
 

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
  

นโยบายการวจัิยของชาติระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 

 1.  เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ สามารถเช่ือมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ความต่อเน่ืองของนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ 
รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจยัของสภาวิจยัแห่งชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 โดยการวิจยัจะตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนและปัญหาท่ีส าคญัเร่งด่วนเพื่อการพฒันาประเทศ พร้อมกบัด าเนินการควบคู่กบัการ
วิจยัเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ อนัเป็นรากฐานอนัส าคญัของการพฒันาประเทศอยา่งสมดุลและย ัง่ยืน ทั้งน้ี 
มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ทั้งจากหน่วยงานท่ีมีภารกิจประจ าตามหน้าท่ี 
(function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (agenda)                     (area) ซ่ึงจะ
ส่งผลให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจยัในระดบัหน่วยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการงานวิจยัและการบริหารงบประมาณเพื่อการพฒันาภูมิภาคต่าง ๆ อนัจะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
พฒันาประเทศโดยรวม 

 2. ให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวกบัการวิจยั ตลอดจนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมกนัเสนอแนะ ปฏิบติั และ
ติดตามผล  เพื่อให้เกิดการพฒันางานวิจยัในทุกภาคส่วนและทุกระดบัของประเทศ  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิด
งานวจิยัท่ีมีการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและตอบสนองการพฒันาประเทศมากข้ึน  

 3. เนน้งานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงมีการ
ก าหนดกลยุทธ์การวิจยัท่ีสอดรับกบัแนวทางการพฒันาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าผลการวจิยัท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

               4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กระจายไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้ งในภูมิภาค โดยมี
กระบวนการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อการวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุน้ให้เกิดความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานวิจยัในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค อนัจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจยัและ
พฒันา การพฒันาศูนยก์ลางการวจิยัเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากรการวจิยัร่วมกนั 

 5. ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี
การด าเนินการวจิยัและติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  

 ผนวก 2 



 

 6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพื้นฐานเชิงนโยบายท่ี
เช่ือมโยงกบัการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
นโยบายและแนวทางการวจิยัของสภาวิจยัแห่งชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันางานวิจยัท่ี
มีคุณภาพ เพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนืของประเทศ 

นโยบายการวิจยัของสภาวิจยัแห่งชาติดงักล่าว รองรับวิสัยทศัน์การวิจยัของสภาวิจยัแห่งชาติ คือ 
“ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพนัธกิจการวิจยัของสภาวิจยั
แห่งชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึน้ และสร้างฐานความรู้ที่มี
คุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวจัิยอย่างมีประสิทธิภาพ ทีทุ่กฝ่ายมีส่วนร่วม” 

เพื่อให้บรรลุตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจการวจิยั ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559) วช. จึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์
การวจิยั ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559) รวม 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ีคือ 

 1. ยุทธศาสตร์การวจัิยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางสังคม   
  เป้าประสงค์การวจัิย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อการพฒันาทางสังคม  
  ตัวช้ีวดั    : 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์  มีการถ่ายทอดผลการวิจัย สู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และการน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และก่อให้เกิด
ผลกระทบในดา้นการพฒันาสังคม 

    2. งบประมาณการวิจยัที่จดัสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 1  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวิจยัท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
สังคมและเ ชิงสาธารณะในระดับชุมชน  ท้อง ถ่ิน และ
ระดบัประเทศ เพิ่มข้ึน      

    2. มีการจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี 1 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มข้ึน 



 

 ยุทธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
วฒันธรรม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ สวสัดิการเพื่อความมัน่คงของชีวติ ตลอดจนการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี การสร้างความเขม้แข็งและการสร้างภูมิคุม้กนัของทอ้งถ่ินและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศกัยภาพของ
ชุมชนท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความยากจน นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุและการเสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ โดยในระดบัภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวิจยัในพื้นท่ีดว้ย ทั้งน้ี ไดก้  าหนดกลยุทธ์การวิจยัท่ีให้
ความส าคญัในเร่ืองต่าง ๆ รวม 10 กลยทุธ์ และ 56 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
     ทธ         ท   1 ป    ป            บ น       น     น ท    น   น    บบ ต  ด น 
      น   บบ       น   ด   ตน    ร บบ น บ น น       น   ต  ด    ตท    ด       บ  ถ     ต น ต    
ท   ถ  น            4                      
 1.1                                    
    1.2                                                              
 1.3 การวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัวิถีชีวิตอตัลกัษณ์ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและประชาชนในพื้นท่ี เพื่อพฒันาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ระบบ 
 1.4                                                   
     ทธ         ท   2           น            น       ท     น     ป   นธ                
ท                      2                      
 2.1                                                                           
                                           
 2.2                                                                                   
                                         
     ทธ         ท   3                   ป     น     บ ต                 บ         น   
    ถ   ท          ต            ตน   ด  น          ถ             ผ  บ                 8 
                   
 3.1 การวิจยัเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข      
 3.2 การวจิยัเก่ียวกบัสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
 3.3 การวจิยัเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์  



 

 3.4 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัโรคอุบติัใหม่ 
 3.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพึ่งพาตนเองดา้นสุขภาพและเสริมสร้างความมัน่คงดา้นสุขภาพอนามยั     
 3.6 การวจิยัเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  
 3.7 การวจิยัเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 3.8 การวจิยัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทางสาธารณสุขและระบบการบริหารจดัการดา้นบริการสาธารณสุข
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน 
การแพทย์ทางเลอืก และสมุนไพร ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
         4.1 การวิจยัเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือก เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการคุม้ครองภูมิปัญญา  
 4.2 การวจิยัเก่ียวกบัสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่5 พฒันาศักยภาพทางการกฬีา ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
    5.1 การวจิยัเก่ียวกบัการกีฬาเพื่อการพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติท่ีดี  
 5.2 การวจิยัเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา  
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พฒันาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
การบริหารรัฐกจิ ประกอบดว้ย 7 แผนงานวิจยั ดงัน้ี      
 6.1 การวิจยั เ กี ่ยวกบัการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 6.2 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันากฎหมาย ระบบงานยติุธรรมของประเทศ และ
กระบวนการยติุธรรมทางเลือกในสังคมไทย 
 6.3 การวจิยัเก่ียวกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม   
 6.4 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อการต่อตา้นและป้องกนัการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน  
 6.5 การวจิยัเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและการบริหารรัฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ  
 6.6 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบภาครัฐเพื่อสนบัสนุนการพฒันาและการ
สร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6.7 การวจิยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของภาครัฐต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และปัญหาผู้มี
อทิธิพล ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 



 

 7.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่ายบริหารจดัการปัญหายาเสพติด    
 7.2 การวจิยัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 7.3 การวิจยัเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามผูมี้อิทธิพล โดยใช้มาตรการทางสังคม และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 กลยุทธ์การวจัิยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม  
ประกอบดว้ย 14 แผนงานวิจยั ดงัน้ี   
 8.1 การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมความเขม้แข็งของทอ้งถ่ิน กระบวนการและกลไกสนบัสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพฒันาระเบียบชุมชน และสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของชีวติ 
 8.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบกลไกการบริหารทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัและความมัน่คง
ในการบริหารและเสริมสมรรถนะการพฒันาทอ้งถ่ินภายใตก้ารเปล่ียนแปลง 

 8.3 การวิจยัเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลกัประกนัรายได ้ตลอดจน
ความมัน่คงในครัวเรือน 
 8.4 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ และผูสู้งอายุ 

 8.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นประชาสังคม และการจดัการความรู้เพื่อขจดัความ
ยากจนและเสริมสร้างภูมิคุม้กนัของทอ้งถ่ินและสังคม 

 8.6 การวจิยัเก่ียวกบัค่านิยมของสังคมไทย  
 8.7 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้บริการทางเพศ 

  8.8 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน ตลอดจนการจดัการงานและอาชีพ 
  8.9 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของแรงงานในสาขาต่าง ๆ  
  8.10 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมทกัษะทรัพยากรบุคคลใหพ้ร้อมเขา้สู่ระบบงานในภาคส่วนต่าง ๆ 
  8.11 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการองค์กรของเกษตรกรเก่ียวกบั
การผลิตทางการเกษตร ในระดบัชุมชน ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ 
  8.12 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การจดัการผงัเมือง การจดัการชุมชนชนบท 
ชุมชนห่างไกล และการเช่ือมโยงการพฒันาและความเจริญระหวา่งจงัหวดัและประเทศเพื่อนบา้น 
  8.13 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครัวและแนวทางการด ารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  8.14 การวิจยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างศกัยภาพกลุ่มคน โดยเฉพาะสตรีและเยาวชน ให้มีบทบาท
การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศ 



 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่9 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ และบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในประเทศ เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ประกอบดว้ย 12 แผนงานวจิยั ดงัน้ี  
 9.1 การวจิยัเก่ียวกบัความมัน่คงในประเทศ  
 9.2 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการความขดัแยง้ 
 9.3 การวิจยัเก่ียวกับหลกัการ “เข้าใจ เขา้ถึง พฒันา” คุณภาพชีวิตและสังคม การสร้างความ
ปรองดอง และการสร้างความสมานฉันท์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนและในประเทศ  
 9.4 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการและผลกระทบอนัเน่ืองมาจากผูล้กัลอบเขา้เมือง แรงงาน
ต่างดา้ว และแรงงานต่างถ่ิน  
 9.5  การวิจยัเก่ียวกบัศกัยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการประชาสัมพนัธ์ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 9.6 การวจิยัเก่ียวกบัการยดือายกุารใชง้าน การผลิตและสร้างช้ินส่วนอะไหล่ยทุโธปกรณ์ทดแทน
การจดัหาจากต่างประเทศ  
 9.7 การวจิยัเก่ียวกบัหลกัการและหลกันิยมเพื่อการใชก้ าลงัในการรักษาความมัน่คงและป้องกนั
ประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 9.8 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาแสนยานุภาพดา้นต่าง ๆ ของประเทศ 
 9.9 การวจิยัเก่ียวกบัการดูแลรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
 9.10 การวจิยัเก่ียวกบัความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อความมัน่คง 
 9.11 การวิจยัเก่ียวกบักฏหมายเพื่อการปกป้องและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางบกและทาง
ทะเล และเพื่อรองรับกฏหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ื้นท่ีทางบกและทะเล 
 9.12 การวจิยัเก่ียวกบัปัญหาและการด าเนินการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้จากการประกาศเขตพื้นท่ี
เหล่ือมทบัหรือทบัซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 

กลยุทธ์การวจัิยที ่10 วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้มี เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี  
 10.1 การวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูปประเทศไทย 

10.2 การวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูปการเมือง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการ
บริหารประเทศใหมี้เสถียรภาพประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย ในแนวทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 



 

  2.  ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  เป้าประสงค์การวจัิย :  สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ

ความสามารถเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสมดุลและ
ย ัง่ยนื โดยค านึงถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ตัวช้ีวดั    : 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  มีการถ่ายทอดผลการวิจัย สู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และน าภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิด
ผลกระทบในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

    2. งบประมาณการวิจยัที่จดัสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 2  

 เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวจิยัท่ีมีการน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสาธารณะในระดับชุมชนท้องถ่ิน และระดับประเทศ
เพิ่มข้ึน 

    2. มีการจดัสรรงบประมาณการวิจยัให้หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 2 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยน้ีมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซ่ึง
ครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพฒันาองคค์วามรู้และต่อยอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้การวิจยัเพื่อ
การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การพฒันาดา้น
พลงังาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขนัของประเทศ
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมทั้งสัมพนัธภาพกบัประเทศเพื่อนบา้น และ
สร้างองคค์วามรู้เพื่อรองรับการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยด าเนินการบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ โดยในระดบัภูมิภาค 
อาจมุ่งเนน้ในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพื้นท่ีดว้ย ทั้งน้ีไดก้  าหนดกลยุทธ์การวิจยัท่ีให้
ความส าคญัในเร่ืองต่าง ๆ รวม 8 กลยทุธ์ และ 53 แผนงานวจิยั ดงัน้ี  
 กลยุทธ์การวจัิยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลติทางการเกษตรและประมง และการพฒันาศักยภาพในการ
แข่งขันและการพึง่พาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง ประกอบดว้ย 12 แผนงานวิจยั ดงัน้ี  



