy	concern	knowledge	management	

and	development	for	national	competitiveness	and	self-reliance	based	on	basic	and	applied	

science	and	technology.	Research	activities	will	focus	on	enhancing	potential	of	Thailand’s	

research	excellence	and	competency,	local	wisdom	application	for	commercial	and	public	

uses,	and	also	on	capacity	building	in	various	fields	to	keep	abreast	with	global	dynamism.	

Three	strategic	plans	and	12	research	plans	are	identified.	A	total	of	26,410	million	baht	(27	

%	of	the	total	research	budget)	is	estimated	to	be	used.	

 National Research Strategy IV : Developing and strengthening national

potential and capability for natural resource and environmental management

	 	 The	research	goals	of	this	national	strategy	concern	knowledge	and	common

database	development	for	better	systematic	management	of	natural	resources	and	environment

with	 public	 participation.	 Research	 activities	 will	 focus	 on	 the	management	 of	 natural

resources	and	environment,	biodiversity	conservation	and	sustainable	use	of	natural	resources	

with	public	participation	and	development	of	knowledge	of	soil,	forest,	aquatic	animal	resources,

water	resources	and	natural	disasters.	Four	strategic	plans	and	19	research	plans	are	identified.

A	total	of	7,620	million	baht	(8	%	of	the	total	research	budget)	is	estimated	to		be	used.

 National Research Strategy V : Management of knowledge, research

results, innovation, invention, resources and local wisdom for commercial and public uses

with appropriate utilization strategies

	 The	research	goals	of	this	national	strategy	concern	development	of	knowledge	

management	system	and	supporting	mechanism	for	better	integrity	and	higher	efficiency	of	

knowledge	utilization	and	diffusion.	Research	activities	will	focus	on	efficiency	and	productivity

of	national	 research	management	 in	Thailand.	Two	strategic	plans	and	7	 research	plans

are	identified.	A	total	of	3,750	million	baht	(4	%	of	the	total	research	budget)	is	estimated	to	

be	used.	



นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิ (พ.ศ. 2551-2554)viii

	 The	above-mentioned	national	research	strategies	have	been	developed	to	be

fit	in	with	the	Government’s	national	development	strategy.	The	NRCT	has	designed	how	to	

do	this	by	fine	tuning	them	so	that	the	long-term	auditing	of	research	implementation	can	be	

achieved.	 Although	 the	 national	 development	 strategy	 has	 been	modified	 to	 suit	 the

Government’s	policy,	those	research	institutions	using	their	allocated	budget	to	conduct	research	still

have	their	research	information	and	in	the	NRCT’s	database	that	can	be	used	for	monitoring	

and	planning	the	national	research	strategy	on	a	continuous	basis.

	 In	addition,	the	NRCT	has	also	prioritized	clusters	of	issues	that	need	urgent	

research	to	cope	with	crises	and	to	meet	the	need	of	research	results	and	knowledge	for	

solving	 problems.	 There	 are	 altogether	 twelve	 clusters,	 namely	 application	 of	 sufficiency	

economy,	 national	 security	 and	 strengthening	 of	 good	 governance,	 educational	 reform,

water	management,	global	warming	and	alternative	energy	development,	giving	value-added	

to	agricultural	goods	for	export	and	import	reduction,	disease	prevention	and	health	care,	

environmental	management	and	development	of	biodiversity	values,	new	technologies	and	

important	technologies	for	industry,	tourism	management,	aging	society	and	logistics.

	 In	conclusion,	the	National	Research	Policy	and	Strategies	(2008-2011)	would	

be	implemented	to	support	national	development	by	28	strategic	plans	and	129	research	

plans.	An	estimated	total	budget	for	conducting	research	activities	under	this	framework	is	

96,000	million	baht	for	4	years.	Key	indicators	of	achievement	expected	by	the	end	of	this	

National	Research	Policy	and	Strategies	 (2008-2011)	are	 (1)	 increasing	 research	budget	

should	not	be	less	than	1.3	%	of	annual	governmental	budget	of	expenditure,	(2)	increasing	

national	expenditure	for	research	and	development	should	not	be	 less	than	0.5	%	of	 the	

Gross	Domestic	Product	(GDP),	(3)	increasing	investment	for	research	by	private	sector	to	

be	equivalent	to	that	of	the	public	sector	(private	:	public	investment	for	research	=	1:1),	and	

(4)	increasing	research	personnel	:	population	to	be	10	:	10,000.

	 Regarding	national	research	strategy	management	and	implementation,	the	

strategic	plans	have	been	prioritized	according	to	national	four-year	development	strategic	

direction	and	administrative	plans	of	governmental	institutions	during	2008-2011.	Prioritization	

of	research	and	clusters	of	issues	that	need	urgent	research	have	also	been	made.	The	NRCT	

will	be	the	core	coordinating	agency	for	implementation	of	the	research	policy	and	strategies	

including	budget	management.	The	research	activities	corresponding	to	this	framework	will	

be	considered	as	high	significance	and	priority.	
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	 With	 systematic	 and	 continuous	monitoring	 and	 evaluation,	 the	 National	

Research	Policy	and	Strategies	(2008-2011)	would	enhance	qualified	research	results	for	

supporting	 economic	 and	 social	 development	 and	 also	 for	 responding	more	 to	 strategic	

development	direction	of	local	communities.	This	should	lead	to	strengthening	of	Thailand’s	

capability,	 productivity,	 competitiveness	 and	 public	 happiness	 for	 stable	 and	 sustainable	

economic	and	social	development	in	the	near	future.
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	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 เป็นองค์กรหลักที่มีหน้ำที่ตำม

พระรำชบัญญัติสภำวิจัยแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2502	 พระรำชบัญญัติสภำวิจัยแห่งชำติ	 ฉบับที่	 2

พ.ศ.	2507	และประกำศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	315		ลงวันที่	13	ธันวำคม	พ.ศ.	2515	ในกำรเสนอแนะ

แนวนโยบำยทำงกำรวิจัยของประเทศ	 และตำมมติคณะรัฐมนตรีในครำวประชุม	 เมื่อวันที่	 25

กรกฎำคม	พ.ศ.	 2521	 ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 มีบทบำทส�ำคัญในเรื่อง

ต่ำงๆ	ดังนี้

	 1.	 กำรวำงนโยบำยและแผนวิจัย	 (นโยบำยและแผนแม่บทกำรวิจัยของชำติหรือ

แผนกำรวิจัยของชำติ)	 ส่วนรวมร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติและน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อก�ำหนดวงเงินงบประมำณประจ�ำปี

	 2.	 กำรพิจำรณำโครงกำรและแผนงำนกำรวิจัย	 เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและ

แผนงำนวิจัยส่วนรวม	 เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ	 เพื่อป้องกันกำรซ�้ำซ้อน	 เพื่อกำร

ประสำนงำนและประสำนประโยชน์ร่วมกัน	 และเพื่อประหยัดงบประมำณแผ่นดินที่มีอยู ่จ�ำกัด		

ตลอดจนกำรติดตำมผลโครงกำรวิจัยและแผนงำน	 ทั้งนี้	 ให้พิจำรณำในทำงที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคใน

กำรปฏิบัติงำนวิจัยทั่ว	ๆ	ไปด้วย	และให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจต่ำง	ๆ	ถือปฏิบัติต่อไป

	 ดังนั้น	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 จึงได้จัดท�ำนโยบำยและแนวทำง

กำรวิจัยของชำติเพื่อให้หน่วยงำนวิจัยได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนวิจัยมำตั้งแต่ปี

พ.ศ.	 2520	 จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว	 6	 ฉบับ	 โดยแต่ละฉบับแบ่งเป็นช่วงเวลำ	 5	 ปี	 ซึ่งจะมีควำม

สอดคล้องกับช่วงเวลำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 โดยนโยบำยและแนวทำงกำร

วิจัยของชำติ	ฉบับที่	6	อยู่ในช่วงปี	พ.ศ.	2545-2549

	 ต่อมำรัฐบำลได้ริเริ่มให้มีกำรจัดท�ำแผนงบประมำณในเชิงบูรณำกำรเพื่อเป็น

เครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรผลักดันยุทธศำสตร์เฉพำะของรัฐบำล	 (Agenda)	 และนโยบำยจ�ำเป็น

เร่งด่วนของรัฐบำลที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินงำนในลักษณะบูรณำกำรร่วมกันหลำยกระทรวงและหลำย

กลุ่มพื้นที่	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	ส�ำหรับในด้ำนกำรวิจัยนั้น	คณะรัฐมนตรีได้มี

มติในกำรประชุมเมื่อวันที่	 17	 ธันวำคม	พ.ศ.	 2545	 ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติเป็น

หน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินกำรรวบรวมแผนงำนและงบประมำณในเชิงบูรณำกำรของหน่วยงำน

1.  บทน�ำ

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ
(พ.ศ. 2551-2554)
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กำรวิจัยต่ำง	 ๆ	 ของประเทศ	 เมื่อวันที่	 9	 มีนำคม	 พ.ศ.	 2547	 ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย

แห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท�ำแผนงบประมำณกำรวิจัยเชิงบูรณำกำร	 ประจ�ำปี

งบประมำณ	พ.ศ.	 2548	 และล่ำสุดเมื่อวันที่	 23	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2547	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบให้มีแผนงบประมำณเชิงบูรณำกำร	 ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2549	 เรื่อง	 ยุทธศำสตร์

งำนด้ำนกำรวิจัย	 โดยให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักในกำร

ด�ำเนินกำรรวบรวมแผนเสนองบประมำณในเชิงบูรณำกำรของหน่วยงำนกำรวิจัยต่ำง	 ๆ

ของประเทศ	ดังนั้น	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 จึงได้จัดท�ำยุทธศำสตร์และแผนงำนวิจัย

แบบบูรณำกำรระยะปำนกลำง	 (พ.ศ.	 2548-2550)	 และเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนวิจัยต่ำง	 ๆ	 เพื่อใช้

เป็นยุทธศำสตร์ในกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยของประเทศส�ำหรับปีงบประมำณ	 2548

ซึ่ งต ่อมำได ้มีกำรด�ำเนินกำรปรับและจัดท�ำเป ็นแผนกำรวิจัยแบบบูรณำกำร	 ประจ�ำป ี

พ.ศ.	2549	เพือ่เป็นแนวทำงในกำรพฒันำโครงกำรวจิยัแบบบรูณำกำรส�ำหรบัปีงบประมำณ	พ.ศ.	2549

	 กำรจดัท�ำนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิเพือ่เป็นแนวทำงปฏบิตักิำรวจิยั

ของหน่วยงำนวิจัยต่ำง	 ๆ	 จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องจัดท�ำขึ้นให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

และปัญหำของประเทศ	 และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ	ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	2550-2554)	 เพื่อใช้เป็นนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรพิจำรณำจัดสรร

งบประมำณกำรวิจัยของประเทศ	ส�ำหรับปีงบประมำณ	พ.ศ.	2551-2554	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 ได ้รับมอบหมำยจำกรัฐบำลให้เป ็น

หน่วยงำนหลักในกำรรวบรวมแผนงำนและงบประมำณในเชิงบูรณำกำรของหน่วยงำนกำรวิจัย

ต่ำง	 ๆ	 ของประเทศ	 เพื่อน�ำเสนอรัฐบำลพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมแนวคิดในกำรบริหำร

จัดกำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน	(Performance-Based	Budgeting)	ที่เชื่อมโยงระบบกำรวิจัย

ตำมแผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิของรฐับำล	และสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ	ทัง้นี้	

เพื่อให้ระบบกำรวิจัยของประเทศปรับตัวให้สำมำรถตอบสนองกับควำมต้องกำรของสังคมและ

ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลงของโลก	 และส่งผลให้งำนวิจัยโดยรวมมีเป้ำหมำยและทิศทำงที่ชัดเจน

มำกขึ้น	 	ประกอบกับรัฐบำลได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	4	ปี	 	 โดยให้

ส่วนรำชกำรจดัท�ำแผนปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกบัแผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ

ของรัฐบำล	 ดังนั้น	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติจึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติ	 ตลอดจนแผนงำน/โครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ

โดยให้หน่วยงำนในทุกภำคส่วนได้ร่วมกันพิจำรณำและน�ำแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยไปบรรจุใน

แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน	 	 ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติในฐำนะหน่วยงำน

เจ้ำภำพหลัก	ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ	“นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2551-

2553”	 มำตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2548	 โดยเริ่มจำกกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของกลุ่มจังหวัดในระดับ

ภูมิภำค	 4	 ภูมิภำค	 เพื่อให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด	 ได้มีส่วนร่วม

บูรณำกำรแนวคิดในกำรด�ำเนินงำนวิจัย	 เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล	 แผนกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน	หน้ำที่ของหน่วยงำน	และควำมต้องกำรของพื้นที่	รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 อันจะท�ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร

บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรวิจัยที่เชื่อมโยงอย่ำงบูรณำกำรในกำรพัฒนำภูมิภำคต่ำง	 ๆ	 และท�ำ

ให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำประเทศโดยรวม		

	 อนึ่ง	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้จัดท�ำ	 “นโยบำยกำรวิจัย