 

    1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขนั
และการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขา้ว (รวมถึงขา้วพื้นเมือง) ยางพารา ขา้วโพด ปาล์มน ้ ามนั ออ้ย 
มนัส าปะหลงั พืชผกั ผลไม ้และไมด้อกไมป้ระดบั  
 1.2 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัปศุสัตวเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขนัและการพึ่งพา
ตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สุกร โคเน้ือ โคนม สัตวปี์ก และแพะ 
 1.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัประมง และการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่
การแข่งขนัและการพึ่งพาตนเอง 
 1.4 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการจดัการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรและประมง 
 1.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรและประมง 
    1.6 การวจิยัเก่ียวกบัการผลิตอาหารปลอดภยั 
 1.7 การวจิยัเก่ียวกบัอาหารไทย และการพฒันาศกัยภาพของอาหารไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขนัทางธุรกิจระหวา่งประเทศและผลกัดนัสู่การเป็นครัวของโลก 
 1.8 การวจิยัเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์
 1.9 การวจิยัเก่ียวกบัการรักษาคุณภาพผลผลิตการเกษตรหลงัการเก็บเก่ียว 
 1.10 การวจิยัเก่ียวกบัการรักษาคุณภาพและการจดัการผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก 
 1.11 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ความปลอดภยัของ
อาหาร (Food Safety) และความมัน่คงดา้นอาหาร (Food Security) 
 1.12 การวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบชลประทานท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีและการใช้น ้ า
ชลประทานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 พฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกดิประโยชน์เชิงพาณชิย์
และสาธารณะ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบดว้ย 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี     
 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.2 การวจิยัเก่ียวกบักระบวนการสร้างองคค์วามรู้และต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 2.3 การวจิยัเก่ียวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ของทอ้งถ่ิน 
 2.4 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัการผลิตและการตลาดสินคา้ในระดบัชุมชนท่ีเหมาะสม โดยใชอ้งค์
ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพอาหารทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 



 

 2.6 การวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนและกลุ่มเครือข่าย (Cluster) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
 2.7 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(Small and Medium Enterprise – SME) 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย 6 แผนงานวจิยั ดงัน้ี     
 3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 3.2 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มศกัยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 3.3 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาวตัถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสินคา้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
การผลิตและการตลาด 
 3.4 การวิจยัเกี่ยวกบัการเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 
 3.5 การวิจยัเกี่ยวกบัการเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวิธีการ
ทางการเกษตรส าหรับประเทศไทย 
 3.6 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและการสร้างตลาดภายในประเทศ 
 กลยุทธ์การวจัิยที่ 4 พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั 
ดงัน้ี      
 4.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว และรูปแบบการบริหาร
จดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งเป็นธรรม 
 4.2 การวจิยัเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  
    4.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 4.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว  
 4.5 การวิจยัเก่ียวกับการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ตลอดจนการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัการประชุมและการจดัแสดงนิทรรศการ
ต่าง ๆ (MICE Tourism – Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism)    
 กลยุทธ์การวจัิยที ่5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น 
ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั ดงัน้ี   
 5.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพ 



 

 5.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลงังานทางเลือกอ่ืน 
 5.3 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานและการประหยดัการใชพ้ลงังานประเภทต่าง ๆ แบบมี
ส่วนร่วม 
 5.4 การวจิยัเก่ียวกบัพลงังานทดแทนในภาคการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการ
ขนส่งทุกประเภท 
 5.5 การวจิยัเก่ียวกบัความมัน่คงทางพลงังาน 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการ
ขนส่งสาธารณะทีม่ีคุณภาพ ประกอบดว้ย 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี        
 6.1 การวิจยัเก่ียวกบัการยกระดบัประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
สาธารณะ 
 6.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ    
 6.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ  
 6.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงข่ายคมนาคม และการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งระหวา่ง
ภูมิภาคของไทยและระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 6.5 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการจดัส่งและกระจายสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดา้นการขนส่งผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  
 6.6 การวจิยัเก่ียวกบัความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจของวธีิการขนส่งต่าง ๆ 
 6.7 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการขนส่งระบบรางของประเทศ 

กลยุทธ์การวจัิยที ่7 เพิ ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี   
 7.1 การวิจยัเก่ียวกับการเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
 7.2 การวจิยัเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และผูใ้ชบ้ริการ  
 7.3 การวจิยัเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชุมชน เพื่อผูด้อ้ยโอกาส และเพื่อความมัน่คงของ
ประเทศ 
  กลยุทธ์การวจัิยที่ 8 พฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย 8 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 



 

 8.1 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอนัเกิดจากวกิฤตการเงิน การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ ขอ้ตกลงการคา้เสรี และการเช่ือมอาเซียนสู่
สากล  
 8.2 การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพและการพฒันาทางเศรษฐกิจที่ย ัง่ยืนร่วมกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 
 8.3 การวจิยัเก่ียวกบัระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภูมิภาคลุ่มน ้าท่ีมีเขตติดต่อ
กบัประเทศเพื่อนบา้น 
 8.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัตก (Western Seaboard) 
  8.5 การวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบและกลไกท่ีเหมาะสมในการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และ
การพฒันาศกัยภาพของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (ASEAN Economic 
Community - AEC)    
  8.6 การวจิยัเก่ียวกบัความพร้อมของการรับการแข่งขนัจากขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
  8.7 การวจิยัเก่ียวกบันโยบายความร่วมมือเพื่อการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหวา่ง
ประเทศท่ีเหมาะสม 
  8.8 การวิจยัเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจยัเพื่อสร้างศกัยภาพของประเทศในเวที
นานาชาติและสร้างอ านาจต่อรองใหก้บัประเทศ 

  3. ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและ
ทรัพยากรบุคคล   

  เป้าประสงค์การวจัิย   : พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการพึ่งพา
ตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วทิยาการต่าง ๆ อยา่งสมดุลและเหมาะสม 

  ตัวช้ีวดั    : 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  มีการถ่ายทอดผลการวิจัย สู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองคค์วามรู้ ทั้งการวิจยัพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต์ อันก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการพฒันา
ประเทศ 

     2. งบประมาณการวิจยัที่จดัสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 3 



 

  เป้าหมาย  : 1. มีจ  านวนผลงานวจิยัท่ีมีการน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสาธารณะ ในระดบัชุมชน ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
เพิ่มข้ึน   

    2. มีการจดัสรรงบประมาณการวิจยัให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 3 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

  ยทุธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเนน้การวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศ เพื่อ
พฒันาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัของประเทศ โดยใน
ระดบัภูมิภาค อาจมุ่งเนน้ในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวิจยัในพื้นท่ีดว้ย ทั้งน้ี ไดก้  าหนดกลยุทธ์
การวจิยัท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองต่าง ๆ รวม 2 กลยทุธ์ และ 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 พฒันานวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  ทางสังคมศาสตร์  และ
การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในวทิยาการต่าง ๆ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวิจยั ดงัน้ี   
 1.1 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์และองคค์วามรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ วสัดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
การแพทยแ์ละสาธารณสุข สัตวท์ดลองและวิธีการอ่ืนเพื่อทดแทนการใชส้ัตว์ เทคโนโลยีดา้นอาวุธยุทโธปกรณ์ 
เป็นตน้ 
 1.2 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐแ์ละองคค์วามรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์  
 1.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐแ์ละองคค์วามรู้ใหม่ทางวทิยาการอ่ืน ๆ  
 1.4 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ เพื่อ
การใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศและเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 กลยุทธ์การวจัิยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย 3 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการนกัวจิยัในวทิยาการสาขาต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
และการพฒันาแผนความตอ้งการก าลงัคนดา้นการวจิยัของประเทศ    
 2.2 การวิจยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของนกัวิจยัรุ่นใหม่ นกัวิจยั และ
นกับริหารการวิจยั ในวิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนกัวิจยัในชุมชนทอ้งถ่ินในภาค
ประชาชน 
 2.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาผูช่้วยนกัวจิยัในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 
 



 

  4. ยุทธศาสตร์การวจัิยที่ 4 การเสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
  เป้าประสงค์การวจัิย   : พฒันาองคค์วามรู้และฐานขอ้มูล เพื่อการบริหารจดัการและการพฒันา

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเป็น
ระบบ โดยทอ้งถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วม 

  ตัวช้ีวดั    : 1. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัย สู่
กลุ่มเป้าหมาย พฒันา องคค์วามรู้ และก่อให้เกิดผลกระทบใน
ดา้นการพฒันาประเทศ 

     2. งบประมาณการวิจยัท่ีจดัสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 4  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ านวนผลงานวจิยัท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสาธารณะ ในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนของงบประมาณการวิจยัท่ีจดัสรรให้หน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมดเพิ่มข้ึน 

    2. มีการจดัสรรงบประมาณการวิจยัให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 4 เพิ่มข้ึน  

 ยทุธศาสตร์การวจิยัน้ีมุ่งเนน้การวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน ้า ทรัพยากร
ป่าไม ้ทรัพยากรสัตวน์ ้า และท่ีเก่ียวกบัภยัธรรมชาติ รวมถึงการแบ่งปันการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 
โดยในระดบัภูมิภาค อาจมุ่งเนน้ในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวิจยัในพื้นท่ีดว้ย ทั้งน้ี ไดก้  าหนด
กลยทุธ์การวจิยัท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองต่าง ๆ รวม 4 กลยทุธ์ และ 23 แผนงานวจิยั ดงัน้ี   
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื ประกอบดว้ย 10 แผนงานวจิยั ดงัน้ี  
 1.1 การว ิจยัเกี ่ยวกบัการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 1.2 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 



 

 1.3 การวจิยัเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ของผลผลิต
และทรัพยากรธรรมชาติ  
 1.4 การวิจยัเก่ียวกบัการใช้มาตรการทางส่ิงแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกนัทางการคา้และ
มาตรการอ่ืน ๆ ระหวา่งประเทศ 
 1.5 การวิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศกับการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝ่ัง 
 1.6 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.7 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ื้นท่ีท่ีส าคญัและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ รวมทั้งการกดัเซาะ
ชายฝ่ัง 
 1.8 การวิจยัเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝ่ัง และการจดัการไฟป่า 
 1.9 การวิจยัเก่ียวกบัมลพิษ การจดัการมลพิษ และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากมลพิษ 
 1.10 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรชุมชน การสร้างเครือข่าย
ชุมชนในการสงวน อนุรักษ ์และคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี  ประกอบดว้ย 6  
แผนงานวิจยั ดงัน้ี  
 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัทรัพยากรดินและวทิยาศาสตร์ทางดิน 
 2.2 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพและการบ ารุงฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้เหมาะสมกบัการใช้
ประโยชน ์ 
 2.3 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดและฟ้ืนฟูดินเปร้ียว ดินเคม็ 
 2.4 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.5 การวิจยัเก่ียวกบัทรัพยากรธรณี 
 2.6 การวิจยัเก่ียวกับการพฒันานวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรแร่อยา่งชาญฉลาด 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3 พฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการและสร้างความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการน า้ของประเทศ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี  
 3.1 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ  



 

     3.2 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการสร้างเข่ือนและฝาย 
 3.3 การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา
และชลศาสตร์ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.4 การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างองค์ความรู้ในการบูรณาการระหว่างน ้ าใตดิ้นและน ้ าผิวดินในการ
จดัการน ้า 
 กลยุทธ์การวจัิยที่ 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบัภัยพบิัติจากธรรมชาติ ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั 
ดงัน้ี   
 4.1 การวจิยัเก่ียวกบัภยัพิบติัจากธรรมชาติ การสร้างองคค์วามรู้และการป้องกนัภยัพิบติัธรรมชาติ 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มจากภยัพิบติัธรรมชาติ 
 4.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบการพยากรณ์เตือนภยัและระบบการเฝ้าระวงั
เก่ียวกบัอุบติัภยัทางธรรมชาติ 
 4.3 การวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางหรือ
เส่ียงต่อภยัพิบติัอนัเกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนธรณีพิบติัและการเกิดคล่ืนยกัษใ์นทะเล 

  5. ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่5 การบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวธีิทีเ่หมาะสม   

  เป้าประสงค์การวจัิย   : พฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการความรู้ของประเทศอยา่งมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

  ตัวช้ีวดั    : 1. ระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวจิยัและความรู้ของประเทศ  
    2. งบประมาณการวิจัยท่ีจัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้

ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 5 
 เป้าหมาย  : 1. มีระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัและความรู้ของ

ประเทศที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการน า
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาภูมิภาคและประเทศ 
เพิ่มข้ึน    

   2. มีการจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้น่วยงานภาครัฐภายใต้
ยทุธศาสตร์การวจิยัท่ี 5 เพิ่มข้ึน 

 ยทุธศาสตร์การวจิยัน้ีมุ่งเนน้การวจิยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการ
ดา้นการวิจยัของประเทศ โดยในระดบัภูมิภาค อาจมุ่งเนน้ในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยั



 

ในพื้นท่ีดว้ย ทั้งน้ี ไดก้  าหนดกลยทุธ์การวจิยัท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองต่าง ๆ รวม 2 กลยทุธ์ และ 15 แผนงานวิจยั 
ดงัน้ี  
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วจัิยเพือ่การปฏิรูประบบวจัิยของประเทศ ประกอบดว้ย 12 แผนงานวจิยั 
ดงัน้ี   
  1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารงานวจิยัของประเทศ  
  1.2 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการความรู้ ผลงานวจิยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ ทรัพยากร 
และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์การใชป้ระโยชน์โดยชุมชน ทอ้งถ่ิน และสาธารณะ 
  1.3 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการส่งเสริมการวิจยัในภาคเอกชนเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลย ี
  1.4 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนในต่างประเทศมาลงทุนวจิยัในประเทศ 
 1.5 การวิจยัเก่ียวกบัระบบการคุม้ครองสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นทางปัญญา และแนวทาง
การผลกัดนัสู่การสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาและการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ 
 1.6 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการวจิยั ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพื่อสร้างความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของประเทศ 
 1.7 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารการวจิยัของประเทศ 
 1.8 การวจิยัเก่ียวกบัการเขา้ถึงทรัพยากรทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวิทยาการสาขาต่าง ๆ 
ของประชาชน ตลอดจนการเขา้ถึงองคค์วามรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ 
 1.9 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รวจิยัระดบัชุมชน 
 1.10 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการบริหารการวิจยัในระดบัภูมิภาค    
 1.11 การวิจัยเก่ียวกับการพฒันาองค์ความรู้ คุณค่าทางภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ทางศิลปะ 
วฒันธรรม หตัถกรรม และความหลากหลายของกลุ่มคนสร้างมูลค่าสู่การตลาดดว้ยกระบวนการบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้ลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจ 
 1.12 การวิจยัเก่ียวกบัการจดัการองคค์วามรู้สู่การส่ือสารระดบัชุมชนฐานรากดว้ยภูมิปัญญาและ
วทิยาการสู่การจดัการอยา่งเหมาะสม 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วเิคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการ
วจัิยของประเทศทีม่ีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี  
 2.1 การวิจยั เกี ่ยวกบัระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื ่อการพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถดา้นการวจิยัของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  



 

 2.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานการวิจยัของประเทศ  
 2.3 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาดชันีดา้นการวิจยัท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาสู่ความเป็นเลิศทาง
วชิาการและการพฒันาประเทศ 

กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจัิยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิย ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) 
 จาก 5 ยทุธศาสตร์การวิจยัดงักล่าว เม่ือพิจารณาความส าคญักลุ่มเร่ืองท่ีควรวจิยัเร่งด่วน โดยค านึงถึง
วกิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการผลงานวจิยัและความรู้ เพื่อเร่งแกไ้ขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและการ
พฒันาประเทศโดยเร็ว ซ่ึงในระดบัภูมิภาค อาจมุ่งเนน้ในกลุ่มเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพื้นท่ีดว้ย 
ดงันั้น จึงก าหนด กลุ่มเร่ืองที่ควรวจัิยเร่งด่วน (Priority-based Research Areas) ตามนโยบายและยทุธศาสตร์
การวจิยั ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 13 กลุ่มเร่ือง ดงัน้ี 
 1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีง 
 การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกของชุมชนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต  ขจดัความยากจน และ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ  
ตลอดจนการจดัการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาการว่างงาน ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวติไดอ้ยา่งมัน่คง 
 2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 การวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูปประเทศไทย ความมัน่คงของรัฐ กฎหมาย การมีส่วนร่วม คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล สวสัดิการเพื่อความมัน่คงของชีวิต ความมัน่คงกบัประเทศเพื่อนบา้น 
ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการดา้นความมัน่คง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจ
ร่วมระหวา่งรัฐบาล ทอ้งถ่ิน และกลุ่มประชาสังคม 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : เกิดความมัน่คงในประเทศ เกิดความปรองดอง มีความสมานฉันท์
และความเป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก 
 3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
 การวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษา การจดัการศึกษา และรูปแบบการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการบริหารจดัการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพฒันาระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพฒันาการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ อนัน าไปสู่การสร้างเสริมความเขม้แข็งของ
สังคมฐานความรู้ในทุกระดบั 



 

 4. การจัดการทรัพยากรน า้ 
 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า ทั้งน ้ าผิวดินและน ้ าใตดิ้น ทั้งในและ
นอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจนลุ่มน ้ า ให้มีประสิทธิภาพและประหยดั รวมทั้งการวิจยัเก่ียวกบั
ผลกระทบต่าง ๆ ต่อการจดัการทรัพยากรน ้าในอนาคต เช่น ปริมาณน ้าตน้ทุน    
    ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : มีการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
คุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนและคุณภาพท่ีดีของส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลอืก 
 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน พลงังานทดแทน พลงังานชีวภาพ พืชพลงังาน และ
พลงังานทางเลือก ท่ีก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า ประหยดั มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ประหยดัเงินตราต่างประเทศในการน าเขา้พลงังาน ลดการขาดแคลน
พลงังาน และลดมลพิษจากการใชพ้ลงังาน รวมทั้งลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของประเทศ 
   6. การเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า 
  การวิจยัเก่ียวกบัการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อพฒันาศกัยภาพการ
ส่งออกในกลุ่มสินคา้ที่สร้างรายไดห้ลกัจากการส่งออกและสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน และการวิจยัเพื่อต่อยอด
ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถ่ิน และสาธารณะ รวมทั้งการพฒันา
คุณภาพสินคา้และผลิตภณัฑ์ มาตรฐานสินคา้และผลิตภณัฑ์ความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) และความ
มัน่คงดา้นอาหาร (Food Security) 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
ขจดัความยากจนและพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 7. การป้องกนัโรคและการรักษาสุขภาพ 
  การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การติดเช้ือ 
วิทยาการใหม่ทางสาธารณสุข การพึ่ งพาตนเองและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงการวิจยัดา้นบุคลากรการแพทยพ์ื้นบา้น การแพทยแ์ผนไทย 
และแพทยท์างเลือก และการวจิยัเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ  
  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : คุณภาพชีวติของประชาชนและระบบการจดัการสาธารณสุขดีข้ึน และ
มีความมัน่คงดา้นสุขภาพของประเทศ 
 8. การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
   การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ การพฒันาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสมและย ัง่ยืน และการเช่ือมต่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน



 

กบัองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ และการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน 
 9. เทคโนโลยใีหม่และเทคโนโลยทีีส่ าคัญเพือ่อุตสาหกรรม 
  การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ ท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีท่ีส าคญัสู่การพฒันาอุตสาหกรรมทุกระดบั การวิจยัเพื่อเป็นการช้ีน าการ
พฒันาการประดิษฐ์คิดค้นและนวตักรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ งการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยมีเทคโนโลยีท่ีน าไปสู่
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
 10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียว 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน น าไปสู่
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของประชาชน 
 11. สังคมผู้สูงอายุ 
  การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ ระบบและมาตรการการส่งเสริม ดูแล การจดัการ 
สวสัดิภาพและสวสัดิการผูสู้งอายุให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมบทบาทของผูสู้งอายุใน
สถาบนัสังคมและชุมชน รวมทั้งการน าศกัยภาพของผูสู้งอายุมาใช้ในการพฒันาประเทศ และการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่สังคม 
   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ผูสู้งอายมีุศกัยภาพท่ีพฒันาข้ึนเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัสังคม ตลอดจนมี
สวสัดิการและสวสัดิภาพต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติให้เกิดความมัน่คง 
  12. ระบบโลจิสติกส์ 
   การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อยา่งบูรณาการ ทั้งในดา้น
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาประสิทธิภาพและมาตรการให้บริการดา้นโลจิสติกส์  การพฒันาบุคลากร
ดา้นโลจิสติกส์ และระบบบริหารจดัการขนส่งท่ีเหมาะสม รวมทั้งการเช่ือมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการคา้ การลงทุน การท่องเท่ียว 
ความมัน่คง ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   



 

   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ  

13. การปฏิรูประบบวจัิย 
การวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูประบบวจิยัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนกลาง ในส่วน

ภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานอนัมัน่คงการพฒันาประเทศสู่สังคมฐานความรู้และน าไปสู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ : มีระบบการวจิยัของประเทศท่ีเขม้แขง็ มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกระดบั 

_________________________ 

 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคเหนือ 
 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่1 การวจัิยเพือ่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และลงทุนภาคเหนือสู่ภูมิภาคลุ่มน ้า
โขงและอนิโดจีน รวม 3 กลยทุธ์ และ 9 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

กลยุทธ์การวจัิยที ่1 สรรสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและการใช้ประโยชน์จากพืชป่าสู่
มูลค่าอุตสาหกรรมและการค้าตามหลกัการพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการผลิตและขยายพนัธ์ุพืชพื้นบา้นสู่พืชสมุนไพรและการฟ้ืนฟู
ต ารับอาหารปลอดภยัเพื่อสุขภาพ 

1.2 การวิจยัและพฒันาเกี่ยวกบัการผลิต แปรรูป และการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สูง เช่น 
กาแฟอราบิกา้ ชา ขา้วไร่ พืชเมืองหนาว และพืชอาหารป่าตามหลกัเกษตรและอาหารปลอดภยั ดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินผสมผสานวทิยาการสมยัใหม่ 

1.3 การวิจยัและพฒันาเกี่ยวกบัทกัษะการผลิตสัตว ์สัตวน์ ้ า น าไปสู่การพึ่งตนเองและ
ความหลากหลายของแหล่งโปรตีน เพิ่มมูลค่าจากเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของสัตวแ์ละสัตวน์ ้ า เช่น ปลาสายพนัธ์ุ
ทอ้งถ่ิน แมลงทอ้งถ่ิน ววัดอย ไก่พื้นบา้น 

1.4 การวิจยัเก่ียวกบัพนัธ์ุขา้ว การสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดมูลค่าจากผลิตภณัฑ์ขา้วสู่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการตลาดขา้วภาคเหนือ 

1.5 การวิจยัเก่ียวกบัการตลาดท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการจดัเขตการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ภาคเหนือ 

กลยุทธ์การวจัิยที ่2 น าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม และประเพณีโดดเด่นเช่ือม
ประสานการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาผสานความเช่ือ ส่ือสารผ่านเทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ
อย่างสมดุลและยัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

2.1 การวิจยัและพฒันาเกี่ยวกบัสินคา้ของที่ระลึกจากงานหตัถกรรม วฒันธรรมประเพณี 
เพื่อรองรับตลาดการท่องเท่ียวภาคเหนือ 