ของชำติระยะยำว	พ.ศ.	 2552-2571”	 ซึ่งอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำร	 โดยกำรจัดท�ำนโยบำยกำรวิจัย

ของชำติระยะยำวมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นกำรจัดวำงโครงสร้ำงเชิงนโยบำยที่เอื้อต่อกำรสนับสนุน

กิจกรรมเชิงยุทธศำสตร์ของงำนวิจัยในแขนงต่ำงๆ	 ให้เกิดควำมต่อเนื่องในกระบวนกำรงำนวิจัย

ของประเทศโดย	 กำรพัฒนำแนวนโยบำยกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ	 จนสำมำรถปรับใช้นโยบำยกำร

วิจัยระยะยำวให้เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนต่อไป	 ในขณะที่กำรจัดท�ำ	 “นโยบำย

และยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)”	 มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งสะท้อนและตอบสนอง

ควำมต้องกำรของพื้นที่	 หน่วยงำน	และมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 โดยได้มีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรวิจัยให้

สอดคล้องกับปัญหำและสถำนกำรณ์ของประเทศด้วย

	 ในครำวประชุมครั้งที่	1/2550	เมื่อวันที่	14	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2550	คณะกรรมกำร

บริหำรสภำวิจัยแห่งชำติ	 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร	 “นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	

(พ.ศ.	 2551-2553)”	 และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้ด�ำเนินกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ควำมเห็นชอบและมอบให้หน่วยงำนต่ำงๆ	 น�ำไปปฏิบัติต่อไป	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ

วันที่	 8	พฤษภำคม	พ.ศ.	2550	 เห็นชอบ	 “นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	2551-

2553)”	 	และให้กระทรวงและกรมต่ำง	ๆ	แต่งตั้งคณะท�ำงำนในระดับกระทรวง	ระดับกรม	 เพื่อให้มี

กำรจัดท�ำแผนกำรวิจัยของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	2551-2553)	ที่	วช.	จัดท�ำขึ้น	ซึ่ง	วช.	ได้ด�ำเนินกำรเผยแพร่เนื้อหำสำระ	ผลักดัน	บริหำรและ

ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2553)		ให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ	เข้ำใจ

เนื้อหำสำระต่ำง	 ๆ	 ของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 และน�ำไป

ปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม	ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	 มำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยนโยบำย

และยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ฉบับนี้	 ถือเป็นนโยบำยและแนวทำงกำรวิจัย

ของชำติ	ฉบับที่	7	

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 สถำนกำรณ์ของประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้น	 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และกำรเมือง	 ประกอบกับกำรน�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ไปปฏิบัติในช่วงที่ผ่ำนมำ	 ด�ำเนินไปช้ำกว่ำกำรเสนอ

โครงกำรวิจัยในรอบระยะเวลำปกติ	 ท�ำให้เป็นอุปสรรคในกำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น

รูปธรรมตำมก�ำหนดเวลำ	 	 นอกจำกนี้	 จำกกำรติดตำมประเมินกำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ

พบว่ำ	 หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน	 อยู่ในระหว่ำงกำรท�ำควำมเข้ำใจให้สอดคล้องกัน	 และ

อยู่ในระหว่ำงกำรปรับแผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงและให้

บรรลุเป้ำหมำย	 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
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ดงันัน้	วช.	จงึได้ด�ำเนนิกำรปรบัและขยำยนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2553)

ให้ถึงปี	 พ.ศ.	 2554	 เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของประเทศในปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่ 	 10	 นอกจำกนี้	 ยังมุ ่งให้เชื่อมโยงกับมติ

คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2550	 ในเรื่องปฏิรูประบบวิจัยของ

ประเทศ	รวมทั้งนโยบำยกำรวิจัยของชำติระยะยำว	พ.ศ.	2552-2571	ที่	วช.	ก�ำลังจัดท�ำ	เพื่อให้เป็น

แนวทำงในกำรจัดท�ำโครงกำรวิจัย	 กำรด�ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำน	 และให้ทันกับช่วงเวลำในกำร

จัดท�ำข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่จะเสนอของบประมำณประจ�ำปี	พ.ศ.	2554	ที่จะต้อง

ของบประมำณล่วงหน้ำในปี	พ.ศ.	2552	นี้	 	ดังนั้น	วช.	จึงได้จัดประชุมระดมควำมคิดเพื่อปรับและ

ขยำยนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ถึงปี	 พ.ศ.	 2554	 และผลักดัน

สู่กำรปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม	 เมื่อวันที่	 26	 มีนำคม	 พ.ศ.	 2552	 เพื่อให้นโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรวิจัยของชำติฉบับนี้มีควำมครอบคลุมตรงประเด็นของควำมจ�ำเป็นและศักยภำพของประเทศ

อย่ำงแท้จริง	 และสำมำรถน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประเทศชำติ	 รวมทั้งได้รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงที่จะด�ำเนินกำรต่อไป

ในกำรผลักดันบริหำรและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติให้ไปสู่กำรปฏิบัติแบบ

มีส่วนร่วม	และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะมีผลต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยของประเทศต่อไป

	 กำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 ฉบับนี้

มีฐำนกำรจัดท�ำจำกนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2553)	และกรอบแนวคิด

บนพื้นฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่

เกี่ยวข้องและมุ่งให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ	 รวมทั้งมีควำมเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 กำรปฏิรูป

ระบบวิจัยของประเทศ		และนโยบำยกำรวิจัยของชำติระยะยำว	พ.ศ.	2552-2571		

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติในฐำนะหน่วยงำนหลักได ้ค�ำนึงถึง

สถำนกำรณ์ปัจจุบันของประเทศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม

และกำรเมือง	 ประกอบกับได้น�ำผลกำรติดตำมประเมินนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	 2551-2553)	 เบื้องต้นในช่วงที่ผ่ำนมำ	 ทั้งจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนมำ

ประกอบกำรปรับแผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงและให้บรรลุ

เป้ำหมำย	ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	 	 ดังนั้น	 วช.	 จึง

ได้ด�ำเนินกำรปรับและขยำยนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ให้ถึงปี

2. หลักกำรและแนวคิดของกำรจัดท�ำนโยบำยและ
 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554)
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พ.ศ.	 2554	 เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของประเทศในปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 10	 นอกจำกนี้	 ยังมุ่งให้เชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีในครำว

ประชุมเมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2550	 ในเรื่องปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	 รวมทั้ง

นโยบำยกำรวิจัยของชำติระยะยำว	พ.ศ.	2552-2571	ที่	วช.	ก�ำลังจัดท�ำ	เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำร

จัดท�ำโครงกำรวิจัย	 กำรด�ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำน	 และให้ทันกับช่วงเวลำในกำรจัดท�ำข้อเสนอ

กำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่จะเสนอของบประมำณประจ�ำปี	พ.ศ.	2554	ที่จะต้องของบประมำณ

ล่วงหน้ำในปี	 พ.ศ.	 2552	 นี้	 ดังนั้น	 วช.จึงได้จัดประชุมระดมควำมคิดเพื่อปรับและขยำยนโยบำย

และยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ถึงปี	 พ.ศ.	 2554	 และผลักดันสู่กำรปฏิบัติ

แบบมีส่วนร่วม	เมื่อวันที่	26	มีนำคม	พ.ศ.	2552	เพื่อให้นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติฯ	

ฉบับนี้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 มีควำมครอบคลุมตรงประเด็นของควำมจ�ำเป็นและ

ศักยภำพของประเทศอย่ำงแท้จริง	 และสำมำรถน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรวิจัยเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชำต	ิรวมทัง้ได้รบัทรำบผลกำรด�ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำและด�ำเนนิกำรต่อไปใน

กำรผลักดัน	บริหำร	และขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติให้ไปสู่กำรปฏิบัติแบบมี

ส่วนร่วม	และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะมีผลต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยของประเทศต่อไป

 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ. 2551-2554) คือ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ

และภำคเอกชน ให้เชือ่มโยงและสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์และปัญหำของประเทศ และเป็นไป

ในทิศทำงเดียวกันกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

โดยสอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ที่ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  อีกทั้งเพื่อใช้

เป็นกรอบทิศทำงในกำรวิเครำะห์ตรวจสอบข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอ

ของบประมำณประจ�ำปีตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ระหว่ำงปีงบประมำณ

พ.ศ. 2553-2554  ด้วย

	 ในกำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 นั้น

มีฐำนจำกนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ซึ่งได้มีกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับภูมิภำค	 มำตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2548	 โดยมุ่งให้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยมีควำม

สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ	และควำมต้องกำรของพื้นที่	ขณะเดียวกัน

ยังมุ ่งให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยในพื้นที่	 ซึ่งจะส่งผลให้กำร

3. กระบวนกำรกำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์
 กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554)
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ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับหน่วยงำนและภูมิภำคเกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำร

จัดกำรงำนวิจัย	 และกำรบริหำรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำภูมิภำคต่ำง	 ๆ	 อันจะท�ำให้เกิด

ประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำประเทศโดยรวม

 3.1 กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับภูมิภำค

	 ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับภูมิภำค	 4	 ภูมิภำค	 คือ	 ภำคเหนือ

(17	 จังหวัด)	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ(19	 จังหวัด)	 ภำคกลำง(26	 จังหวัด)	 และภำคใต้

(14	 จังหวัด)	 ได้มีกำรจัดกลุ่มจังหวัด	 โดยอำศัยแนวทำงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร	(ก.พ.ร.)	ซึ่งพิจำรณำถึง		

 l	 ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงพื้นที่	 เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ

 l	 ควำมเกี่ยวเนื่องทำงเศรษฐกิจ	 กำรผลิต	 กำรค้ำและกำรลงทุน	 เพื่อสร้ำง

มูลค่ำเพิ่ม	และควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันร่วมกัน

 l	 ยุทธศำสตร์ของกำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วนร่วมกันของประเทศ	 	 ซึ่งจ�ำเป็นต้อง

อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงจังหวัด

	 จำกแนวทำงจัดกลุ่มจังหวัดดังกล่ำว	 ได้มีกำรก�ำหนดพื้นที่ด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยในทุกภูมิภำคเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

โดยกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยในภูมิภำค	 ได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์ที่

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติก�ำหนด	 ซึ่งจัดท�ำขึ้นในแต่ละภูมิภำค	 ระหว่ำงเดือน		

มิถุนำยน-พฤศจิกำยน	พ.ศ.	 2548	 และได้มีกำรด�ำเนินกำรในสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในระดับภูมิภำค

มำโดยตลอด	 	 จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ควำมเห็นชอบ	 “นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)”	 เมื่อวันที่	 8	 พฤษภำคม	พ.ศ.	 2550	 	 จำกนั้น	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2551

มำถึงปัจจุบัน	ได้มีกำรผลักดันและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-

2553)	 ในระดับภูมิภำคมำอย่ำงต่อเนื่องโดยตลอด	 และได้มีกำรติดตำมประเมินกำรน�ำนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2553)	ไปสู่กำรปฏิบัติด้วย

 3.2 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับภูมิภำค

	 กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับภูมิภำค	 ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง	 ๆ

ของกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย	5	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 :	 กำรเตรียมกำร	 (Project	 Setup)	 เป็นกำรประสำนกำรด�ำเนินงำน

และเตรียมกำรในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ซึ่งครอบคลุมถึงกำรก�ำหนดผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์					

กำรวิจัยในแต่ละภูมิภำค		เพื่อน�ำไปสู่กำรด�ำเนินงำนที่ครอบคลุมภำพรวมของประเทศ

 ขั้นตอนที่ 2 :	 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ	 (SWOT	 Analysis)	 เป็นกำรศึกษำ

วิเครำะห์จุดแข็ง	(Strength)		จุดอ่อน	(Weakness)		โอกำส	(Opportunity)	และภัยคุกคำม	(Threat)
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ของแต่ละจังหวัดและอนุภูมิภำค	 เพื่อประมวลและจัดท�ำเป ็นภำพรวมของแต่ละภูมิภำค

และประกอบเป็นภำพรวมของประเทศ

 ขั้นตอนที่ 3 :	 	 กำรจัดท�ำวิสัยทัศน์กำรวิจัย	 (Vision)	 พันธกิจกำรวิจัย	 (Mission)

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรวิจัย	 (Research	Strategic	 Issues)	 	 และเป้ำประสงค์กำรวิจัย	 (Research

Goals)	 	 เป็นกำรด�ำเนินกำรโดยให้ทุกฝ่ำยในแต่ละภูมิภำคมีส่วนร่วม	 	 โดยสร้ำงควำมเข้ำใจใน

ค�ำจ�ำกัดควำมต่ำง	ๆ	ให้สอดคล้องและตรงกัน	คือ

 วิสัยทัศน์กำรวิจัย (Vision)	 	 เป็นกำรก�ำหนดสภำพด้ำนกำรวิจัยที่แต่ละภูมิภำค	

ต้องกำรจะเป็นในอนำคต	 ตำมห้วงระยะเวลำที่ก�ำหนด	 โดยสะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทำง

และจุดยืนที่ต้องกำรผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นจุดหมำยปลำยทำงร่วมกันของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