2.2 การวิจยั เกี ่ยวกบัการปรับกลย ุทธ์การผลิตและสร้างเส้นทางสู่ตลาดของสินคา้
หตัถกรรม วสิาหกิจชุมชนภาคเหนือ 

2.3 การวจิยัเก่ียวกบัการน าความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมของภาคเหนือสู่การเพิ่มมูลค่าผา่น
ตลาดท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก 

กลยุทธ์การวจัิยที ่3 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มธุรกจิ เช่ือมโยงการค้า การลงทุนด้วยเทคโนโลยี
และฐานความรู้คู่คุณธรรม ประกอบดว้ย 1 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 



 

3.1 การวิจยัเก่ียวกบักลุ่มธุรกิจส าคญัภาคเหนือกบัระบบการจดัการตลาด ระบบโลจิสติกส์ 
เช่น ธุรกิจการค้าข้าวภาคเหนือ ธุรกิจเซรามิกส์ ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว ธุรกิจหัตถ-อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมซอฟแวร์ 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่2 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคม
ภาคเหนือ รวม 4 กลยทุธ์ และ 12 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

กลยุทธ์การวจัิยที ่1 น าองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและวิทยาการด้านการจัดการความมั่นคง
ของสังคมสู่การพัฒนาเป็นฐานความคิดการจัดการความขัดแย้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของ
ชุมชนภาคเหนือ ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมบทบาทและศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใน
การกระจายผลประโยชน์และทรัพยากรสู่ประชาชนทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 

1.2 การวิจยัเก่ียวกบันโยบายทอ้งถ่ินมุ่งสู่การจดัการกลไกแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหา
หน้ีสิน การจดัระบบกองทุนชุมชนและสวสัดิการชุมชน 

1.3 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกับระบบการส่ือสารความรู้ชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีชุมชนและทอ้งถ่ินอยา่งมีคุณค่าและสร้างสรรค ์

กลยุทธ์การวจัิยที ่2 สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองรับการเปลีย่นแปลงและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระบบตลาด ประกอบดว้ย 4 
แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

2.1 การวิจยัเก่ียวกับการพฒันาทรัพยากรบุคคลกับกลุ่มธุรกิจส าคญัในภาคเหนือ เช่น การ
จดัระบบการศึกษากบัการรองรับการเติบโตของธุรกิจส าคญัในภาคเหนือ โอกาสการพฒันาทกัษะฝีมือของ
แรงงานภาคเหนือเขา้สู่งานและอาชีพท่ีรองรับอยูใ่นภูมิภาค 

2.2 การวิจยัและพฒันาเกี่ยวกบัทกัษะความรู้ และพื้นฐานการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ชุมชนสู่การสร้างสรรคง์านและอาชีพท่ีเหมาะสม เป็นแหล่งสร้างรายไดเ้สริมของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2.3 การวิจัยและพัฒนา เก่ียวกับประสิทธิภาพแรงงานท่ีตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

2.4 การวิจยัเก่ียวกับระบบดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต ลดผลกระทบจากโรคติดเช้ือ โรค
เร้ือรังและโรคอุบติัใหม ่โดยเฉพาะปัญหาโรคเอดส์ในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีมีความเส่ียง เช่น โรคเอดส์ โรคธาลสัซีเมีย 
และพฤติกรรมเส่ียงของเยาวชน 



 

กลยุทธ์การวจัิยที ่3 น าบทบาทที่มีคุณค่าและศักยภาพจากผู้สูงอายุมาจัดการระบบดูแล  เฝ้า
ระวัง  เสริมสร้างสวัสดิการชุมชนแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส การพัฒนาต่อยอดระบบคิดกลุ่มผู้สูงอายุสู่ธุรกิจ 
ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับตวัขององคก์รให้บริการและการปรับโครงสร้างพื้นฐานการ
บริการใหเ้อ้ือต่อสังคมผูสู้งอายขุองชุมชนภาคเหนือ 

3.2 การวิจยัเก่ียวกบัระบบการส่งเสริมคุณค่าจากการท างานช่วยเหลือชุมชน สังคมของ
ผูสู้งอายภุาคเหนือ 

3.3 การวิจยัเก่ียวกบัระบบการดูแล การให้ค  าปรึกษา และการเฝ้าระวงัปัญหาท่ีเป็นผลจาก
สังคมผูสู้งอายขุองภาคเหนือ 

กลยุทธ์การวจัิยที ่4 จัดการแรงงานต่างด้าว การจัดการเขตพืน้ที่การใช้แรงงานต่างด้าวทีไ่ม่ขัด
หลกัสิทธิมนุษยชน และป้องกนัปัญหาสังคมและความมั่นคง ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

4.1 การวิจยัเก่ียวกบัระบบสนบัสนุนการคดักรองบุคคลต่างดา้วและบุคคลไทยไร้สัญชาติ 
และการใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างดา้วอย่างเหมาะสมในพื้นท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง และการ
บริการ 

4.2 การวิจยัเก่ียวกับความตอ้งการใช้และจดัระบบแรงงานต่างด้าวในจงัหวดัชายแดน เช่น 
เชียงใหม่ เชียงราย และตาก ใหเ้อ้ือต่อการทดแทนสาขาแรงงานท่ีขาดแคลน 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่3 การวจัิยเพือ่สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาและวิทยาการสู่การพึ่งตนเองในการจัดการเมือง
ชนบทและชายแดนภาคเหนือ รวม 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วิจัยสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทและแผนบริหารจัดการเมือง พื้นที่
ชนบท  พืน้ทีสู่ง  และพืน้ทีช่ายแดนอย่างบูรณาการ รองรับการเปลีย่นแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วจัิยสนับสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชนในเมือง ระหว่างเมือง และ
โครงข่ายการคมนาคมสู่ประเทศเพือ่นบ้านตามแนว N-S และ E-W Economic Corridor 

กลยุทธ์การวจัิยที ่3 วจัิยและพฒันาเทคโนโลยีทีส่นับสนุนการประหยดัพลงังานและเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์การวจัิยที ่4 วจัิยสนับสนุนระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น การเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรท้องถิ่นเพือ่รองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในพืน้ที ่และส่ือสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่4 การวจัิยเพือ่สนับสนุนการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
และยัง่ยนืของภาคเหนือ รวม 3 กลยทุธ์ และ 9 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 



 

กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วิจัยสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศลุ่มน ้าแบบมีส่วนร่วมที่บูรณาการ
ภูมิปัญญาและวิทยาการจัดการลุ่มน ้าเพื่อเช่ือมโยงสู่เครือข่ายการใช้น ้าตั้ งแต่ต้นน ้า  กลางน ้า และท้ายน ้า 
ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัระบบการชะลอน ้ าในพื้นท่ีตน้น ้ าตามแนวพระราชด าริเร่ือง
ฝายตน้น ้าล าธารอยา่งเป็นระบบ 

1.2 การวิจยัเกี่ยวกบัแนวทางการปลูกพืชอนุรักษ์ดินและน ้ าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เช่น ระบบ
กสิกรรมธรรมชาติ ธนาคารตน้ไม ้

1.3 การวจิยัเก่ียวกบัการก าหนดแผนการใชท่ี้ดินและมาตรการผงัเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ีและการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเส่ียงภยัพิบติั 

กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการจัดการในเชิงคุณค่าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มุ่งเน้นการผสมผสานองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ประกอบดว้ย 2 แผนงาน 
วจิยั ดงัน้ี 

2.1 การวจิยัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากพืชป่าเป็นพืชสมุนไพรสู่การพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
และอาหารสุขภาพ 

2.2 การวิจยัเก่ียวกบัระบบสนบัสนุนการจดัท าบญัชีความหลากหลายทางชีวภาพของทอ้งถ่ิน 
เพื่อปฏิบติัการสงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และคุม้ครองทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

กลยุทธ์การวจัิยที ่3 วจัิยสนับสนุนการลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ภาวะโลกร้อนอนัเกดิจากกจิกรรม
และวถิีชีวติของคนภาคเหนือ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 

3.1 การวิจยัเก่ียวกบัการสนับสนุนแนวทางการลดปริมาณขยะครัวเรือนและชุมชนทอ้งถ่ิน 
การจดัระบบบ าบดัน ้าเสียครัวเรือน 

3.2 การวิจยัเก่ียวกบัการสนับสนุนแนวทางการสร้างการยอมรับการบงัคบัใช้ขอ้บญัญัติ
องคก์ารทอ้งถ่ินดา้นภาษีตามหลกัผูก่้อมลภาวะเป็นผูจ่้าย 

3.3 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัเทคโนโลยีและบริการสาธารณะสู่การใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะประหยดัพลงังาน 

3.4 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางและมาตรการใหล้ดการเผาในพื้นท่ีโล่ง การเผาพื้นท่ีเกษตรกรรม
เพื่อแกปั้ญหาหมอกควนั 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่5 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงของ
ท้องถิ่นและจังหวดัภาคเหนือ รวม 3 กลยทุธ์ และ 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 



 

กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและการเปลี่ยนแปลงบทบาทการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพือ่การบริการสาธารณะ ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินต่อบทบาทการสร้างเครือข่าย
ชุมชนสนบัสนุนการพฒันาและการบริการสาธารณะ 

1.2 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัการและแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นผลกระทบต่อประชาชนดว้ยหลกับริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการคลังท้องถิ่นเพื่อการลงทุนใน
กิจกรรมท้องถิ่นขนาดใหญ่และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ท้องถิ่นในการบริการสาธารณะ เช่น ระบบ
สหกรณ์และสวสัดิการท้องถิ่น  

กลยุทธ์การวจัิยที ่3 วิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ท้องถิ่นรองรับการบริการสาธารณะทีเ่พิม่ขึน้ 

กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจัิยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิย (พ.ศ.2555-2559) 
ประเด็นวจัิยเร่งด่วนภาคเหนือ 

1. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความมัน่คงของรัฐและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษา 
4. การจดัการน ้า 
5. การพฒันาพลงังานทดแทน 
6. การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรเพื่อส่งออกและลดการน าเขา้ 
7. การป้องกนัโรคและการรักษาสุขภาพ 
8. การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
9. เทคโนโลยท่ีีส าคญัเพื่ออุตสาหกรรม 
10. การบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
11. สังคมผูสู้งอาย ุ
12. ระบบโลจิสติกส์ 

 
 
 



 

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาด้านสังคม (ประชาชน การศึกษา 
สุขภาพ ศาสนา และวฒันธรรม) รวม 13 กลยทุธ์ และ 63 แผนงานวิจยั ดงัน้ี  
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้ งในและนอกระบบ 
ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ประกอบดว้ย 9 
แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษา 
1.2 การวิจยัเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ินระดับชาติและ

นานาชาติ 
1.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัแนวทางการจดัการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัเครือข่าย การเรียนรู้ในสังคมและสถาบนัการศึกษา 
1.5 การวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
1.6 การวจิยัเก่ียวกบัคุณภาพขององคก์ารท่ีจดัการดา้นการศึกษา 
1.7 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นการศึกษา 
1.8 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัแนวทางการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
1.9 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ 
กลยุทธ์การวจัิยที ่2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการสร้างจิตสาธารณะและความ

สามัคคีในสถาบันการศึกษาและสังคม ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
2.1 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรม 
2.2  การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอาสาสมคัรและการเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถาบนัการศึกษา

และสังคม 
2.3 การวจิยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างความสมานฉนัท ์ในสถาบนัการศึกษาและสังคม 
กลยุทธ์การวจัิยที ่3 สร้างโอกาสด้านอาชีพและให้การศึกษาด้านสิทธิของผู้ใช้แรงงาน 

ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศูนยก์ลางการศึกษาท่ีหลากหลายต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
3.2 การวิจยัเก่ียวกบัโอกาสและความพร้อมของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ 



 

3.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบใหมี้ความพร้อมในการ
แข่งขนัและมีความมัน่คงในชีวติ 

3.4 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่4 ส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การรักษา ตลอดจน พยาบาลการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบดว้ย 14 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
4.1 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์