 พนัธกจิกำรวจิยั  (Mission)		เป็นกำรก�ำหนดภำรกจิหรอืบทบำทหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง

กับกำรวิจัย	ที่แต่ละภูมิภำคต้องด�ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์กำรวิจัยที่ก�ำหนดไว้

 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรวิจัย (Research Strategic Issues)	 	 เป็นกำรก�ำหนด

ประเด็นที่ส�ำคัญที่แต่ละภูมิภำคจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรพัฒนำกำรวิจัยเพื่อให้สำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์

ที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้	 โดยค�ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงและควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ตำมนโยบำย

ของรัฐบำล		ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ

 เป้ำประสงค์กำรวิจัย (Research Goals)	 เป็นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรวิจัย	

เพื่อให้แต่ละภูมิภำคได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์กำรวิจัยที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้	 โดยค�ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงและ

ควำมสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ตำมนโยบำยของรัฐบำล	ตลอดจนทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

 ขั้นตอนที่ 4 :	 	 กำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัย	 (Research	 Strategies)	 เป็นกำร

ก�ำหนดแนวคิดหรือวิธีกำรอันบ่งบอกถึงลักษณะกำรเคลื่อนตัวของแต่ละภูมิภำคว่ำจะก้ำวไปสู่

เป้ำหมำยกำรวิจัยที่ต้องกำรในอนำคตได้อย่ำงไร	 ทั้งนี้	 โดยค�ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงและควำม

สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล		ตลอดจนศักยภำพของประเทศ

 ขั้นตอนที่ 5 :  กำรก�ำหนดแผนงำนวิจัย	 (Research	 Plan)	 เป็นกำรน�ำประเด็น

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยไปสู่กำรปฏิบัติในรูปของแผนงำนวิจัย	 ซึ่งเป็นแผนงำนที่มีควำมสัมพันธ์หรือ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 ท�ำให้เกิดองค์รวม	 (Holistic	 Ideology)	 เป็นกำรวิจัยที่ครอบคลุมกำรวิจัย

พื้นฐำน	 	 กำรวิจัยประยุกต์	 	 กำรวิจัยขั้นทดลองที่มีควำมเป็นสหสำขำวิชำกำร	 (Multidiscipline)	

บูรณำกำร	(Integrated)		และครบวงจร	(Complete	Set)	โดยมีเป้ำหมำยสุดท้ำยที่จะน�ำผลงำนวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงชัดเจน	 	 ทั้งนี้	 แผนงำนวิจัยดังกล่ำวจะมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล		

แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงและจังหวัด	 รวมทั้งหน้ำที่ของ

หน่วยงำน	 และควำมต้องกำรของพื้นที่	 สำมำรถสร้ำงควำมเป็น	 Hub	 หรือเป็นศูนย์กลำงของเรื่อง

นั้น	ๆ	เนื่องจำกควำมเป็น	Hub	เป็นเงื่อนไขอันแรกส�ำหรับกำรที่จะเป็นศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศหรือ	

Excellence	 Center	 ต่อไปได้	 	 ขณะเดียวกัน	 ยังมุ่งหมำยให้เป็นแผนงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดกำรเพิ่ม
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มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ	 หรือคุณค่ำทำงสังคมและวัฒนธรรม	 สำมำรถเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

ระดบัชำต	ิและ/หรอืระดบันำนำชำต	ิโดยค�ำนงึถงึกำรมส่ีวนร่วมของภำคเอกชนและภำคประชำชนด้วย

	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยทั้ง	 4	 ภูมิภำคดังกล่ำว	 ท�ำให้ได้โจทย์กำรวิจัยที่สำมำรถ

ตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ	 สำมำรถแก้ปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชนในแต่ละพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 ในระยะเร่งด่วน	 โดยในแต่ละ

ภูมิภำคได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลำยครั้ง	 และมีกำรประชุมประชำพิจำรณ์ร่ำงยุทธศำสตร์

กำรวิจัยของภูมิภำค	 ซึ่งได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	

กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติสำขำวิชำกำรต่ำง	ๆ	ที่ท�ำงำนในภูมิภำคนั้น	หน่วยงำนจัดท�ำยุทธศำสตร์

ระดับจังหวัด	เครือข่ำยกำรพัฒนำ	เครือข่ำยวิจัย	หน่วยงำนวิจัย	ธุรกิจเอกชน	องค์กรพัฒนำเอกชน	

(NGOs)	 และประชำชน	 และเป็นพื้นฐำนไปสู่กำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	 2551-2553)	 ก่อนจะพัฒนำไปสู ่กำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	 2551-2554)	 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 	 และระยะเวลำของแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล

(พ.ศ.	2552-2554)	ด้วย

 3.3 กำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2553)

	 กำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)

ด�ำเนินกำรโดยบูรณำกำรข้อมูลจำกยุทธศำสตร์กำรวิจัยทั้ง	4	ภูมิภำค		พร้อมทั้งค�ำนึงถึงสถำนภำพ

ปัญหำและศักยภำพของประเทศ	 โดยได้น�ำข้อคิดเห็นจำกหน่วยงำนวิจัยต่ำงๆ	 ทั่วประเทศมำ

ปรับปรุง	 และได้น�ำเสนอในกำรประชุมประชำพิจำรณ์	 	 ผลจำกกำรประชุมประชำพิจำรณ์ดังกล่ำว

ตลอดจนผลจำกข้อคิดเห็นของกรรมกำรบริหำรสภำวิจัยแห่งชำติ	 และกรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ

12	 สำขำวิชำกำร	 ได้น�ำมำปรับปรุงร่ำงและให้ครอบคลุมนโยบำย	 ตลอดจนแนวทำงกำรบริหำร

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ซึ่งรวมถึงกำรบริหำรด้ำนงบประมำณเพื่อด�ำเนินยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติ	 พร้อมกันนี้	 ยังจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหำและสถำนกำรณ์

ของประเทศ	 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550-2554)	ด้วย

 3.4 กำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554)

	 กำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)

ด�ำเนนิกำรบนพืน้ฐำนของนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2553)	และบรูณำกำร

ข้อมูลจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยทั้ง	 4	 ภูมิภำค	 โดยค�ำนึงถึงสถำนภำพปัญหำและ	

สถำนกำรณ์ของประเทศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และกำรเมือง	

ประกอบกับผลกำรน�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2553)	ไปปฏิบัติ
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	 เพื่อให้สำมำรถน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงและให้บรรลุเป้ำหมำย	

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	 	 วช.	 จึงได้ด�ำเนินกำรปรับ

และขยำยนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	2551-2553)	ให้ถึงปี	พ.ศ.	2554	เพื่อให้

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของประเทศในปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับระยะเวลำของแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 10	 นอกจำกนี้	 ยังมุ่งให้เชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีในครำว

ประชุมเมื่อวันที่	 27	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2550	 ในเรื่องปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	รวมทั้งนโยบำย

กำรวิจัยของชำติระยะยำว	 พ.ศ.	 2552-2571	 ที่	 วช.	 ก�ำลังจัดท�ำ	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำ

โครงกำรวิจัย	กำรด�ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำน	และให้ทันกับช่วงเวลำในกำรจัดท�ำข้อเสนอกำรวิจัย

ของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่จะเสนอของบประมำณประจ�ำปี	พ.ศ.	2554	ที่จะต้องของบประมำณล่วงหน้ำ

ในปี	พ.ศ.	2552	นี้			

	 กำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร ์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)

จึงประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกเป็นกำรด�ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	2551-2553)		ตำมกรอบวงเงนิงบประมำณทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบไว้แล้ว	และส่วนที่		2

เป็นกำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2554	 ซึ่งมุ ่งเน้นกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติที่สอดคล้องกับกรอบนโยบำยของรัฐบำล	 ยุทธศำสตร์

เร่งด่วนของรัฐบำล	 ตลอดจนแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2552-2554	 ที่มีนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 เป็นพื้นฐำน	 และน�ำผลจำกกำรประชุมสัมนำเพื่อ

ระดมควำมคิดจำกทุกภำคส่วน	 ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	 ในกำรปรับยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติเพื่อขยำยเวลำออกไปอีก	 1	 ปี	 มำจัดท�ำเป็นนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2554	 	 ซึ่งจำกกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเพื่อปรับและขยำยนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ถึงปี	 พ.ศ.	 2554	 และผลักดันสู่กำรปฏิบัติแบบมี

ส่วนร่วม	 เมื่อวันที่	 26	 มีนำคม	 พ.ศ.	 2552	 ท�ำให้นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	 2551-2554)	 มีควำมครอบคลุมตรงประเด็นของควำมจ�ำเป็นและศักยภำพของประเทศอย่ำง

แท้จริงมำกขึ้น	 และสำมำรถน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประเทศชำติ	

	 ดังนั้น	 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 จึงเป็นกำร

พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติจำกฐำนภำรกิจเดิมที่คณะรัฐมนตรีให้ควำม

เห็นชอบ	 โดยตระหนักถึงข้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณ	 	 และยังคงค�ำนึงถึงควำมพร้อมของประเทศ		

วิกฤตทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก	 กำรใช้ทรัพยำกรกำรวิจัยและเครือข่ำยภำคีกำรวิจัยที่มีอยู่ที่มี

ประสิทธิภำพ	 โดยสร้ำงควำมมีส่วนร่วมทุกระดับ	 เพื่อมุ่งพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถใน

กำรวิจัยของประเทศ	 โดยเฉพำะกำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ

ให้มำกขึ้น	
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 นโยบำยกำรวิจัยของชำติระหว่ำง พ.ศ. 2551-2554	 ได้ก�ำหนดไว้บนพื้นฐำน

ควำมต่อเนื่องจำกนโยบำยกำรวิจัยของชำติ	พ.ศ.	2551-2553		ดังนี้

	 1.	 เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำประเทศ	 สำมำรถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 10

(พ.ศ.	2550-2554)		นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2553)		กำรปฏิรูประบบ

วิจัยของประเทศ	 ตำมมติคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2550

รวมทั้งนโยบำยกำรวิจัยของชำติระยะยำว	 พ.ศ.	 2552-2571	 ที่	 วช.	 ก�ำลังจัดท�ำ	 โดยกำรวิจัย

จะตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและปัญหำที่ส�ำคัญเร่งด่วนเพื่อกำรพัฒนำประเทศ	พร้อมกับ

ด�ำเนินกำรควบคู ่กับกำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร	 อันเป็นรำกฐำนอันส�ำคัญของ

กำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลและยั่งยืน	

	 2.	 ให ้ทุกภำคส ่วนที่ เกี่ยวกับกำรวิจัย	 ตลอดจนในพื้นที่ ได ้มีส ่วนร ่วมกัน

เสนอแนะ	 ปฏิบัติ	 และติดตำมผล	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนวิจัยในทุกภำคส่วนและทุกระดับของ

ประเทศ	 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดงำนวิจัยที่มีกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและตอบสนองกำร

พัฒนำประเทศมำกขึ้น	

	 3.	 เน้นงำนวิจัยตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 ซึ่งมีกำร

จัดล�ำดับควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นของกลยุทธ์กำรวิจัยที่สอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำ

ประเทศบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 สำมำรถน�ำผลกำรวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และสำธำรณะ	ในระดับชุมชนและระดับประเทศ

	 4.	 จัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้กระจำยไปยังหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 รวมทั้งใน

ภูมิภำค		โดยมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อกำรวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และมีกลไก

กระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนวิจัยในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค	 อันจะน�ำไปสู่กำร

สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำ	กำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรวิจัยเฉพำะทำง	และกำรพัฒนำบุคลำกร

กำรวิจัยร่วมกัน

	 5.	 ด�ำเนินยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 อย่ำงเป็นเอกภำพ

และมีประสิทธิภำพ	โดยมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ	

	 6.	 ให้นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 เป็นพื้นฐำน

เชงินโยบำยทีเ่ชือ่มโยงกบักำรปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ	รวมทัง้นโยบำยกำรวจิยัของชำตริะยะยำว

พ.ศ.	2552-2571	ที่	วช.	ก�ำลังจัดท�ำ	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำงำนวิจัยที่มีคุณภำพ	เพื่อกำรพัฒนำที่

สมดุลและยั่งยืนของประเทศ

4. สำระส�ำคัญของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย  
 ของชำติ (พ.ศ. 2551-2554)
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	 นโยบำยกำรวจิยัของชำตดิงักล่ำว	รองรบั	วสิยัทศัน์กำรวจิยัของชำต ิคอื	“ประเทศ

ไทยมงีำนวจิยัที่มคีณุภำพ เพือ่กำรพฒันำที่สมดลุและยัง่ยนื”	โดยม	ีพนัธกิจกำรวจิยัของชำติ

คือ	 “พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้ำงฐำน

ควำมรู้ที่มีคุณค่ำ เพื่อสำมำรถประยุกต์และพัฒนำวิทยำกำรที่เหมำะสม รวมทั้งต่อยอดภูมิ

ปัญญำท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์เชงิพำณชิย์และสำธำรณะ โดยใช้ทรพัยำกรและเครอืข่ำยวจิยั

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม”

	 เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจกำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2554)	วช.	จึง

ได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2554)		รวม	5	ยุทธศำสตร์	ดังนี้คือ

 4.1 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1  กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำร

พัฒนำทำงเศรษฐกิจ  

เป้ำประสงค์กำรวิจัย :	 สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนสู่กำรสร้ำง

ศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำง

เศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืน	 โดยค�ำนึงถึงหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	

ภำพที่ 1		ควำมเชื่อมโยงของกำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ
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ตัวชี้วัด  :	 1.	 ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ	 มีกระบวนกำรวิจัยที่

สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์	มีกำร

ถ่ำยทอดผลกำรวจิยัสูก่ลุม่เป้ำหมำย	สร้ำงเสรมิ

องค์ควำมรู้	 	 และน�ำภูมิปัญญำมำใช้ประโยชน์	

ก ่ อ ให ้ เกิดมูลค ่ ำ เพิ่ มทำง เศรษฐกิจและ

ก ่อ ให ้ เกิดผลกระทบในด ้ ำนกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ

2.	 งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	1	

เป้ำหมำย  :	 1.	 มีจ�ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

ในเชิงเศรษฐกิจและสำธำรณะในระดับชุมชน

และระดับประเทศ	 ไม่น้อยกว่ำ	 6,000	 ผลงำน	

หรือไม่น้อยกว่ำร้อยละ	30	ของโครงกำรวิจัย

2.	 มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำน

ภำครัฐ	 ภำยใต ้ยุทธศำสตร ์กำรวิจัยที่ 	 1

คิดเป็นร้อยละ	 33	 ของงบประมำณกำรวิจัยที่

จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด

	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำง

กำรเกษตร	 ซึ่งครอบคลุมกำรสร้ำงมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรและประมง	 	 รวมทั้งกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน	 นอกจำกนี้ยัง

มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมและกำรบริกำร	 ซึ่งครอบคลุม

ถึงกำรท่องเที่ยว	 กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน	 โลจิสติกส์	 และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	

โดยค�ำนึงถึงบทบำทกำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับ

นำนำชำติ	 รวมทั้งสัมพันธภำพกับประเทศเพื่อนบ้ำน	 และสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อรองรับกำรจัดตั้ง

ประชำคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยด�ำเนินกำรบนพื้นฐำนปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง	 	 และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ	 ซึ่งก�ำหนดกลยุทธ์กำร

วิจัยที่ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องต่ำง	ๆ	รวม	9	กลยุทธ์	และ	45	แผนงำนวิจัย		ดังนี้

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้

ล้ำนบำท

พ.ศ.	2551

6,089

พ.ศ.	2552

7,436

พ.ศ.	2553

8,555

พ.ศ.	2554

9,600

รวม

31,680
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  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 สร้ำงมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรและประมง และ

กำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันและกำรพึ่งพำตนเองของสินค้ำเกษตรและประมง

ประกอบด้วย	8	แผนงำนวิจัย		ดังนี้		

				 	 	 1.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

และน�ำไปสู่กำรแข่งขันและกำรพึ่งพำตนเอง		ได้แก่	ข้ำว	ยำงพำรำ	ปำล์มน�้ำมัน	อ้อย	มันส�ำปะหลัง

พืชผัก	ผลไม้		และ	ไม้ดอกไม้ประดับ	

	 	 	 1.2	 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและน�ำไปสู่กำร

แข่งขันและกำรพึ่งพำตนเอง	ได้แก่	สุกร		โคเนื้อ		โคนม	สัตว์ปีก	และแพะ

	 	 	 1.3	 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับประมงและกำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง	 เพื่อสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มและน�ำไปสู่กำรแข่งขันและกำรพึ่งพำตนเอง	

	 	 	 1.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต

ทำงกำรเกษตรและประมง

	 	 	 1.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและประมง		

	 	 	 1.6	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรปลอดภัย

	 	 	 1.7	 กำรวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

	 	 	 1.8	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบชลประทำนที่เหมำะสม

ในพื้นที่และกำรใช้น�้ำชลประทำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เพื่อกำรผลิตทำงกำรเกษตรและประมง

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2 พัฒนำองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้

เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

อย่ำงยั่งยืน		ประกอบด้วย	4	แผนงำนวิจัย		ดังนี้				

	 	 	 2.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง		

	 	 	 2.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ

	 	 	 2.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์สินค้ำของท้องถิ่น

	 	 	 2.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำในระดับชุมชนที่

เหมำะสม	โดยใช้องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมให้เอื้อ

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน	ประกอบด้วย	6	แผนงำนวิจัย		ดังนี้				

	 	 	 3.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม

เป้ำหมำย

	 	 	 3.2	 กำรวิจัย เกี่ ยวกับกำรเพิ่มศักยภำพของกำรเป ็นฐำนกำรผลิต

ภำคอุตสำหกรรม
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	 	 	 3.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำวัตถุดิบในประเทศและกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ

เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำด

	 	 	 3.4	 กำรวิจัย เกี่ ยวกับกำรเพิ่มสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพด ้ำน

อุตสำหกรรมเกษตรของประเทศ

	 	 	 3.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพเครื่องมือ

อุปกรณ์	และวิธีกำรทำงกำรเกษตรส�ำหรับประเทศไทย

	 	 	 3.6		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรสร้ำงตลำดภำยในประเทศ

 กลยุทธ์กำรวิจัยที่  4 พัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยว

ประกอบด้วย	6	แผนงำนวิจัย		ดังนี้					

	 	 	 4.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ท่องเที่ยว			

	 	 	 4.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

				 	 	 4.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน			

			 	 	 4.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว	

	 	 	 4.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยว

	 	 	 4.6	 	 กำรวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและควำมต้องกำรพัฒนำตลำดท่องเที่ยวใน

อนำคต		

  กลยทุธก์ำรวจิยัที่ 5 พฒันำอตุสำหกรรมผลติพลังงำนชวีภำพและพลงังำน

ทำงเลือกอื่น		ประกอบด้วย		5		แผนงำนวิจัย		ดังนี้		

	 	 	 5.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตพลังงำนชีวภำพ	

	 	 	 5.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตพลังงำนทำงเลือกอื่น

	 	 	 5.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรประหยัดกำรใช้พลังงำน

ประเภทต่ำง	ๆ	แบบมีส่วนร่วม

	 	 	 5.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับพลังงำนทดแทนในภำคกำรขนส ่ง	 เพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรขนส่งทุกประเภท

	 	 	 5.5	 กำรวิจัยเพื่อมุ ่งสู ่สังคมคำร์บอนต�่ำและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate	 Social	 Responsibility)	 เพื่อเตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรด�ำเนินธุรกิจใน

อนำคต

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร

ด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งสำธำรณะที่มีคุณภำพ		ประกอบด้วย	8	แผนงำนวิจัย		ดังนี้							

	 	 	 6.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและยกระดับประสิทธิภำพกำร

ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์						

	 	 	 6.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์
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	 	 	 6.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมและระบบกำรจัดส่ง

และกระจำยสินค้ำที่มีมำตรฐำน	และกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภำพ

	 	 	 6.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจของวิธีกำรขนส่งต่ำง	ๆ

	 	 	 6.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรขนส่งระบบรำงของประเทศ

	 	 	 6.6	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประยุกต ์ใช ้แนวคิดด ้ำนกำรบริหำรจัดกำร

โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำนในกำรผลิตและกำรท่องเที่ยว

	 	 	 6.7	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคส�ำหรับกำร

พัฒนำธุรกิจผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์	

	 	 	 6.8	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยกำร

ขนส่งที่มีอยู่	เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ

   กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 7 วิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำร

ให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ		ประกอบด้วย	2	แผนงำนวิจัย	ดังนี้		

	 	 	 7.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและยกระดับประสิทธิภำพกำร

ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งสำธำรณะ

	 	 	 7.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรขนส่งสำธำรณะ

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 8 เพิ่มสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ของประเทศด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร		ประกอบด้วย	2	แผนงำนวิจัย	ดังนี้		

	 	 	 8.1	 กำรวจิยัเกีย่วกบักำรเพิม่สมรรถนะและพฒันำศกัยภำพขดีควำมสำมำรถ

ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 	 	 8.2	 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	เอกชนและผู้ใช้บริกำร

   กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 9 พัฒนำเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ	 ประกอบด้วย

4	แผนงำนวิจัย		ดังนี้

	 	 	 9.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทำงเศรษฐกิจและเสถียรภำพทำงกำรเงิน

และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกวิกฤตกำรเงิน	 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำ

ข้อตกลงกำรค้ำเสรี	และกำรเชื่อมอำเซียนสู่สำกล

	 	 	 9.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำน		

	 	 	 9.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมำะสมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระหว่ำง

ประเทศ	 และกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศเพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN	Economic	Community)

	 	 	 9.4	 กำรวิจัยเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงศูนย์กลำงอ�ำนำจเศรษฐกิจโลก
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 4.2 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 2  กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำร

พัฒนำทำงสังคม  

เป้ำประสงค์กำรวิจัย :	 สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนสู่กำรสร้ำง

ศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำง

สังคม	

ตัวชี้วัด    :	 1.	 ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ	 มีกระบวนกำรวิจัยที่

สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์	มีกำร

ถ่ำยทอดผลกำรวจิยัสูก่ลุม่เป้ำหมำย	สร้ำงเสรมิ

องค์ควำมรู้และกำรน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้

เพื่อก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสังคม	 และก่อให้เกิด

ผลกระทบในด้ำนกำรพัฒนำสังคม

2.	 งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	2	

เป้ำหมำย  :	 1.	 มีจ�ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

ในกำรพัฒนำสังคมและเชิงสำธำรณะในระดับ

ชุมชนและระดับประเทศ	 ไม่น้อยกว่ำ	 5,000

ผลงำน	 หรือไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ	 30	 ของ

โครงกำรวิจัย

2.	 มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	 2	 คิดเป็น

ร้อยละ	 28	 ของงบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรร

ให้หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด	

	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 ระบบกำร

เรียนรู้ด้วยตนเอง	 วัฒนธรรม	 สุขภำพอนำมัย	 คุณภำพชีวิต	 สวัสดิกำรเพื่อควำมมั่นคงของชีวิต

ตลอดจนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันของ

ท้องถิ่นและสังคม	 รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนที่เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำร

แก้ไขปัญหำควำมยำกจน		นอกจำกนี้	ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชน	ผู้ด้อยโอกำส	ผู้พิกำร

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้

ล้ำนบำท

พ.ศ.	2551

5,368

พ.ศ.	2552

5,961

พ.ศ.	2553

6,611

พ.ศ.	2554

8,600

รวม

26,540
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และผู ้สูงอำยุและกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศ	 โดยก�ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้

ควำมส�ำคัญในเรื่องต่ำง	ๆ	รวม	10	กลยุทธ์	และ	46	แผนงำนวิจัย		ดังนี้

   กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 ปฏิรูปกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน ทั้งใน

และนอกระบบ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น		ประกอบด้วย	3	แผนงำนวิจัย		ดังนี้		

	 	 	 1.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	

				 	 	 1.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสมกับท้องถิ่น

				 	 	 1.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2 ส ่งเสริม อนุรักษ ์และพัฒนำคุณค่ำทำงศำสนำ 

ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลำกหลำย	ประกอบด้วย	2	แผนงำนวิจัย		ดังนี้		

	 	 	 2.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริม	 อนุรักษ์	 และพัฒนำคุณค่ำทำงศำสนำ

ศิลปวัฒนธรรม	และเอกลักษณ์ของชำติ	บนฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น

	 	 	 2.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับองค์ควำมรู ้ทำงศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ค่ำนิยม

และสร้ำงสรรค์งำนศิลป์	ระดับท้องถิ่น		ระดับชำติ		และระดับนำนำชำติ		

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคอุบัติใหม่ กำรรักษำ

พยำบำลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ กำรพึ่งพำตนเองด้ำนสุขภำพ รวมถึงกำร

คุ้มครองผู้บริโภค		ประกอบด้วย	7	แผนงำนวิจัย		ดังนี้

	 	 	 3.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส ่งเสริมสุขภำพและเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

	 	 	 3.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับสุขภำพของประชำชนในภำคกำรเกษตร	 อุตสำหกรรม

และบริกำร					

	 	 	 3.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอดส์

	 	 	 3.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคอุบัติใหม่

	 	 	 3.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพึ่งพำตนเองด้ำนสุขภำพและเสริมสร้ำงควำม

มั่นคงด้ำนสุขภำพอนำมัย				

	 	 	 3.6	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ				

	 	 	 3.7	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค

 กลยุทธ ์กำรวิจัยที่  4  พัฒนำและกำรคุ ้มครองภูมิป ัญญำกำรแพทย์

แผนไทย กำรแพทย์พืน้บ้ำน กำรแพทย์ทำงเลอืก และสมนุไพร	ประกอบด้วย	2	แผนงำนวจิยั		ดงันี้

	 	 	 4.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทย	กำรแพทย์พื้นบ้ำน	และกำรแพทย์