และสาธารณสุข 
4.2  การวิจยัเก่ียวกบัสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
4.3 การวจิยัเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ 
4.4 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาโรคอุบติัใหม่/อุบติัซ ้ า 
4.5 การวจิยัเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
4.6 การวจิยัเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
4.7 การวจิยัเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและการป้องกนัอุบติัเหตุทางถนน 
4.8 การวจิยัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
4.9 การวจิยัเก่ียวกบัสุขภาพเด็ก เยาวชน สตรี  
4.10 การวจิยัเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพผูสู้งอายุ 
4.11 การวจิยัเก่ียวกบัโรคมะเร็งตบั-ท่อน ้าดี 
4.12  การวจิยัเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ 
4.13 การวจิยัเก่ียวกบัทุนทางสังคมกบัการสร้างเสริมความมัน่คงดา้นสุขภาพ 
4.14  การวจิยัเก่ียวกบัโรคธาลสัซีเมีย 
กลยุทธ์การวจัิยที ่5 พฒันาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน 

การแพทย์ทางเลอืก และสมุนไพร ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
5.1 การวิจยัเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือก เพื่อ

สร้างองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการคุม้ครองภูมิปัญญา 
5.2 การวจิยัเก่ียวกบัสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
กลยุทธ์การวจัิยที ่6 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหา

ผู้มีอทิธิพล ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
6.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่ายบริหารจดัการปัญหายาเสพติด 
6.2 การวจิยัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 



 

6.3 การวจิยัเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงและภยัคุกคามดา้นสุขภาพ 
กลยุทธ์การวจัิยที ่7 จัดระบบบริการและการประกันสุขภาพ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
7.1 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกับระบบบริการและการประกันสุขภาพทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 
7.2 การวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาสุขภาพแรงงานในอีสาน 
7.3 การวจิยัเก่ียวกบัการบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขแก่ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย ุ
7.4 การวจิยัเก่ียวกบัสุขภาพของประชากรวยัแรงงานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กลยุทธ์การวจัิยที ่8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 

ประกอบดว้ย 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
8.1 การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมความเขม้แข็งของทอ้งถ่ินโดยกระบวนการและกลไก

สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8.2 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระเบียบชุมชนและสวสัดิการเพื่อความมัน่คงและความสุข

ของชีวติ 
8.3 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลกัประกนัรายไดต้ลอดจน

ความมัน่คงในครัวเรือน 
8.4 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิตให้กบัเยาวชน

ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ และผูสู้งอายุ 
8.5 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นประชาสังคมและการจดัการความรู้เพื่อขจดั

ความยากจนและเสริมสร้างภูมิคุม้กนัของทอ้งถ่ินและสังคม 
8.6 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกับศูนยก์ารเรียนรู้การพึ่งพาตนเองในระดบัครอบครัวและ

ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
8.7 การวจิยัเก่ียวกบัการเตรียมเขา้สู่สังคมแห่งผูสู้งอาย ุ
กลยุทธ์การวจัิยที ่9 ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ

เอกลกัษณ์ทีห่ลากหลาย ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
9.1 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริม อนุรักษ ์และพฒันาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ

เอกลกัษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อแกปั้ญหาของชาติอยา่งย ัง่ยนื  
9.2  การวจิยัเก่ียวกบัการยกระดบัการเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมไทย และ

สร้างสรรคง์านศิลป์ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ สู่การยอมรับในระดบันานาชาติ 



 

9.3 การวิจัยเก่ียวกับผลกระทบจากโลกาภิวฒัน์ต่อการเปล่ียนแปลงด้านค่านิยมศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 

9.4 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
9.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์

ชุมชน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่10 พฒันาต่อยอดภูมิปัญญา ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
10.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติบนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย 
10.2 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละเพิ่มมูลค่าองคค์วามรู้จากผูสู้งอายเุพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่11 พัฒนาทางสังคมโดยองค์ความรู้ทางศาสนา  ประกอบด้วย 2 แผน

งานวจิยั ดงัน้ี 
11.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาสังคมโดยใชห้ลกัทางศาสนาเป็นศูนยก์ลาง 
11.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาสถาบนัทางศาสนาในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
กลยุทธ์การวจัิยที ่12 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
12.1 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
12.2 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันากฎหมาย ตลอดจนระบบการยติุธรรม 
12.3 การวจิยัเก่ียวกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม

และการเมือง 
12.4 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อต่อตา้นและป้องกนัการทุจริต

และการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน  
12.5 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบของโครงการพฒันาทอ้งถ่ินตามนโยบายของรัฐ ท่ีมีต่อสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม 
กลยุทธ์การวจัิยที ่13 เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมแห่งชาติ และบูรณาการการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
13.1 การวิจยัเก่ียวกับการบริหารจดัการและผลกระทบอนัเน่ืองมาจากผูล้ ักลอบเขา้เมือง 

แรงงานต่างดา้ว และแรงงานต่างถ่ิน 
13.2 การวจิยัเก่ียวกบัศกัยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการประชาสัมพนัธ์ภาครัฐ 
13.3 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารเร่ืองความขดัแยง้และสร้างสันติสุขในสังคม 



 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  รวม 19 กลยุทธ์ 
และ 87 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

กลยุทธ์การวิจัยที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 10 
แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
1.2 การวจิยัเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียว 
1.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
1.4 การวิจยัเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียว 
1.5 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 
1.6 การวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวชายแดน 
1.7 การวจิยัเก่ียวกบันวตักรรมและส่ือสร้างสรรคเ์พื่อการท่องเท่ียว 
1.8 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัหลกัสูตรการท่องเท่ียวชุมชน 
1.9 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมการท่องเท่ียว 
1.10 การวจิยัเก่ียวกบัความหลากหลายของชาติพนัธ์ุลุ่มน ้าโขง 
กลยุทธ์การวจัิยที ่2 พฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย 12 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
2.1 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินและแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาอนัเกิดจากวกิฤตการเงิน 
2.2 การวิจยัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ ขอ้ตกลงการคา้เสรี และการเช่ือม

อาเซียนสู่สากล 
2.3 การวิจยัเก่ียวกับการสร้างสัมพนัธภาพและการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนร่วมกับ

ประเทศเพื่อนบา้น 
2.4 การวิจยัเก่ียวกบักลไกท่ีเหมาะสมในการพฒันาเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN Economic Community) 
2.5 การวจิยัเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลาง (HUB)  ดา้นสุขภาพของกลุ่มอนุภาค 
2.6 การวจิยัเก่ียวกบัการเป็นศูนยก์ลาง (HUB) ดา้นการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
2.7 การวจิยัเก่ียวกบัการคา้ชายแดน 
2.8 การวจิยัเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ 



 

2.9 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบของการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างดา้ว 
2.10 การวจิยัเก่ียวกบัโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ SMEs และสินคา้ OTOP   
2.11 การวจิยัเก่ียวกบันโยบายเพื่อพฒันาการคา้ชายแดน 
2.12 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบของการคา้ขา้มชาติต่อการคา้ทอ้งถ่ิน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 3 แผนงานวิจยั 

ดงัน้ี 
3.1 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบักฎเกณฑแ์ละผลกระทบท่ีเอ้ือต่อความสามารถในการแข่งขนั

ของการคา้ทอ้งถ่ิน 
3.2 การวิจยัเก่ียวกบัโครงข่ายคมนาคม (Logistics) เพื่อรองรับแผนการขยายตวัด้านการ

ท่องเท่ียว 
3.3 การวจิยัเก่ียวกบัโครงข่ายคมนาคม (Logistics) เพื่อรองรับแผนการขยายตวัดา้นระเบียง

เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์การวจัิยที ่4 ปรับปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรพืช 

ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
4.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาพนัธ์ุและกระบวนการกระจายพืชพนัธ์ุดี 
4.2 การวิจยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการผลิต การเก็บเกี่ยว และการขนส่งขา้ว 

มนัส าปะหลงั ออ้ย ยางพารา และอ่ืน ๆ 
4.3 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัเขตพื้นท่ีการปลูกพืชหลกัตามศกัยภาพของพื้นท่ี 
กลยุทธ์การวจัิยที ่5 สร้างมูลค่าเพิม่ผลติผลทางการเกษตร ประกอบดว้ย 1 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
5.1 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
กลยุทธ์การวจัิยที ่6 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันข้าวหอมมะลิในตลาดโลก  ประกอบดว้ย 5 

แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
6.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพขา้วหอมมะลิ 
6.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาวธีิการรับรองมาตรฐานขา้วหอมมะลิ 
6.3 การวจิยัเก่ียวกบัการตลาดขา้วหอมมะลิ 
6.4 การวจิยัเก่ียวกบัการผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของขา้วหอมมะลิ 
6.5 การวจิยัเก่ียวกบัความมัน่คงดา้นการผลิตขา้วหอมมะลิ 



 

กลยุทธ์การวจัิยที ่7 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
ประกอบดว้ย 6 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

7.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลงังานทดแทน 
7.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลงังานทางเลือก 
7.3 การวจิยัเก่ียวกบัวธีิการและมาตรฐานการประหยดัพลงังาน 
7.4 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัศกัยภาพของแหล่งวตัถุดิบเพื่อใช้ผลิตพลงังานทางเลือก 
7.5 การวจิยัเก่ียวกบัการใชข้องเหลือใชจ้ากการเกษตรเพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
7.6 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลงังานทดแทน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่8 พัฒนาระบบการผลิตให้สามารถท าการปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดว้ย 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
8.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาสัตวเ์ศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
8.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอาหารสัตว ์
8.3 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มภูมิคุม้กนัและลดสารเคมีในการผลิตสัตว ์
8.4 การวจิยัเก่ียวกบัการผลิตสัตวท์างเลือก เช่น แพะ แกะ กระบือ 
8.5 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษส์ัตวป่์าอ่ืน ๆ 
8.6 การวจิยัเเก่ียวกบัการพฒันาและการใชว้ทิยาการเทคโนโลยสี าหรับการผลิตสัตว ์
8.7 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์การวจัิยที ่9 อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น ้าจืด ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั 

ดงัน้ี 
9.1 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการเร่งอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์จากสัตวน์ ้าจืดทอ้งถ่ิน 
9.2 การวจิยัเก่ียวกบัการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นผลิตสัตวน์ ้าจืดปลอดภยั 
กลยุทธ์การวจัิยที ่10 พฒันาประสิทธิภาพการผลติและการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตรให้

เอือ้ต่อการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย 9 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
10.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาวตัถุดิบในประเทศ 
10.2 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร 
10.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการแปรรูปทางการเกษตร 
10.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 
10.5 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มศกัยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
10.6 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัพืชสมุนไพรและพืชผกัสวนครัวเพื่อเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม 



 

10.7 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
การผลิตและการแปรรูป 

10.8 การวิจยัเก่ียวกบัการเพิ่มศกัยภาพธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค (ตน้น ้ า 
กลางน ้า และปลายน ้า) 

10.9 การวจิยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชน (OTOP – SMEs) 
กลยุทธ์การวจัิยที ่11 สร้างโครงข่ายรับรองการขยายตัวอุตสาหกรรมจากภาคอื่น  ๆ 

ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
11.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานและยกระดบัประสิทธิภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์ 
11.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งและการกระจายสินคา้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์การวจัิยที ่12 พัฒนาและสร้างศักยภาพด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า

ด้านอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
12.1 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตดา้นการเกษตร 
12.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาการและเทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์การวจัิยที ่13 สร้างมูลค่าเพิม่และคลัสเตอร์ของส่ิงทอ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
13.1 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มมูลค่าจากหม่อนไหมและฝ้าย 
13.2 การวจิยัเก่ียวกบัการตลาดผลิตภณัฑจ์ากไหมและฝ้าย 
13.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการฟอกยอ้ม 
13.4 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการสร้างคลสัเตอร์ของส่ิงทอท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
กลยุทธ์การวจัิยที ่14 ส่งเสริมการท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 4 

แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
14.1 การวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาแนวทางแกไ้ขความยากจน 
14.2 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาการประกนัรายไดข้องเกษตรกร 
14.3 การวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมแต่ละพื้นท่ี 
14.4 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พืชทอ้งถ่ิน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่15 ปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวิจยั 

ดงัน้ี 
15.1 การวจิยัเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 



 

15.2 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการท าฟาร์ม 
15.3 การวจิยัเก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดสารพิษ 
15.4 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพในทอ้งถ่ิน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่16 พัฒนาระบบชลประทานที่ครอบคลุมพืน้ที่การเกษตร ประกอบด้วย 3 

แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
16.1 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ จากทรัพยากรน ้าในทอ้งถ่ิน 
16.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบชลประทานโครงข่ายท่ีครอบคลุมพื้นท่ีการเกษตร 
16.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการน ้าชลประทาน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่17 เพิม่ความหลากหลายของสินค้า OTOP และพฒันามาตรฐาน พร้อมทั้ง

เช่ือมโยงตลาด ประกอบดว้ย 5 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
17.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ OTOP ใหไ้ดม้าตรฐาน 
17.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการตลาดสินคา้ OTOP  
17.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
17.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหมู่บา้นท่องเท่ียว OTOP    
17.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์การวจัิยที ่18 พฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพืน้ฐานในการ

พฒันาเศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
18.1 การวจิยัเก่ียวกบักระบวนการสร้างองคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินและต่อยอดภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
18.2 การวจิยัเก่ียวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑสิ์นคา้ของทอ้งถ่ิน 
18.3 การวิจยัเก่ียวกบัการจดัการผลิตและการตลาดสินคา้ในระดบัชุมชนท่ีเหมาะสม โดยใช้

องคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล 
กลยุทธ์การวจัิยที ่19 ประยุกต์วิทยาการและเทคโนโลยสีนับสนุนในการพฒันาสินค้า 

ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
19.1 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และผลิตภณัฑ ์
19.2 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและคมนาคมเพื่อความสุขของสังคม 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่3 การฟ้ืนฟูและพัฒนาตลอดจนการใช้ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวม 10 กลยทุธ์ และ 48 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 



 

กลยุทธ์การวจัิยที ่1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ประกอบดว้ย 6 แผน
งานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ใน
แต่ละทอ้งถ่ิน 

1.2 การวจิยัเก่ียวกบัการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ 
1.3 การวจิยัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาการท าลายอินทรียว์ตัถุบนพื้นฐานเกษตรกรรม 
1.4 การวจิยัเก่ียวกบัการใชว้สัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรในการปรับปรุงดิน 
1.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการตรวจสอบสารเคมีปนเป้ือนในดิน 
1.6 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานบนฐานชีววธีิ 
กลยุทธ์การวจัิยที ่2 ป้องกนัการแพร่กระจายและฟ้ืนฟูดินเค็ม ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
2.1 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการดินเค็มเพื่อป้องกนัการกระจายตวัและเพิ่ม

ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
2.2 การวิจัยเก่ียวกับการพฒันาวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีใช้ประโยชน์ดินเค็มอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์การวจัิยที ่3 พฒันานวตักรรมและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกบั

ทางสังคมศาสตร์ เพือ่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างชาญฉลาด ประกอบดว้ย 6 แผนงานวิจยั 
ดงัน้ี 

3.1 การวจิยัเก่ียวกบัวถีิชุมชนกบัทรัพยากรแร่ 
3.2 การวจิยัเก่ียวกบัการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรแร่ 
3.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันวตักรรมและองคค์วามรู้ดา้นการใชท้รัพยากรแร่ โดยไม่มี

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3.4 การวิจยัเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรแร่อยา่งเป็นธรรมและ

เหมาะสม 
3.5 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัท าฐานขอ้มูลการท าเหมืองแร่ 
3.6 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบของการท าเหมืองแร่ต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 
กลยุทธ์การวจัิยที ่4 พัฒนาวิทยาการ ด้ านเทคนิคและการบ ริหารจัดการน ้ าอ ย่ างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 6 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
4.1 การวจิยัเก่ียวกบันวตักรรมและองคค์วามรู้เพื่อการกกัเก็บน ้ า 
4.2 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษน์ ้าเพื่อเป็นตน้ทุนในช่วงฤดูแลง้ 



 

4.3 การวิจัยเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการใช้น ้ าบนดิน น ้ าใต้ดินในชุมชน เกษตร และ
อุตสาหกรรมอยา่งผสมผสาน 

4.4 การวจิยัเก่ียวกบัการต่อยอดภูมิปัญญาการจดัการน ้าของชุมชน 
4.5 การวจิยัเพื่อหารูปแบบและกฎระเบียบการบริหารจดัการน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.6 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาฝนหลวงตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 
กลยุทธ์การวจัิยที ่5 พฒันาแหล่งน า้และระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ และป้องกันการบุก

รุกพืน้ทีชุ่่มน า้ ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
5.1 การวิจยัเก่ียวกบัการหาแนวทางในการอนุรักษแ์ละคุม้ครองพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีส าคญั และมี

ความเปราะบางเชิงนิเวศน ์
5.2 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
5.3 การวจิยัเก่ียวกบัแบบจ าลองปริมาณน ้า และคุณภาพน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้า 
กลยุทธ์การวจัิยที ่6 เร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม และส่งเสริม

การปลูกป่า ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
6.1 การวจิยัเก่ียวกบัการคุม้ครองพื้นท่ีป่าตน้น ้ าใหม้ากเพียงพอ และเอ้ือต่อการใชป้ระโยชน์

ของมนุษย ์
6.2 การวจิยัเก่ียวกบัการคุม้ครองและใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 
6.3 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุม้ครองและใชป้ระโยชน์

จากชุมชนท่ีเหมาะสม 
6.4 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัแบ่งเขตพื้นท่ีป่า 
กลยุทธ์การวจัิยที ่7 ลดภาวะโลกร้อนและพฒันาการใช้ประโยชน์จากแสงอาทติย์และพลงังาน

ทดแทนอืน่ ประกอบดว้ย 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
7.1 การวจิยัเก่ียวกบัการหาแนวทางการลดภาวะโลกร้อนโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และ

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
7.2 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทน 
7.3 การวจิยัเก่ียวกบัผลการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศต่อทรัพยากรการเกษตร 
7.4 การวจิยัเก่ียวกบัการลดมลพิษทางอากาศ 
7.5 การวจิยัเก่ียวกบัการตรวจสอบและติดตามการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ 
7.6 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาแบบจ าลองพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทางเลือกอ่ืน 

เพื่อการผลิตไฟฟ้า 



 

7.7 การวิจัย เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสมต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ 

กลยุทธ์การวจัิยที ่8 เพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมมลพษิ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
8.1 การวจิยัเก่ียวกบัการลดปริมาณของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
8.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยสีะอาดในภาคการผลิตหลกัของภูมิภาค 
8.3 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีใชว้ตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8.4 การวจิยัเก่ียวกบัวทิยาการและเทคโนโลยกีารจดัการน ้าเสียอยา่งย ัง่ยนื 
กลยุทธ์การวจัิยที ่9 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเสีย ประกอบดว้ย 2 แผนงาน วจิยั ดงัน้ี 
9.1 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
9.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบ าบดัน ้าเสียของชุมชน 
กลยุทธ์การรวจัิยที ่10 ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความโดดเด่นด้าน

ซากดึกด าบรรพ์ ประกอบดว้ย 8 แผนงานวจิยั  ดงัน้ี 
10.1 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
10.2 การวจิยัเก่ียวกบัการบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และกฎหมายเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
10.3 การวจิยัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
10.4 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรชีวภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน 
10.5 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
10.6 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอุทยานดา้นซากดึกด าบรรพ ์
10.7 การวิจัยเก่ียวกับการปลูกสร้างจิตส านึกและปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
10.8 การวิจยัเก่ียวกับการจดัการระบบฐานข้อมูลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่4 การบริหารจัดการการวจัิยองค์ความรู้ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญา
ของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวธีิทีเ่หมาะสม รวม 3 กลยทุธ์ และ 11 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

กลยุทธ์การวจัิยที ่1 พฒันาระบบบริหารงานวจัิยของประเทศ ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
1.1 การวิจยัเกี่ยวกบัการพฒันากระบวนการบริหารและจดัสรรงบประมาณ โดยยึดหลกั

ธรรมาภิบาล 
1.2 การวจิยัเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัการศึกษาในการพฒันา และผลิตบุคลากรตามความ

ตอ้งการของพื้นท่ี 



 

1.3 การวิจยัเก่ียวกบัการเขา้ถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการ
สาขาต่าง ๆ ตลอดจนองคค์วามรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ 

กลยุทธ์การวจัิยที ่2 บริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และ
ภูมิปัญญาของประเทศและจากต่างประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ประกอบด้วย 6 แผน
งานวจิยั ดงัน้ี 

2.1 การวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 

2.2 การวิจยัเก่ียวกบัระบบและกลไกการคุม้ครองสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นทางปัญญา 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการผลกัดนัสู่การสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญา และการน าทรัพยสิ์น
ทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 

2.4 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาฐานขอ้มูลการวิจยัและดชันีดา้นการวิจยัท่ีเหมาะสมแก่การ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ และการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รวจิยัและนกัวิจยัระดบัภูมิภาค และระดบัชุมชน 
2.6 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่ายดา้นวทิยาการและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์การวจัิยที ่3 วเิคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถด้าน

การวจัิยของประเทศทีม่ีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
3.1 การวิจัยเก่ียวกับระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพฒันาศักยภาพ และ

ความสามารถดา้นการวจิยัของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานนกัวจิยั และการวจิยัของประเทศสู่ระดบัสากล 

กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจัิยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิย (พ.ศ.2555-2559) 
ประเด็นวจัิยเร่งด่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชนเขม้แขง็ 
2. การป้องกนัโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. การจดัการทรัพยากรน ้า 
4. การจดัการทรัพยากรดินและป่า 
5. การพฒันาดา้นการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 
6. ภาวะโลกร้อน และพลงังานทางเลือก 
7. ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 



 

8. การบริหารจดัการการท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง 
 
ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 ยุทธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซ่ึง
ครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพฒันาองคค์วามรู้และต่อยอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อการพฒันาประสิทธิภาพ
การผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การพฒันาดา้นพลงังาน โลจิสติกส์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขนัของประเทศภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ทั้ง
ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมทั้งสัมพนัธภาพกบัประเทศเพื่อนบา้น และสร้างองคค์วามรู้เพื่อรองรับ
การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยด าเนินการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ โดยอาจมุ่งเนน้ในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็น
ตอ้งการผลงานวจิยัในพื้นท่ีดว้ย รวม 9 กลยทุธ์ และ 60 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 สร้างมูลค่าผลผลติทางการเกษตรและประมง และการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันและการพึง่พาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง ประกอบดว้ย 13 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขนั
และการพึ่งพาตนเอง 

1.2 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัปศุสัตวเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การแข่งขนัและการ
พึ่งพาตนเอง 

1.3 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกับประมงและการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
น าไปสู่การแข่งขนัและการพึ่งพาตนเอง 

1.4 การวิจยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการจดัการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร
และประมง 

1.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรและประมง  
1.6 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัศกัยภาพสินคา้เกษตรและสินคา้ OTOP 
1.7 การวจิยัเก่ียวกบัการผลิตอาหารปลอดภยั 
1.8 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการลดสารตกคา้งในสินคา้เกษตร 
1.9 การวจิยัเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์
1.10 การวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรและ

ประมง และผลกระทบจากนโยบายมาตรการทางภาษีและการกีดกนัทางการคา้ 



 

1.11 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตรและประมง 
1.12 การวิจยัเก่ียวกบัการวางแผนและการปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตร

และประมงใหมี้ประสิทธิภาพ 
1.13 การวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบชลประทานท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีและการใชน้ ้ า

ชลประทานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่2 พฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณชิย์
และสาธารณะ เพือ่เป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยืน ประกอบดว้ย 5 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 การวิจยัเก่ียวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
 2.3 การวจิยัเก่ียวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑสิ์นคา้ของทอ้งถ่ิน 
 2.4 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัการการผลิตและการตลาดสินคา้ในระดบัชุมชนท่ีเหมาะสม โดย
ใชอ้งคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.5 การวจิยัเก่ียวกบัมาตรฐานอาหารไทยและการพฒันาธุรกิจอาหารไทยท่ีมีคุณภาพสู่สากล 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3 พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 3.2 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มศกัยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 3.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อการประกอบการท่ี
ปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาวตัถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสินคา้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
การผลิตและการตลาด 
 3.5 การวิจยัเก่ียวกับการเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 
 3.6 การวิจยัเก่ียวกับการเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวิธี
ทางการเกษตรส าหรับประเทศไทย 
 3.7 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและการสร้างตลาดภายในประเทศ 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่4 พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว ประกอบดว้ย 7 แผนงานวจิยั 
ดงัน้ี 



 

 4.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
 4.2 การวจิยัเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียว 
 4.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 4.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
 4.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 
 4.6 การวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมและความตอ้งการพฒันาตลาดท่องเท่ียวในอนาคต 
 4.7 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในกลุ่มจงัหวดั 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่5 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น 
ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 5.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพ 
 5.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลงังานทางเลือกอ่ืน 
 5.3 การวิจยัเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังานและการประหยดัการใช้พลงังานประเภทต่าง ๆ 
แบบมีส่วนร่วม 
 5.4 การวจิยัเก่ียวกบัพลงังานทดแทนในภาคการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุน
การขนส่งทุกประเภท 
 5.5 การวิจยัเก่ียวกบัการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่าและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการ
ขนส่งสาธารณะทีม่ีคุณภาพ ประกอบดว้ย 9 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
 6.1 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานและยกระดบัประสิทธิภาพการให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ 
 6.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ 
 6.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงข่ายคมนาคมและระบบการจดัส่งและกระจายสินคา้ท่ีมี
มาตรฐาน 
 6.4 การวิจัยเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งผลผลิตและโลจิสติกส์ของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6.5 การวจิยัเก่ียวกบัความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจของวธีิการขนส่งต่าง ๆ 
 6.6 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการขนส่งระบบรางของประเทศ 



 

 6.7 การวิจยัเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้แนวคิดดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานในการผลิตและการท่องเท่ียว 
 6.8 การวิจยัเก่ียวกบัการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคส าหรับการพฒันาธุรกิจผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์ 
 6.9 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง
ท่ีมีอยู ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่7 วจัิยเพือ่ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการขนส่งสาธารณะ 
ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
 7.1 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานและยกระดบัประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการ
ขนส่งสาธารณะ 
 7.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการขนส่งสาธารณะ 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่8 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 8.1 การวจิยัเก่ียวกบัการเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 8.2 การวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และผูใ้ชบ้ริการ 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่9 พฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย 10 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 9.1 การวิจยัเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา้ขอ้ตกลง การคา้เสรี และการเช่ือมอาเซียนสู่สากล 
 9.2 การวิจยัเก่ียวกับการสร้างสัมพนัธภาพและการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบา้น 
 9.3 การวิจยัเก่ียวกบักลไกท่ีเหมาะสมในการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และการพฒันา
ศกัยภาพของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN Economic 
Community) 
 9.4 การวจิยัเก่ียวกบัการรองรับการเปล่ียนแปลงศูนยก์ลางอ านาจเศรษฐกิจโลก 
 9.5 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการคา้และการท่องเท่ียวสู่ระดบัภูมิภาคอินโดจีน 
 9.6 การวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการบนพื้นฐานความไม่แน่นอนทางการเมือง
ของประเทศเพื่อนบา้น 



 

 9.7 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการจดัการชายแดนและจุดผา่นแดน 
 9.8 การวจิยัเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
 9.9 การวิจยัเก่ียวกบัการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อเอ้ือต่อการแข่งขนักบัประเทศ
เพื่อนบา้นและภูมิภาค 
 9.10 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาระบบการคา้และการลงทุนในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางสังคม 
 ยทุธศาสตร์การวจิยัน้ีมุ่งเนน้การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
วฒันธรรม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ สวสัดิการเพื่อความมัน่คงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี การสร้างความเขม้แขง็และการสร้างภูมิคุม้กนัของทอ้งถ่ินและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชน
ท่ีเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความยากจน นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุและการเสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ โดยอาจมุ่งเนน้ในประเด็นส าคญัท่ี
มีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพื้นท่ีดว้ย รวม 10 กลยทุธ์ และ 57 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบตลอดจน
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 
แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษา 
1.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 
1.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่2 ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลกัษณ์ทีห่ลากหลาย ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมอนุรักษแ์ละพฒันาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ
เอกลกัษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.2 การวิจยัเก่ียวกบัองค์ความรู้ทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งาน
ศิลป์ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบดว้ย 7 
แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข 



 

 3.2 การวจิยัเก่ียวกบัสุขภาพของประชาชนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
 3.3 การวจิยัเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ 
 3.4 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัโรคอุบติัใหม่ 
 3.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพและเสริมสร้างความมัน่คงดา้นสุขภาพอนามยั 
 3.6 การวจิยัเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
 3.7 การวจิยัเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่4 พฒันาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน 
การแพทย์ทางเลอืก และสมุนไพร ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 4.1 การวจิยัเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือก เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการคุม้ครองภูมิปัญญา 
 4.2 การวจิยัเก่ียวกบัสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่5 พฒันาศักยภาพทางการกฬีา ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
 5.1 การวจิยัเก่ียวกบัการกีฬาเพื่อการพฒันาสังคม 
 5.2 การวจิยัเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการบริหารรัฐกจิ ประกอบดว้ย 10 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 6.1 การวิจัยเก่ียวกับการพฒันาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 6.2 การวิจยัเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันากฎหมาย ตลอดจนระบบงานยุติธรรมของ
ประเทศ 
 6.3 การวจิยัเก่ียวกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม 
 6.4 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อการต่อตา้นและป้องกนัการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน 
 6.5 การวิจยัเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและการบริหารรัฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 6.6 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันากฎหมายให้เอ้ือต่อการพฒันาขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ 
 6.7 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รภาคเอกชนและการสนบัสนุนภาครัฐ 



 

 6.8 การวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดั และการพฒันาตน้แบบยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม 
 6.9 การวจิยัเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทางเลือกเพื่อการพฒันากระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศ 
 6.10 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อการแกปั้ญหาแรงงานต่างดา้ว 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวติและทรัพย์สินและปัญหาผู้
มีอทิธิพล ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 7.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่ายบริหารจดัการปัญหายาเสพติด 
 7.2 การวจิยัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 7.3 การวจิยัเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามผูมี้อิทธิพล โดยใชม้าตรการทางสังคมและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 
ประกอบดว้ย 9 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 8.1 การวิจัยเก่ียวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถ่ิน กระบวนการและกลไก
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพฒันาระเบียบชุมชนและสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของชีวติ 
 8.2                                                                     
                            
 8.3                                                                            
                                    
 8.4                                                                        
                                                              
 8.5                                     
 8.6                                                            
 8.7                                                                               

8.8                                                      
8.9                                                                              

                   
     ทธ         ท   9                  น     บ               ป     ถ น         
ไม่  บ นป   ท             น ท        น            15                    



 

9.1                                     
9.2                          “                    ”                                

                                                                                         
9.3                                                                            

                                 
9.4                                                                          

          
9.5                                                          
9.6                                                                                 
9.7                                                          
9.8                                                                            
9.9                                                                              

                           
9.10                                                                             

                               
9.11                                                                 
9.12                                                                    

            
9.13                                                          
9.14                                                                        

                                                                                   
 9.15                                                                            
                                                                
     ทธ         ท   10 ป    ป         ท        ถ           ธ      บ              4 
                   
 10.1                                                                  
                                                                                   
                                                                
 10.2                                                                   



 

 10.3                                                                                   
 10.4                                                                  
  ทธ   ต          ท   3                            ถ           น ท    ท        ท       บ      
 ยุทธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเนน้การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศ 
เพื่อพฒันาสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัของประเทศ โดย
อาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็น ตอ้งการผลงานวิจยัในพื้นท่ีด้วย รวม 3 กลยุทธ์ และ 12 แผน
งานวจิยั ดงัน้ี 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 พฒันานวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ 
และการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในวทิยาการต่าง ๆ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และองคค์วามรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1.2 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และองคค์วามรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์ 
1.3 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์และองคค์วามรู้ใหม่ทางวิทยาการอ่ืน ๆ 
1.4 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ 

เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศ และเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
กลยุทธ์การวจัิยที ่2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย 4 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
2.1 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของนกัวิจยัรุ่นใหม่ นกัวิจยั และ

นักบริหารการวิจยัในวิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจยัในชุมชนทอ้งถ่ินในภาค
ประชาชน 

2.2 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาผูช่้วยนกัวิจยัในภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2.3 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัสรรผลประโยชน์จากการวิจยัท่ีเหมาะสม 
2.4 การวจิยัเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัการศึกษาในการพฒันาและผลิตบุคลากร ตามความ

ตอ้งการของพื้นท่ีและภาคเอกชน 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3 พฒันาและสร้างศักยภาพทางด้านวทิยาการและเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 
4 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
 3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่ายดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ี
 3.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ี
 3.3 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นวทิยาการและเทคโนโลยี 



 

 3.4 การวิจยัเก่ียวกับการปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาการและเทคโนโลยีให้มี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่4 การเสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเน้นการวิจยัเก่ียวกับการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัทรัพยากรดิน ทรัพยากรน ้ า ทรัพยากรป่า
ไม ้ทรัพยากรสัตวน์ ้ า และท่ีเก่ียวกบัภยัธรรมชาติ โดยอาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการ
ผลงานวจิยัในพื้นท่ีดว้ย รวม 4 กลยทุธ์ และ 32 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย 21 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
1.2 การวิจยัเก่ียวกับการพฒันาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
1.3 การวจิยัเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลผลิตและทรัพยากร 
1.4 การวจิยัเก่ียวกบัการใชม้าตรการทางส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกปั้ญหาการกีดกนัทางการคา้ 
1.5 การวิจยัเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศกับการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรทาง

การเกษตร ประมง และชายฝ่ัง 
1.6 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
1.7 การวจิยัเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ื้นท่ีท่ีส าคญัและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ 
1.8 การวิจยัเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าอนุรักษป่์าสงวนแห่งชาติ 

ป่าชายเลน และทรัพยากรชายฝ่ัง และการจดัการไฟป่า 
1.9 การวจิยัเก่ียวกบัมลพิษ การจดัการมลพิษและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากมลพิษ 
1.10 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบจากการพฒันาเมืองต่อส่ิงแวดลอ้ม 
1.11 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 
1.12 การวจิยัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาของเสียและมลพิษจากภาคการเกษตร 
1.13 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัการขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ 
1.14 การวิจยัเก่ียวกับการพฒันาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
1.15 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศต่อปริมาณสัตวน์ ้า 



 

1.16 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในพื้นท่ีนา 
1.17 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าท่ีมีศกัยภาพสูงเชิงพาณิชย ์
1.18 การวจิยัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาระบบนิเวศชายฝ่ัง 
1.19 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการทรุดตวัของพื้นท่ีดิน 
1.20 การวจิยัเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้ าเพื่อการบริโภค การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 
1.21 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการจดัการเอกสารสิทธิในพื้นท่ีป่าชายเลน 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูบ ารุงดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ทางดิน 
 2.2 การวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพและการฟ้ืนฟูบ ารุงดิน 
 2.3 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4 การวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการและสร้าง
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน า้ของประเทศ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการน ้ าของประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 3.2 การวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการสร้างเข่ือนและฝาย 
 3.3 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างองคค์วามรู้ในเชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนิยมวทิยา อุทกศาสตร์ 
และชลศาสตร์ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการน ้าท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.4 การวจิยัเก่ียวกบัการสร้างองคค์วามรู้ในการบูรณาการระหวา่งน ้ าใตดิ้นและน ้ าผิวดินใน
การจดัการน ้า 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่4 สร้างองค์ความรู้เกีย่วกบัภัยพิบัติจากธรรมชาติ ประกอบดว้ย 3 แผนงาน 
วจิยั ดงัน้ี 
 4.1 การวิจัยเก่ียวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 4.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบการพยากรณ์เตือนภยั และระบบการ
เฝ้าระวงัเก่ียวกบัอุบติัภยัทางธรรมชาติ 