ทำงเลือก	เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น		และกำรคุ้มครองภูมิปัญญำ

	 	 	 4.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
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  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 5 พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ท ำ ง ก ำ ร กี ฬ ำ 	 ป ร ะ ก อบด ้ ว ย

2	แผนงำนวิจัย		ดังนี้

				 	 	 5.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรกีฬำเพื่อกำรพัฒนำสังคม	

	 	 	 5.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 6  พัฒนำขีดสมรรถนะและศักยภำพของหน่วยงำน

ภำครัฐและภำคเอกชน  และกำรบริหำรรัฐกิจ		ประกอบด้วย	6	แผนงำนวิจัย		ดังนี้					

	 	 	 6.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ภำครัฐและภำคเอกชน

	 	 	 6.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย	 ตลอดจนระบบงำน

ยุติธรรมของประเทศ

	 	 	 6.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรมีคุณธรรมและจริยธรรม	 และกำรเสริมสร้ำง

ธรรมำภิบำลในสังคม			

	 	 	 6.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรต่อต้ำน

และป้องกันกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของภำครำชกำรและภำคเอกชน

	 	 	 6.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและกำร

บริหำรรัฐกิจที่มีประสิทธิภำพ	

	 	 	 6.6	 กำรวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบกฏหมำยให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 7  จัดกำรปัญหำยำเสพติด ควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน และปัญหำผู้มีอิทธิพล		ประกอบด้วย	3	แผนงำนวิจัย		ดังนี้

	 	 	 7.1		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเครือข่ำยบริหำรจัดกำรปัญหำยำเสพติด			

	 	 	 7.2		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	 	 	 7.3		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมผู ้มีอิทธิพล	 โดยใช้

มำตรกำรทำงสังคม	และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน		

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 8  ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน

ของท้องถิ่นและสังคม		ประกอบด้วย	9	แผนงำนวิจัย		ดังนี้		

	 	 	 8.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น	 กระบวนกำร

และกลไกสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	 และกำรพัฒนำระเบียบชุมชน	 และสวัสดิกำรเพื่อ

ควำมมั่นคงของชีวิต

	 	 	 8.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรออมและกำรสร้ำงหลักประกัน

รำยได้	ตลอดจนควำมมั่นคงในครัวเรือน
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	 	 	 8.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต

ให้กับเยำวชน	ผู้ด้อยโอกำส	ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ	

	 	 	 8.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ด้ำนประชำสังคม	 และกำร

จัดกำรควำมรู้เพื่อขจัดควำมยำกจนและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม

	 	 	 8.5		กำรวิจัยเกี่ยวกับค่ำนิยมของสังคมไทย

	 	 	 8.6		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำบริกำรทำงเพศ

	 	 	 8.7		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน	ตลอดจนกำร

จัดกำรงำนและอำชีพ

	 	 	 8.8		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพของแรงงำนในสำขำต่ำง	ๆ		

	 	 	 8.9	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

ของเกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตทำงกำรเกษตร

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 9  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ และบูรณำกำรกำร

แก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในประเทศ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 	 ประกอบด้วย

11	แผนงำนวิจัย		ดังนี้	

	 	 	 9.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมมั่นคงในประเทศ

	 	 	 9.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับหลักกำร	 “เข้ำใจ	 เข้ำถึง	 พัฒนำ”	 คุณภำพชีวิตและ

สังคม	และกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัด

ชำยแดนและในประเทศ

	 	 	 9.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและผลกระทบอันเนื่องมำจำก

ผู้ลักลอบเข้ำเมือง	แรงงำนต่ำงด้ำว	และแรงงำนต่ำงถิ่น		

	 	 	 9.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพและประสิทธิภำพงำนกำรข่ำวและกำร

ประชำสัมพันธ์ภำครัฐ

	 	 	 9.5	 กำรวจิยัเกีย่วกบักำรยดือำยกุำรใช้งำน	กำรผลติและสร้ำงชิน้ส่วนอะไหล่

ยุทโธปกรณ์ทดแทนกำรจัดหำจำกต่ำงประเทศ

	 	 	 9.6	 กำรวิจัยเกี่ยวกับหลักกำรและหลักนิยมเพื่อกำรใช้ก�ำลังในกำรรักษำ

ควำมมั่นคงและป้องกันประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ

	 	 	 9.7	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำแสนยำนุภำพด้ำนต่ำง	 ๆ	 ของ

ประเทศ	

	 	 	 9.8	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยทำงบก

ทำงทะเล	และทำงอำกำศ	

	 	 	 9.9	 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อควำมมั่นคง	

	 	 	 9.10		 กำรวิจัยเกี่ยวกับกฏหมำยเพื่อกำรปกป้องและกำรใช้ประโยชน์

ทรัพยำกรทำงบกและทำงทะเล	 และเพื่อรองรับกฏหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้พื้นที่

ทำงบกและทะเล
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	 	 	 9.11	 กำรวิจัยเกี่ยวกับปัญหำและกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง

จำกกำรประกำศเขตพื้นที่เหลื่อมทับหรือทับซ้อนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 10 วิจัยเพื่อกำรปฏิรูปกำรเมืองไทยให้มีเสถียรภำพและ

มีธรรมำภิบำล		ประกอบด้วย	1	แผนงำนวิจัย		ดังนี้	

	 	 	 10.1		 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเมือง	 โดยกำรมีส่วนร่วมของภำค

ประชำชน	 เพื่อวำงระบบกำรบริหำรประเทศให้มีเสถียรภำพประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสภำพ

สังคมไทย	ในแนวทำงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย	อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

 4.3  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำร

พัฒนำทำงวิทยำกำรและทรัพยำกรบุคคล  

เป้ำประสงค์กำรวิจัย :	 พั ฒ น ำ ขี ด ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร แ ข ่ ง ขั น

ของประเทศและกำรพึง่พำตนเอง		โดยใช้ฐำนควำมรู้

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 และวิทยำกำร

ต่ำง	ๆ		

ตัวชี้วัด    :	 1.	 ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ	 มีกระบวนกำรวิจัยที่

สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์	มีกำร

ถ่ำยทอดผลกำรวจิยัสูก่ลุม่เป้ำหมำย	สร้ำงเสรมิ

องค์ควำมรู้	 ทั้งกำรวิจัยพื้นฐำนและกำรวิจัย

ประยุกต์	 อันก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนกำร

พัฒนำประเทศ

2.	 งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	3

เป้ำหมำย  :	 1.	 มีจ�ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

ในเชิงเศรษฐกิจ	 สังคมและสำธำรณะ	 ในระดับ

ชุมชนและระดับประเทศ	 ไม่น้อยกว่ำ	 3,000

ผลงำน	 หรือไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ	 30	 ของ

โครงกำรวิจัย

2.	 มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	 3	 คิดเป็น

ร้อยละ	 27	 ของงบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรร

ให้หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด	
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	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำ

ของประเทศ	 	 เพื่อพัฒนำสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ	ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพ

กำรวิจัยของประเทศ		โดยก�ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องต่ำง	ๆ	รวม		3		กลยุทธ์

และ	12	แผนงำนวิจัย		ดังนี้

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 พฒันำนวตักรรมและองค์ควำมรูใ้หม่ทำงวทิยำศำสตร์

ทำงสงัคมศำสตร์และกำรพฒันำองค์ควำมรูใ้หม่ในวทิยำกำรต่ำงๆ	ประกอบด้วย	4	แผนงำนวจิยั

ดังนี้		

	 	 	 1.1	 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และองค์ควำมรู ้ใหม่ทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 	เช่น	เทคโนโลยีชีวภำพ	วัสดุศำสตร์	 เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำร

นำโนเทคโนโลยี	 วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข	 	 สัตว์ทดลองและวิธีกำรอื่นเพื่อทดแทน

กำรใช้สัตว์	เทคโนโลยีด้ำนอำวุธยุทโธปกรณ์	เป็นต้น		

	 	 	 1.2	 	 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และองค์ควำมรู ้ใหม่ทำง

สังคมศำสตร์

	 	 	 1.3	 	 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และองค์ควำมรู ้ใหม่ทำง

วิทยำกำรอื่น	ๆ	

	 	 	 1.4	 	 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรต่อยอดภูมิปัญญำของประเทศเชิง

พำณิชย์และสำธำรณะ	เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศและเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2 สร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถของทรัพยำกร

บุคคลในวิทยำกำรต่ำง ๆ		ประกอบด้วย	4	แผนงำนวิจัย		ดังนี้			

	 	 	 2.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถของนักวิจัย

รุ่นใหม่	 นักวิจัย	 และนักบริหำรกำรวิจัย	 ในวิทยำกำรต่ำงๆ	 ของภำครัฐและภำคเอกชน	 ตลอดจน

นักวิจัยในชุมชนท้องถิ่นในภำคประชำชน

	 	 	 2.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู ้ช ่วยนักวิจัยในภำครัฐ	 ภำคเอกชน		

และภำคประชำชน

	 	 	 2.3		กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดสรรผลประโยชน์จำกกำรวิจัยที่เหมำะสม

	 	 	 2.4	 	 กำรวิจัยเกี่ยวกับบทบำทของสถำบันกำรศึกษำในกำรพัฒนำ	 และผลิต

บุคลำกร	ตำมควำมต้องกำรของพื้นที่และภำคเอกชน

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้

ล้ำนบำท

พ.ศ.	2551

5,068

พ.ศ.	2552

6,846

พ.ศ.	2553

8,786

พ.ศ.	2554

5,710

รวม

26,410
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  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 พัฒนำและสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนวิทยำกำรและ

เทคโนโลยี 	ประกอบด้วย	4	แผนงำนวิจัย	ดังนี้

	 	 	 3.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนวิทยำกำรและเทคโนโลยี

	 	 	 3.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำนวิทยำกำรและเทคโนโลยี

	 	 	 3.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำกำร

เทคโนโลยี

	 	 	 3.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิทยำกำรและ

เทคโนโลยีให้มีเอกภำพ	และประสิทธิภำพ

 4.4  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม  

เป้ำประสงค์กำรวิจัย   :	 พัฒนำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูล	 เพื่อกำรบริหำร

จัดกำรและกำรพัฒนำทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม	 ที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นระบบ

โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด    :	 1.	 ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ	 มีกระบวนกำรวิจัยที่

สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์	มีกำร

ถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย	 พัฒนำ

องค์ควำมรู้	 และก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำน

กำรพัฒนำประเทศ

2.	 งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	4	

เป้ำหมำย  :	 1.	 มีจ�ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์

ในเชิงเศรษฐกิจ	 สังคมและสำธำรณะ	 ในระดับ

ชุมชนและระดับประเทศ	 ไม่น้อยกว่ำ	 1,500

ผลงำน	 หรือไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ	 30	 ของ

โครงกำรวิจัย

2.	 มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	 4	 คิดเป็น

ร้อยละ	 8	 ของงบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรร

ให้หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด	
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	 ยุ ท ธศ ำสต ร ์ ก ำ ร วิ จั ย นี้ มุ ่ ง เ น ้ น ก ำ ร วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ก ำ รบ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 	 กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน	 โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและสังคม	 รวมทั้งกำรสร้ำงองค์

ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรดิน	 ทรัพยำกรน�้ำ	 	 ทรัพยำกรป่ำไม้	 ทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	 และที่เกี่ยวกับ

ภัยธรรมชำติ	 โดยก�ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องต่ำง	 ๆ	 รวม	 4	 กลยุทธ์	 และ

19	แผนงำนวิจัย		ดังนี้	

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 บริหำรจัดกำรและกำรใช ้ประโยชน ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน		ประกอบด้วย	9	แผนงำนวิจัย		ดังนี้	

	 	 	 1.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน					

	 	 	 1.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพและกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน

	 	 	 1.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์	 เพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำ	 (Value

Creation)	ของผลผลิตและทรัพยำกรธรรมชำติ

	 	 	 1.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้มำตรกำรทำงสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ป ัญหำ

กำรกีดกันทำงกำรค้ำและมำตรกำรอื่นๆ	ระหว่ำงประเทศ

	 	 	 1.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับกำรเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยำกรทำงกำรเกษตร	ประมง	และชำยฝั่ง

	 	 	 1.6	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

	 	 	 1.7	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พื้นที่ที่ส�ำคัญและมีควำมเปรำะบำง

เชิงนิเวศ

	 	 	 1.8	 กำรวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มควำมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่ำอนุรักษ์	 ป่ำสงวน

แห่งชำติ	ป่ำชำยเลน	และทรัพยำกรชำยฝั่ง	และกำรจัดกำรไฟป่ำ

	 	 	 1.9		กำรวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ	 กำรจัดกำรมลพิษ	 และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จำกมลพิษ

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้

ล้ำนบำท

พ.ศ.	2551

1,617

พ.ศ.	2552

1,843

พ.ศ.	2553

2,060

พ.ศ.	2554

2,100

รวม

7,620
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  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูบ�ำรุงดิน รวมทั้ง

กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	ประกอบด้วย	3	แผนงำนวิจัย		ดังนี้	

	 	 	 2.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ทำงดิน

	 	 	 2.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงคุณภำพและกำรฟื้นฟูบ�ำรุงดิน

	 	 	 2.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำ	 กำรอนุรักษ์	 และกำรใช ้ประโยชน์

ทรัพยำกรดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำแบบ

บูรณ ำก ำรและสร ้ ำงคว ำมเป ็น เอกภ ำพในก ำรบริห ำรจัดก ำรน�้ ำข องประเท ศ

ประกอบด้วย	4	แผนงำนวิจัย		ดังนี้	

	 	 	 3.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของ

ประเทศที่มีประสิทธิภำพ

					 	 	 3.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรสร้ำงเขื่อนและฝำย	

	 	 	 3.3	 กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในเชิงบูรณำกำรศำสตร์ทำงอุตุนิยมวิทยำ	

อุทกวิทยำและชลศำสตร์	เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

	 	 	 3.4	 กำรวิ จั ย เพื่ อสร ้ ำ งองค ์ ควำมรู ้ ในกำรบู รณำกำรระหว ่ ำ งน�้ ำ

ใต้ดินและน�้ำผิวดินในกำรจัดกำรน�้ำ

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 4 สร้ำงองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับภัยพิบัติจำกธรรมชำติ

ประกอบ	ด้วย	3	แผนงำนวิจัย		ดังนี้		

	 	 	 4.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจำกธรรมชำติและผลกระทบทำงเศรษฐกิจ

สังคม	และสิ่งแวดล้อม		

	 	 	 4.2	 กำรวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำระบบฐำนข้อมลู	ระบบกำรพยำกรณ์เตอืนภยั

และระบบกำรเฝ้ำระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทำงธรรมชำติ

	 	 	 4.3	 กำรวจิยัเกีย่วกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นและเกีย่วข้องในพืน้ทีท่ีม่คีวำม

เปรำะบำงหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจำกภำวะโลกร้อน	 ตลอดจนธรณีพิบัติและกำรเกิดคลื่นยักษ์

ในทะเล

 4.5  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์  ทรัพยำกร  และภูมิปัญญำของประเทศ  สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ

สำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสม  

เป้ำประสงค์กำรวิจัย   :	 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

ของประเทศ	อย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด    :	 1.	 ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ

ควำมรู้ของประเทศ	
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2.	 งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	5

เป้ำหมำย  :	 1.	 มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย

และควำมรู ้ของประเทศที่มีเอกภำพและมี

ประสิทธิภำพ	 โดยมีกำรน�ำผลงำนวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ			

2.	 มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำน

ภำครัฐภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่	 5	 คิดเป็น

ร้อยละ	 4	 ของงบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้

หน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด

	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยของประเทศ	 โดยก�ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส�ำคัญในเรื่อง

ต่ำงๆ	รวม	2	กลยุทธ์	และ	7	แผนงำนวิจัย		ดังนี้	

  กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อพัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัยของประเทศ

ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และ

ภูมิปัญญำของประเทศ และจำกต่ำงประเทศสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ

ประกอบด้วย		5	แผนงำนวิจัย		ดังนี้		

	 	 	 1.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัยของประเทศ	ตลอดจน

กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้	ผลงำนวิจัย	นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	ทรัพยำกร	และภูมิปัญญำของประเทศ

สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ

	 	 	 1.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทำง

ปัญญำ	 และแนวทำงกำรผลักดันสู่กำรสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรน�ำทรัพย์สินทำงปัญญำไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และสำธำรณะ		

	 	 	 1.3	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกำรวิจัยและดัชนีด้ำนกำรวิจัยที่

เหมำะสมแก่กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศ

	 	 	 1.4	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

และวิทยำกำรสำขำต่ำงๆ		ตลอดจนองค์ควำมรู้ในประเทศและจำกต่ำงประเทศ

	 	 	 1.5	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กรวิจัยระดับชุมชน				

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้

ล้ำนบำท

พ.ศ.	2551

858

พ.ศ.	2552

914

พ.ศ.	2553

988

พ.ศ.	2554

990

รวม

3,750
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   กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2  วิเครำะห์และประเมินผลเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพ

และควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภำพ	 ประกอบด้วย	 2	 แผนงำนวิจัย

ดังนี้	

	 	 	 2.1	 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรวิเครำะห์และประเมินผลเพื่อกำรพัฒนำ

ศักยภำพและควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภำพ

	 	 	 2.2	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวิจัยของประเทศ

	 จำก	 5	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยดังกล่ำว	 เมื่อน�ำมำพิจำรณำจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ

เป็นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน	 โดยค�ำนึงถึงวิกฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้น	 ควำมต้องกำรผลงำนวิจัยและ

ควำมรู้	 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหำและน�ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงและกำรพัฒนำประเทศโดยเร็ว	 และสำมำรถ

ตอบสนองนโยบำยและยุทธศำสตร์เร่งด่วนของรัฐบำล	 ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดเป็นกลุ่มเรื่องที่ควร

วิจัยเร่งด่วนรวม 12 กลุ่มเรื่อง (Priority-based Research Areas)	 ซึ่งจำกกำรประมำณกำร

โดยฐำนควำมจ�ำเป็นด้ำนงบประมำณเพื่อกำรวิจัยจำกระดับภูมิภำคและจำกหน่วยงำนต่ำงๆ

ในกลุ ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนดังกล่ำว	 คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัย	 ปีละประมำณ

16,800	ล้ำนบำท	ดังนี้

 1. กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 ควบคู่กับภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิต	 ขจัดควำมยำกจน	 และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนอย่ำง

ยั่งยืน	 รวมทั้งกำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ	 ตลอดจนกำร

จัดกำรงำนและอำชีพในอนำคตของสังคมไทย

  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 ลดปัญหำควำมยำกจน	 ลดปัญหำกำรว่ำงงำน	 ประชำชน

สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมั่นคง

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	2,000	ล้ำนบำท

 2.  ควำมมั่นคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล

		 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐ		กฎหมำย		กำรมีส่วนร่วม		คุณธรรม		จริยธรรม

เพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล	 สวัสดิกำรเพื่อควำมมั่นคงของชีวิต	 ควำมมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้ำน

ปัญหำสถำนกำรณ์ชำยแดน	 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง	 รวมทั้งกำร

บริหำรรัฐกิจร่วมระหว่ำงรัฐบำล	ท้องถิ่น	และกลุ่มประชำสังคม

5. กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตำมนโยบำยและ
 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554)
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 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 เกิดควำมมั่นคงในประเทศ	 มีควำมสมำนฉันท์และควำม

เป็นธรรมในสังคม	ประชำชนมีควำมผำสุก

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	2,450	ล้ำนบำท

 3.   กำรปฏิรูปกำรศึกษำ

	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	 กำรจัดกำรศึกษำ	 และรูปแบบกำรศึกษำที่

เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญำท้องถิ่น	 รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน	 และกำร

พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ	 มีกำรพัฒนำ

กำรศึกษำที่สอดคล้องกับท้องถิ่น	และก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ทุกระดับ

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	1,000	ล้ำนบำท

 4.   กำรจัดกำรน�้ำ

	 กำรวจิยัและพฒันำเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรน�ำ้	ทัง้น�ำ้ผวิดนิและน�ำ้ใต้ดนิ	ทัง้ในและ

นอกระบบชลประทำนของประเทศ	ให้มปีระสทิธภิำพและประหยดั	รวมทัง้กำรวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบ

ต่ำง	ๆ	ต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในอนำคต			

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  :	 	 มีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ	

เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	900	ล้ำนบำท

 5.   ภำวะโลกร้อนและพลังงำนทำงเลือก

	 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับภำวะโลกร้อน	 พลังงำนทดแทน	 พลังงำนชีวภำพ

พชืพลงังำน	และพลงังำนทำงเลอืก	ทีก่่อให้เกดิควำมคุม้ค่ำ	ประหยดั	มปีระสทิธภิำพ	และลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับภำวะโลกร้อนและแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรที่เหมำะสมเพื่อลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน	 รวมทั้งประหยัดเงินตรำต่ำงประเทศในกำร

น�ำเข้ำพลังงำน	 ลดกำรขำดแคลนพลังงำน	 ลดมลพิษจำกกำรใช้พลังงำน	 รวมถึงลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน

พลังงำนของประเทศ

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	1,100	ล้ำนบำท

 6.   กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรเพื่อกำรส่งออกและลดกำรน�ำเข้ำ

	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรและเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต	 เพื่อพัฒนำ

ศักยภำพกำรส่งออกในกลุ่มสินค้ำที่สร้ำงรำยได้หลักจำกกำรส่งออกและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน

กำรวจิยัเพือ่ต่อยอดภมูปัิญญำให้เกดิประโยชน์เชงิพำณชิย์และสำธำรณะ	รวมทัง้กำรพฒันำเทคโนโลยใีหม่
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และกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร	 มำตรฐำนสินค้ำเกษตร	 ควำมปลอดภัยของอำหำร	 (Food

Safety)	และควำมมั่นคงด้ำนอำหำร	(Food	Security)

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : เพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน		ขจัดควำมยำกจน	เสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้ชุมชน	และพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	3,500	ล้ำนบำท

 7.  กำรป้องกันโรคและกำรรักษำสุขภำพ 

		 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์

กำรติดเชื้อ		วิทยำกำรใหม่ทำงสำธำรณสุข	กำรพึ่งพำตนเองและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพ

รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำบุคลำกรกำรแพทย์พื้นบ้ำน	 กำรแพทย์แผนไทย	 และแพทย์ทำงเลือก

และกำรวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 คุณภำพชีวิตของประชำชนและระบบกำรจัดกำร

สำธำรณสุขดีขึ้น		ตลอดจนมีควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของประเทศ

 ประมำณกำรงบประมำณ  :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	2,200	ล้ำนบำท

 8.   กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำง

  ชีวภำพ

	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ	 กำรพัฒนำคุณค่ำ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน

กำรเชื่ อมต ่อภูมิป ัญญำท ้องถิ่นกับองค ์ควำมรู ้ ใหม ่ ให ้ เกิดประโยชน ์ เชิ งพำณิชย ์และ

สำธำรณะ	และกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดีในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 คุณภำพสิ่งแวดล ้อมที่ดี เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของ

ประชำชน

 ประมำณกำรงบประมำณ  :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	800	ล้ำนบำท

 9.  เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญเพื่ออุตสำหกรรม

		 กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงเทคโนโลยีใหม่	เทคโนโลยีชีวภำพ	และเทคโนโลยี

ที่ส�ำคัญสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมทุกระดับ	 กำรวิจัยเพื่อชี้น�ำกำรพัฒนำกำรประดิษฐ์คิดค้นและ

นวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์		รวมทั้งกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 เสริมสร ้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 โดยมี

เทคโนโลยีที่น�ำไปสู ่กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีที่

สนับสนุนภำคกำรผลิต	ภำคอุตสำหกรรม	และภำคบริกำร

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	1,800	ล้ำนบำท
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 10. กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

	 กำรวิจัยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว	 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำง

ยั่งยืน	และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 เพิ่มรำยได้ให้กับประเทศ	 และสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน

น�ำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชน

 ประมำณกำรงบประมำณ  :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	800	ล้ำนบำท

 11.   สังคมผู้สูงอำยุ

	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ	 ระบบและมำตรกำรกำรส่งเสริม

ดูแล	 กำรจัดกำร	 สวัสดิภำพและสวัสดิกำรผู ้สูงอำยุให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม

กำรส่งเสริมบทบำทของผู้สูงอำยุในสถำบันสังคมและชุมชน	 รวมทั้งกำรน�ำศักยภำพของผู้สูงอำยุ

มำใช้ในกำรพัฒนำประเทศ	และกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่สังคม

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	ผู้สูงอำยุมีศักยภำพที่พัฒนำขึ้นเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับสังคม

ตลอดจนมีสวัสดิกำรและสวัสดิภำพต่ำงๆ	ในกำรด�ำเนินชีวิตให้เกิดควำมมั่นคง

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	50	ล้ำนบำท

 12.   ระบบโลจิสติกส์

	 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์อยำ่งบูรณำกำร

ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 กำรพัฒนำประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำน

โลจิสติกส์		กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์	และระบบบริหำรจัดกำรขนส่งที่เหมำะสม	รวมทั้งกำร

เชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภำคและเครือข่ำยคมนำคมกับประเทศเพื่อนบ้ำน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน	 กำรค้ำ	 กำรลงทุน	 กำรท่องเที่ยว	 ควำมมั่นคง	 ตลอดจนส่งเสริม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ		

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :	 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	

 ประมำณกำรงบประมำณ :	คำดว่ำจะใช้ปีละ	200	ล้ำนบำท

6. งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ตำมนโยบำยและ
 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554)

	 ในกำรผลักดันและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร ์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	 2551-2554)	 จ�ำเป็นต้องใช้งบประมำณเพื่อด�ำเนินภำรกิจอย่ำงต่อเนื่องให้บรรลุเป้ำหมำย	

ซึ่งจำกกำรประมำณกำรโดยพิจำรณำจำกฐำนควำมจ�ำเป็นด้ำนงบประมำณเพื่อกำรวิจัยในแต่ละ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยจำกระดับภูมิภำคและจำกหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 โดยค�ำนึงถึงควำมพร้อมของ
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ประเทศและกำรถดถอยทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจำกวิกฤตกำรเงินที่ทั่วโลกต้องเผชิญอยู	่ 	 ตลอดจน

กำรมุ ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณวิจัยอย่ำงประหยัดภำยใต้ข้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณ						

โดยกำรใช้ทรัพยำกรกำรวิจัยและเครือข่ำยภำคีกำรวิจัยที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 กำรสร้ำงควำม

มีส่วนร่วมทุกระดับ	 เพื่อพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยของประเทศ	 โดยเฉพำะ

กำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะให้มำกยิ่งขึ้น	 จึงก�ำหนดกลไก	

ทำงงบประมำณเพื่อด�ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติดังกล่ำวใน	2	ส่วนคือ	

	 ส่วนแรก	 เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 แล้ว	 และปัจจุบันอยู่ใน

ระหว่ำงกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 พ.ศ.	 2551

อีกทั้งยังอยู ่ในระหว่ำงกำรรอรำยงำนกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรวิจัยและกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณเพื่อกำรวิจัย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2551	ที่ครอบคลุมทุกหน่วยงำนจำกหน่วยงำน

ที่รับผิดชอบด้ำนกำรเงินกำรคลังของประเทศ	 นอกจำกนี้	 กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2552	 ยังอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรและยังไม่แล้วเสร็จ	 แม้ว่ำจะมีรำยงำนกำรจัดสรร

งบประมำณของส�ำนักงบประมำณแล้วแต่ก็เป็นเพียงบำงส่วนซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกภำรกิจที่

เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยในหน่วยงำนต่ำงๆ	 ดังนั้น	 กำรประมำณกำรวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2551	 และ	พ.ศ.	 2552	 เพื่อปรับเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ

จึงยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้โดยสมบูรณ์	 และยังไม่สำมำรถน�ำมำเป็นฐำนในกำรปรับประมำณ

กำรรำยจ่ำยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2553	ได้	 	ดังนั้น	วช.	จึงต้องคงด�ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 ตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ไว้แล้ว	รวม	69,000	ล้ำนบำท	เป็นระยะเวลำ	3	ปี
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	 ส่วนที่	 2	 เป็นกำรด�ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ประจ�ำปี

งบประมำณ	พ.ศ.	 2554	 ซึ่งมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติที่สอดคล้องกับกรอบ

นโยบำยของรัฐบำล	 ยุทธศำสตร์เร่งด่วนของรัฐบำล	 ตลอดจนแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

พ.ศ.	 2552-2554	 ที่มีนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 เป็นพื้นฐำน

และน�ำผลจำกกำรประชุมระดมควำมคิดจำกทุกภำคส่วน	 ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	 ในกำร

ปรับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติเพื่อขยำยเวลำออกไปอีก	 1	 ปี	 ตลอดจนข้อเสนอแนะจำก

หน่วยงำนต่ำงๆ	 และจำกคณะกรรมกำรบริหำรสภำวิจัยแห่งชำติ	 มำจัดท�ำเป็นนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2554	 โดยก�ำหนดเป็นกรอบงบประมำณเพิ่มเติมใน

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2554	รวม	27,000	ล้ำนบำท

ตำรำงที่ 1	 สรปุงบประมำณทีค่ำดว่ำจะใช้ตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2553)

	 จ�ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ตำรำงที่ 2	 สรุปงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	

	 ส�ำหรับปี	พ.ศ.	2554	จ�ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรวิจัย
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	 กรอบงบประมำณดังกล่ำวเป็นกำรประมำณกำรกรอบงบประมำณบนพื้นฐำนของ

กำรไม่เพิ่มงบประมำณจำกฐำนงบประมำณเดิมในปี	พ.ศ.	2553	 เนื่องจำกตระหนักถึงข้อจ�ำกัดด้ำน

งบประมำณ	 	 และยังคงค�ำนึงถึงควำมพร้อมของประเทศ	 	 วิกฤตทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก

กำรใช้ทรัพยำกรกำรวิจัยและเครือข่ำยภำคีกำรวิจัยที่มีอยู่ที่มีประสิทธิภำพ	 	 โดยเน้นกำรฟื้นฟูและ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและสังคมให้มำกขึ้นเป็นกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล	 	 ขณะเดียวกัน	 ยังคงให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมมี

ส่วนร่วมทุกระดับ	 	 เพื่อมุ่งพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยของประเทศ	โดยเฉพำะ

กำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะให้มำกขึ้น		

 สรปุงบประมำณทีค่ำดว่ำจะใช้ตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำติ 

(พ.ศ. 2551-2554)  รวมทั้งสิ้น 96,000 ล้ำนบำท (เก้ำหมื่นหกพันล้ำนบำท)  ดังนี้

ตำรำงที่ 3	 สรปุงบประมำณทีค่ำดว่ำจะใช้ตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)

	 รวมทั้งกลยุทธ์กำรวิจัย	และแผนงำนวิจัย	จ�ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรวิจัย
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	 ในกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)	นี้

คำดว่ำเมื่อสิ้นสุดแผน	จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นดัชนีชี้วัดในเรื่องต่ำงๆ	ดังนี้

	 7.1		 งบประมำณทีเ่กีย่วข้องกบักำรวจิยั		คำดว่ำจะมกีำรจดัสรรงบประมำณจำกภำครฐั

เพื่อกำรวิจัย	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	1.3	ของงบประมำณแผ่นดิน

	 7.2	 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวจิยัของประเทศ		คำดว่ำจะมค่ีำใช้จ่ำยด้ำนกำรวจิยั	ทัง้ภำครฐั

ภำคเอกชน	และท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	0.5	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

	 7.3	 กำรลงทนุด้ำนกำรวจิยัของภำคเอกชน		คำดว่ำจะกระตุน้ให้เกดิกำรลงทนุด้ำน

กำรวิจัยในภำคเอกชน	ในสัดส่วนที่เท่ำกันกับกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยภำครัฐ	(1:1)

	 7.4	 ข้อเสนอโครงกำรวจิยัทีเ่สนอผ่ำนกำรพจิำรณำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยั

แห่งชำติ	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 คำดว่ำ

จะมีไม่น้อยกว่ำร้อยละ	70	ของโครงกำรวิจัยทั้งหมด

	 7.5	 บุคลำกรทำงกำรวิจัยของประเทศ	 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน	 10	 คนต่อ

ประชำกร	10,000	คน

	 7.6	 สิทธิบัตรที่นักวิจัยไทยถือครอง	 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	 20	 เมื่อเทียบกับปี

พ.ศ.	2550	

	 7.7		 จ�ำนวนผลงำนวจิยัทีต่พีมิพ์ในวำรสำรทำงวชิำกำรในระดบัสำกล	คำดว่ำจะเพิม่ขึน้

เป็น	2	เท่ำ	เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	2550

	 7.8	 ผลงำนวจิยัต่อยอดเพือ่ประโยชน์ในเชงิพำณชิย์และสำธำรณะ	คำดว่ำจะเพิม่ขึน้

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	30

7. ดัชนีชี้วัดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อด�ำเนินกำรตำม
 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ
 (พ.ศ. 2551-2554)
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	 กำรบริหำรยุทธศำสตร ์กำรวิจัย	 กำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผล

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 ได้ก�ำหนดกำรบริหำรไว้ทั้งหมดเป็น	 5	 ระดับ

ดังนี้	คือ

 8.1   กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554)

	 ในกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2554)

ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ที่

ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติ	 	 พร้อมทั้งก�ำกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ที่สำมำรถเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ในแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดเป็นผลส�ำเร็จในภำพรวมของด้ำนต่ำง	 ๆ

8. กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัย กำรติดตำม ตรวจสอบ
 และประเมินผลยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
 (พ.ศ. 2551-2554)

ภาพที่ 2	 ดัชนีชี้วัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดำาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

	 (พ.ศ.	2551-2554)
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ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ		สังคม		วิทยำกำร		ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรควำมรู้	 โดยก�ำหนดกลไกกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมขององค์กรภำคประชำชนและชุมชน

ท้องถิ่นในกำรวิจัย

 8.2   กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติระดับนโยบำย

	 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 ด�ำเนินไป

อย่ำงมีเอกภำพ	 ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำร

วิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 ไปบรรจุไว้ในยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน	 และแผนปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำน	 โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักในกำรก�ำกับกำร

บริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนงบประมำณ

สนับสนุนกำรวิจัย	 ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัยของประเทศ	 	 ทั้งนี้	 เพื่อให้กำร

ด�ำเนินภำรกิจด้ำนกำรวิจัยของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และลดกำรซ�้ำซ้อนด้ำนแผน

งำนวิจัย/โครงกำรวิจัยและงบประมำณวิจัย	 อันจะท�ำให้กำรด�ำเนินยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ

 8.3   กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติระดับภูมิภำค

	 ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 น�ำแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย

ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 ไปบรรจุในแผนกำร

ปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน	 	 พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีกลไกกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยระดับ

ภูมิภำค	 โดยผ่ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร	 	 รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ

หน่วยงำนที่เป็นตัวแทนส่วนรำชกำรในภูมิภำค	 อีกทั้งยังควรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรคิด

กำรท�ำ	 และกำรลงทุนวิจัยขององค์กรภำคประชำชนและชุมชนท้องถิ่นในกำรวิจัยอย่ำงเป็น

ระบบ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มีกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยอย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ	 	 อันจะ

ก่อให้เกิดผลตอบสนองต่อกำรพัฒนำภูมิภำคให้เข้มแข็ง	 และน�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย

อย่ำงกว้ำงขวำง	

  8.4 กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติระดับหน่วยงำน

	 ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำโครงกำรวิจัยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

กำรวิจัยตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 พร้อมทั้งก�ำหนดให้มี

กลไกกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยระดับหน่วยงำน	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนกำรวิจัยใน

หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและมีเอกภำพ	 	 ขณะเดียวกัน	 ก็ให้เกิดควำมเชื่อมโยง

ฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำที่ทุกหน่วยงำน	 สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูล	 องค์ควำมรู้	 และ

ผลงำนวิจัยเพื่อน�ำไปสู ่กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยให้กว้ำงขวำง	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชำชน	และให้มีกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยในเชิงพำณิชย์และสำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพ



36 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิ (พ.ศ. 2551-2554)

  8.5   กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยเพื่อเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์

	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2554)	ประกอบด้วย	5		ยุทธศำสตร์กำร

วิจัย		28	กลยุทธ์กำรวิจัย	และ	129		แผนงำนวิจัย	ดังนั้น	กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำประเทศ	 ต้องมีกำรก�ำหนดกลไกกำรประสำนกำรบริหำร					

ยุทธศำสตร์กำรวิจัย	เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กำรวิจัย	โดยเฉพำะ	12	กลุ่มเรื่อง

ที่ควรวิจัยเร่งด่วน	 ต้องจัดให้มีกำรด�ำเนินงำนในรูปคณะกรรมกำรและมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่

ชัดเจนที่สำมำรถสนับสนุนให้เกิดพลังเสริมซึ่งกันและกัน	 (Synergy)	 ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ	ฉบับที่	10	 (พ.ศ.	2550-2554)	 	นอกจำกนี้	ยังมุ่งให้เชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีในครำว

ประชุมเมื่อวันที่	 27	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2550	 ในเรื่องปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	รวมทั้งนโยบำย

และแนวทำงกำรวิจัยของชำติระยะยำว	พ.ศ.	2552-2571	ที่	วช.	ก�ำลังจัดท�ำด้วย

 8.6   กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 

  (พ.ศ. 2551-2554)

	 ในกำรด�ำเนนิภำรกจิตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)

ให้บรรลุผลส�ำเร็จ		ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรติดตำม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ดังนี้

 8.6.1 กำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ

	 	 	 ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยของหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ควร

ด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมในมิติต่ำง	ๆ	 ได้แก่	 	 ด้ำนประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตำมแผนงำนวิจัยด้ำน

คุณภำพ		ด้ำนประสิทธิภำพ		และด้้ำนกำรพัฒนำองค์กร

 8.6.2 กำรติดตำมและประเมินผลของยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

	 	 	 8.6.2.1	 กำรติดตำมควำมก้้ำวหน้ำประจ�ำปี	(Annual	Review)	กำรติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัดต่ำง	 ๆ	 ในแต่่ละยุทธศำสตร์	 และเป็นกำรประเมินผลในช่วงขณะมีกำร

ปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2551	 ที่ผ่ำนมำ	 ได้มีกำรติดตำมและ

ประเมินผลกำรน�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2553)	ด้วยแล้ว

	 	 	 8.6.2.2	 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนงำนวิจัย	 (Summative	 Evaluation)

ควรมีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น	 รวมถึงกำรน�ำผลงำนวิจัยไปสนับสนุนกำร

ด�ำเนินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศให้ประสบควำมส�ำเร็จ	

 8.6.3 กำรตรวจสอบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Surveillance)

	 	 	 กำรเปลี่ยนแปลงในสถำนกำรณ์์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม	 ทั้งภำยใน

และภำยนอกประเทศ	 	 ย่่อมส่งผลบำงประกำรต่อกำรบริหำรแผนงำนวิจัย	 	 จึงจ�ำเป็็นต้องมีกำร

ทบทวน	ตรวจสอบ	 วิเครำะห์ควำมเสี่ยง	 และประเมินสถำนกำรณ์	 อย่ำงเป็นระบบ	 เพื่อส่งสัญญำน

เตือนภัยเป็นระยะ	ๆ	 ให้เห็นถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นต่อยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 และกำร
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น�ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติไปปฏิบัติ	 	 อันจะน�ำไปปรับปรุงแผนงำนวิจัยให้้ทันต่อสถำนกำรณ์์

และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 และให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน	 รวมทั้ง

แผนงำนขององค์กรภำคเอกชนที่มีกำรทบทวนและปรับปรุง

9. สรุปนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ  
 (พ.ศ. 2551-2554)

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 ได้จัดท�ำ	 “นโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรวจิยัของชำต	ิ(พ.ศ.	2551-2554)”		เพือ่มุง่เน้นให้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรวจิยัของหน่วยงำน

วิจัยต่ำง	 ๆ	 ของประเทศและใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรวิเครำะห์ตรวจสอบข้อเสนอกำรวิจัยของ

หน่วยงำนภำครัฐที่เสนอของบประมำณประจ�ำปีตำมมติคณะรัฐมนตรี	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 ระหว่ำง

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2553-2554	 โดยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของประเทศ	 บนพื้นฐำนปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศำสตร์กำรวิจัยระดับภูมิภำค	รวมทั้งควำมต้องกำรของพื้นที่	

	 นโยบำยกำรวิจัยของชำติระหว่ำง	พ.ศ.	2551-2554	เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัย

ที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ	ควบคู่กับกำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศ

ทำงวิชำกำร	 เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลและยั่งยืน	 โดยให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม	

ทั้งนี้	 กรอบกำรด�ำเนินงำนวิจัยจะเน้นงำนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	 2551-2554)	 โดยมีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นของกำรวิจัย	 ที่สอดรับกับ				

แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ	 บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 ในขณะที่งบประมำณกำรวิจัยจะ

กระจำยไปยังหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 รวมทั้งในภูมิภำค	 และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง

หน่วยงำนวิจัยในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค	 อันจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำ	

กำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรวิจัยเฉพำะทำง	 และกำรพัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยร่วมกัน	 ซึ่งกำรด�ำเนิน

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 จะต้องมีควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพ

โดยมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ	 	 ดังนั้น	 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 จะเป็นพื้นฐำนเชิงนโยบำยที่เชื่อมโยงกับกำรปฏิรูประบบวิจัยของ

ประเทศ		ตำมมติคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่	27	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2550	รวมทั้งนโยบำย

และแนวทำงกำรวิจัยของชำติระยะยำว	พ.ศ.	2552-2571	ที่	วช.	ก�ำลังจัดท�ำ

	 วิสัยทัศน์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 คือ	 “ประเทศไทยมีงำนวิจัย

ที่มีคุณภำพ เพื่อกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน”	 โดยมีกำรก�ำหนดพันธกิจกำรวิจัยของชำติ

(พ.ศ.	2551-2554)	คอื	“พฒันำศกัยภำพและขดีควำมสำมำรถในกำรวจิยัของประเทศให้สงูขึน้

และสร้ำงฐำนควำมรูท้ีม่คีณุค่ำ เพือ่สำมำรถประยกุต์และพฒันำวทิยำกำรทีเ่หมำะสม รวมทัง้

ต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ โดยใช้ทรัพยำกรและ
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เครือข่ำยวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม”

	 สรุปยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	(พ.ศ.	2551-2554)	ได้แก่

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1  กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำร

พัฒนำทำงเศรษฐกิจ 	 โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัย	 คือ	 สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนสู่กำร

สร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐำน

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 	 มุ ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร

ซึ่งครอบคลุมกำรสร้ำงมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรและประมง	 รวมทั้งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ

ภูมิปัญญำท้องถิ่น	 	 เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน	นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อ

กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมและกำรบริกำร	 ซึ่งครอบคลุมถึงกำรท่องเที่ยว

กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน	 โลจิสติกส	์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 โดยค�ำนึงถึงบทบำท

กำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง	 ทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ	 รวมทั้ง

สัมพันธภำพกับประเทศเพื่อนบ้ำน	 และสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อรองรับกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจ

แห่งภมูภิำคตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยด�ำเนนิกำรบนพืน้ฐำนปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง		และมุง่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ		ซึ่งมีกลยุทธ์กำรวิจัย	9	กลยุทธ์	และ	45	แผนงำนวิจัย	คำดว่ำ

จะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	31,680	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	33)

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 2  กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำร

พัฒนำทำงสังคม 	 โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัยคือ	 สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนสู่กำรสร้ำง

ศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงสังคม	 มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

วัฒนธรรม	 สุขภำพอนำมัย	 คุณภำพชีวิต	 สวัสดิกำรเพื่อควำมมั่นคงของชีวิต	 ตลอดจนกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี		กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม	ตลอดจน

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนที่เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชน	 ผู้ด้อยโอกำส	 ผู้พิกำร	 และผู้สูงอำยุ	 และกำร

เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศ		ซึ่งมีกลยุทธ์กำรวิจัย	10	กลยุทธ์	และ	46	แผนงำนวิจัย	คำดว่ำ

จะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	26,540	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	28)

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่  3  กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำร

พัฒนำทำงวิทยำกำรและทรัพยำกรบุคคล	 	 โดยมีเป ้ำประสงค์กำรวิจัย	 คือ	 พัฒนำขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกำรพึ่งพำตนเอง	 โดยใช้ฐำนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี	และวิทยำกำรต่ำง	ๆ	มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำของ

ประเทศเพื่อพัฒนำสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ	 ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพ

กำรวิจัยของประเทศ	 ซึ่งมีกลยุทธ์กำรวิจัย	 3	 กลยุทธ์	 และ	 12	 แผนงำนวิจัย	 คำดว่ำจะใช้

งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	26,410	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	27)
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 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 	 	 โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัย	 คือ	 พัฒนำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร

จัดกำรและกำรพัฒนำทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล ้อมที่มีประสิทธิภำพอย ่ำงเป ็น

ร ะบบ 	 โดยท ้ อ งถิ่ น และชุ มชนมี ส ่ วนร ่ วม 	 มุ ่ ง เ น ้ นกำรวิ จั ย เ กี่ ย วกั บกำรบริ ห ำ รจั ดกำ ร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 	 กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน	 โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและสังคม	 รวมทั้งกำรสร้ำงองค์

ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรดิน	ทรัพยำกรน�้ำ	ทรัพยำกรป่ำไม้	ทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	และที่เกี่ยวกับภัยธรรมชำติ	

ซึ่งมีกลยุทธ์กำรวิจัย	 4	 กลยุทธ์	 และ	 19	 แผนงำนวิจัย	 คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม

7,620	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	8)

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5  กำรบริหำรจัดกำรควำมรู ้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร  และภูมิป ัญญำของประเทศสู ่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ

สำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสม	 	 โดยมีเป้ำประสงค์กำรวิจัย	 คือ	 พัฒนำระบบและกลไกกำร

บริหำรจัดกำรควำมรู ้ของประเทศอย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ	 	 มุ ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยของประเทศ	 ซึ่งมีกลยุทธ์กำร

วิจัย	2	กลยุทธ์		และ	7	แผนงำนวิจัย	คำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยรวม	3,750	ล้ำนบำท	(ร้อยละ	4)

	 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติทั้ง	 5	 ยุทธศำสตร์	 สำมำรถน�ำมำสร้ำงควำมสอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์ชำติในกำรพัฒนำประเทศได้	 โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได้ก�ำหนด

วิธีกำรปรับแต่งยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติให้เข้ำกับยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำประเทศ	 โดยกำร

ปรับแต่งในรำยละเอียดสำระ	 (Fine	 Tune)	 เพื่อให้มีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรวิจัยในระยะยำวได้

แม้ว่ำยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำประเทศได้ถูกปรับตำมนโยบำยรัฐบำลไปแล้วก็ตำม	 หน่วยงำนวิจัย

ที่น�ำงบประมำณแผ่นดินไปใช้ในกำรท�ำวิจัย	 ก็ยังคงมีข้อมูลในกำรวิจัยและในฐำนข้อมูลที่ได้ท�ำไว้

กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 เพื่อกำรติดตำมและวำงแผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของ

ประเทศต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง

	 อนึ่ง	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 ได้พิจำรณำจำกยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติ	 ทั้ง	 5	 ยุทธศำสตร์	 เพื่อน�ำมำพิจำรณำจัดควำมส�ำคัญเป็นกลุ ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน

โดยค�ำนึงถึงวิกฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้น	 	 ควำมต้องกำรผลงำนวิจัยและควำมรู ้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหำและ

น�ำไปสู ่กำรเสริมสร ้ำงและพัฒนำประเทศโดยเร็ว	 	 โดยสำมำรถก�ำหนด	 กลุ ่มเรื่องที่ควรวิจัย

เร่งด่วน 12 กลุ่มเรื่อง ได้แก่  (1) กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  (2) ควำมมั่นคงของรัฐ

และกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  (3) กำรปฏิรูปกำรศึกษำ  (4) กำรจัดกำรน�้ำ  (5) ภำวะ

โลกร้อนและพลังงำนทำงเลือก  (6) กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรเพื่อกำรส่งออกและลดกำร

น�ำเข้ำ  (7) กำรป้องกันโรคและกำรรักษำสุขภำพ (8) กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำร

พัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  (9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญเพื่อ
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อุตสำหกรรม  และ (10) กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  (11) สังคมผู้สูงอำยุ (12) ระบบ

โลจิสติกส์

	 สรุปนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 จะมีกำร

ด�ำเนนิกำรเพือ่สนบัสนนุยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ	รวม	28	กลยทุธ์กำรวจิยั	และ	129	แผนงำนวจิยั

โดยคำดว่ำจะใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 ระหว่ำง

ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2551-2554		รวม	96,000	ล้ำนบำท		ซึ่งประกอบด้วย	2	ส่วน	ส่วนแรกเป็นกำร

ด�ำเนินนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 	ตำมกรอบวงเงินงบประมำณ

ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว	 และส่วนที่	 2	 เป็นนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	

ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2554	 ซึ่งมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติที่สอดคล้องกับกรอบ

นโยบำยของรัฐบำล	 	 ยุทธศำสตร์เร่งด่วนของรัฐบำล	 	 ตลอดจนแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

พ.ศ.	 2552-2554	 ที่มีนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2553)	 เป็นพื้นฐำน

และน�ำผลจำกกำรประชุมสัมมนำเพื่อระดมควำมคิดจำกทุกภำคส่วน	 ทั้งในส่วนกลำงและส่วน

ภูมิภำค	 ในกำรปรับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติเพื่อขยำยเวลำออกไปอีก	 1	 ปี	 มำปรับให้นโยบำย

และยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 มีควำมครอบคลุมตรงประเด็นของควำม

จ�ำเป็นและศักยภำพของประเทศอย่ำงแท้จริงมำกขึ้น	 และสำมำรถน�ำไปเป็นแนวทำงในกำร

ด�ำเนินกำรวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติ	 	 ดังนั้น	 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย

ของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 จึงเป็นนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติจำกฐำนภำรกิจเดิมที่

คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ	 โดยตระหนักถึงข้อจ�ำกัดดำ้นงบประมำณ	 	 และยังคงค�ำนึงถึงควำม

พร้อมของประเทศ	 	 วิกฤตทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก	 	 กำรใช้ทรัพยำกรกำรวิจัยและเครือข่ำย

ภำคีกำรวิจัยที่มีอยู่ที่มีประสิทธิภำพ	 	 โดยสร้ำงควำมมีส่วนร่วมทุกระดับ	 	 เพื่อมุ่งพัฒนำศักยภำพ

และขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยของประเทศ	 โดยเฉพำะกำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิง

พำณิชย์และสำธำรณะให้มำกขึ้น

	 ผลที่คำดว ่ำจะได ้รับจำกกำรด�ำเนินตำมนโยบำยและยุทธศำสตร ์กำรวิจัย

ของชำติ	 (พ.ศ.	 2551-2554)	 จะก่อให้เกิดผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ	 โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ

ภำคเอกชน	 ภำคประชำชน	 และชุมชนท้องถิ่นที่มุ ่งให้มีกำรน�ำภูมิปัญญำมำต่อยอด	 ก่อให้เกิด

ผลงำนวิจัยเพิ่มขึ้น	 และมีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสำธำรณะ	 ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ	 30	 ของโครงกำรวิจัยที่ด�ำเนินกำร	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมผำสุกของประชำชน	 และสร้ำง

ศักยภำพในด้ำนต่ำง	 ๆ	 รวมทั้งเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	 เพื่อกำร

พัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป		
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