 

 4.3 การวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบาง
หรือเส่ียงต่อภยัพิบติัอนัเกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนธรณีพิบติัและการเกิดคล่ืนยกัษใ์นทะเล 
ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวจัิย นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญา
ของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวธีิทีเ่หมาะสม 
 ยุทธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จดัการดา้นการวิจยัของประเทศ โดยอาจมุ่งเน้นในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการผลงานวิจยัในพื้นท่ี
ดว้ย รวม 2 กลยทุธ์ และ 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1 พฒันาระบบบริหารงานวจัิยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวจัิย นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศและจากต่างประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์และสาธารณะ ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

1.1 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารงานวิจยัของประเทศตลอดจนการบริหารจดัการ
ความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะ 

1.2 การวิจยัเก่ียวกบัระบบการคุม้ครองสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นทางปัญญา และแนวทาง
การผลกัดนัสู่การสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาและการน าทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละ
สาธารณะ 

1.3 การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาฐานขอ้มูลการวิจยัและดชันีด้านการวิจยัท่ีเหมาะสมแก่การ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการและการพฒันาประเทศ 

1.4 การวจิยัเก่ียวกบัการเขา้ถึงทรัพยากรทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละวทิยาการสาขา
ต่าง ๆ ตลอดจนองคค์วามรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ 

1.5 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รวจิยัระดบัชุมชน 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การวจัิยของประเทศทีม่ีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถดา้นการวจิยัของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.2 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานการวิจยัของประเทศ 

กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจัิยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิย (พ.ศ.2555-2559) 
ประเด็นวจัิยเร่งด่วนภาคกลาง 

1. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 



 

2. ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษา 
4. การจดัการน ้า 
5. ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก 
6. การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเขา้ 
7. การป้องกนัโรคและการรักษาสุขภาพ 
8. การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
9. เทคโนโลยใีหม่และเทคโนโลยท่ีีส าคญัเพื่ออุตสาหกรรม 
10. การบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
11. สังคมผูสู้งอาย ุ
12. ระบบโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้ 
 
ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ รวม 5 กลยทุธ์ และ 14 
แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
      กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมงและการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขัน  และการพึง่ตนเองของสินค้าเกษตรและประมง ประกอบดว้ย 6 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

 1.1 การวิจัยเก่ียวกับยางพารา ซ่ึงจะเน้นการพฒันา ดูแล และปรับปรุงพนัธ์ุให้มีความ
ทนทานและมีปริมาณน ้ ายางเพิ่มข้ึน กรรมวิธีในการกรีดยางอยา่งมีคุณภาพ นอกจากน้ียงัส่งเสริมการวิจยัเร่ือง
การใชป้ระโยชน์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งน ้ายางและตน้ยางพารา 
 1.2 การวิจยัเก่ียวกบัปาล์มน ้ามนั ซ่ึงจะเน้นการดูแลและปรับปรุงพนัธุ์ปาล์ม การแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าและการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั 
 1.3 การวจิยัเก่ียวกบัอาหารฮาลาล ซ่ึงจะเนน้ท่ีการศึกษามาตรฐานท่ีถูกตอ้งตามหลกัและเป็นท่ี
ยอมรับของศาสนาอิสลาม การควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต อีกทั้งการพฒันาตลาดอาหารฮาลาลทั้งใน
และนอกประเทศ 
  1.4 การวจิยัเก่ียวกบัไมผ้ลเพื่อเป็นแนวทางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นแนวทาง
จดัการเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต นอกจากน้ียงัเป็นการวิจยัเพื่อเพิ่มวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวและการผลิตไมผ้ล
นอกฤดูกาล 
  1.5 การวจิยัเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและประมง ซ่ึงจะเนน้การวจิยัการเพาะพนัธ์ุ ดูแลสัตว์
น ้าประเภทต่าง ๆ ทั้งตามแนวชายฝ่ัง และท่ีเล้ียงอยูบ่นบก อีกทั้งการพฒันาการท าประมงของชาวบา้นใหไ้ด้
ปริมาณมากและรักษาพนัธ์ุสัตวน์ ้าไปพร้อมกนัดว้ย 
  1.6 การวิจยัเก่ียวกบันวตักรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า : การแปรรูป ซ่ึงจะเน้นการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและประมง เพื่อท าใหผ้ลผลิตนั้นมีมูลค่าท่ีสูงข้ึนเพื่อใหเ้กษตรกรมีรายไดม้ากข้ึน 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นพืน้ฐานในการพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชน ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  2.1 การวิจยัเก่ียวกบัขา้วพื้นเมือง เพื่อการฟ้ืนฟู อนุรักษพ์นัธ์ุ และคน้หาเอกลกัษณ์ของขา้ว
ในแต่ละทอ้งถ่ินอนัจะเป็นการดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคได ้อีกทั้งเพื่อให้มีการวิจยัเพื่อหานวตักรรมในการ
เพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มมูลค่าของขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง 



 

  2.2 การวิจยัเก่ียวกบัสัตวเ์ศรษฐกิจในแต่ละทอ้งถ่ินภาคใต ้อาทิเช่น แพะ โคพื้นเมือง นก
กรงหัวจุก นกแอ่นกินรัง โดยเฉพาะการวิจยัเก่ียวกับแกะครบวงจรเพื่อน าไปสู่สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ของ
ภาคใต ้
  กลยุทธ์การวจัิยที ่3 วิจัยเพื่อการพัฒนาและการคุ้มครองภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์ทางเลอืกและสมุนไพร ประกอบดว้ย 1 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  3.1 การวิจยัเก่ียวกบัพืชสมุนไพรและพืชทอ้งถ่ินท่ีควรค่าต่อการศึกษา เพราะมีประโยชน์
และสรรพคุณมากมาย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับพนัธ์ุพืชท้องถ่ินว่ามีประโยชน์อย่างไรในทาง
การแพทย ์อาหารเสริม สปา และเสาะหาพนัธ์ุพืชท่ีมีประโยชน์ใหม่มาใชป้ระโยชน์ 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่4 วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว  ประกอบดว้ย 3 
แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  4.1 การวิจยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่าง 
ๆ ให้มีศกัยภาพสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวและเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้สูงข้ึน ตามลกัษณะของแต่ละ
ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะเน้นประเภทของการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การ
ท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม และ MICE (Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism) เป็นตน้ 
  4.2 การวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวในภาคใต ้เน่ืองจาก
ความมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ เพื่อช่วยยกระดับอาชีพทอ้งถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัและพฒันาอาชีพของท้องถ่ินให้มี
ศกัยภาพสูงข้ึน 
  4.3 การวจิยัเก่ียวกบัการตลาดของการท่องเท่ียว เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว สร้างนวตักรรมท่ีใช้ในการท่องเท่ียว เพื่อยกระดบัการท่องเท่ียวให้สร้างรายไดแ้ละอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวไปพร้อมกนั อีกทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวของแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่5 วจัิยเพือ่ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  5.1 การวิจัยเก่ียวกับการค้าและการขนส่ง เน่ืองจากภาคใต้เป็นอีกแหล่งพื้นท่ีส าคัญทั้ ง
ทางด้านการคา้และการกระจายสินคา้ ซ่ึงสร้างมูลค่ามหาศาลให้กบัประชาชนในพื้นท่ี โดยจะศึกษาเก่ียวกบั
รูปแบบทางการคา้ประเภทต่าง ๆ และเส้นทางการกระจายสินคา้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 
  5.2 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์เพื่อการจ าหน่ายสินค้า เกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสและความสามารถทางการแข่งขนัเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก



 

ประเทศไทยยงัมีจุดอ่อนทางดา้นน้ีอยู่มาก ตน้ทุนดา้นการขนส่งของสินคา้ไทยนั้นสูงมาก ท าให้สู้สินคา้ต่างชาติ
ไม่ได ้โดยจะเนน้การศึกษารูปแบบการพฒันาระบบโครงสร้าง 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางสังคม รวม 1 กลยทุธ์ และ 4 
แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วิจัยเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคง ความสมานฉันท์และบูรณาการ 
การแก้ไขปัญหาสถานะการณ์ความไม่สงบในประเทศ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  1.1 การวจิยัเก่ียวกบัความมัน่คงในพื้นท่ี เพื่อสร้างความเขา้ใจ/ความเป็นธรรมในการพฒันา
พื้นท่ีแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการบรรเทาสถานการณ์การก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ โดยเน้นท่ีการสร้างความเข้าใจ ความเป็นธรรม ให้เกิดข้ึนกับประชาชนทุกคนในพื้นท่ีและเน้นให้
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
  1.2 การวิจยัเก่ียวกบัแรงงานต่างถ่ิน/แรงงานต่างด้าวท่ีเขา้มาท างานทั้งในภาคการเกษตร 
เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน ้ ามนั การท าประมงมีผลกระทบดา้นความมัน่คง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
และยาเสพติด เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปริมาณ บทบาท ผลกระทบของแรงงานต่างดา้ว รวมถึงกลไกในการควบคุม
แรงงานต่างดา้ว การวจิยัผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานต่างชาติต่อภูมิภาคใต ้
  1.3 การวจิยัเก่ียวกบัการยา้ยถ่ินฐานออกจากพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ ซ่ึงจะเนน้การศึกษา
แนวทางความเป็นไปไดใ้นการยา้ยถ่ินฐานกลบัและคงอยูใ่นพื้นท่ีต่อไป 
  1.4 การวิจยัเก่ียวกบัวิวฒันาการชุมชนและสภาพแวดลอ้ม เพื่อศึกษาวา่ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และส่งผลกระทบต่อปัญหาความ
มัน่คงหรือไม่เพียงใด 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล 
รวม 4 กลยทุธ์ และ 8 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วจัิยเพือ่ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ประกอบดว้ย 2 แผน
งานวจิยั ดงัน้ี 

 1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน การรักษาอตัลกัษณ์
ของชุมชนและพื้นท่ี 

 1.2 การวิจยัเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ เพื่อศึกษาการจดั
การศึกษาท่ีสอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน และเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้กบัเด็กและ
เยาวชนในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้



 

  กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วิ จั ย เพื่อการจัดการปัญหายา เสพติดและความปลอดภัยต่ าง  ๆ 
ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  2.1 การวิจยัเก่ียวกบัการสร้างอาชีพในกลุ่มเด็กและเยาวชน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อ
ศึกษาเก่ียวกบัโอกาสในการประกอบอาชีพของคนกลุ่มน้ี และหาแนวทางในการสร้างอาชีพใหเ้กิดข้ึน 
  2.2  การวิจยัเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เพื่อศึกษาแนวโน้มของปัญหา การเฝ้า
ระวงัทางระบาดวิทยาของวตัถุเสพติด นอกจากน้ียงัส่งเสริมการให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองภยัของยาเสพติด
และวธีิการป้องกนั 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่3 วิจัยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  3.1 การวิจยัเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรพอเพียง เน่ืองจากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลกัคิดพระราชทานท่ีส าคญัของประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี แต่การท าความเขา้ใจและน าหลกัคิดน้ีมา
ปฏิบติัจริงยงัท าไดไ้ม่ดีนกั โดยจะเน้นการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อยา่งแทจ้ริง 
  3.2 การวิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนของวยั
แรงงาน และแนวทางในการดูแลผูสู้งอายจึุงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก 
  3.3 การวิจยัเก่ียวกบัผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
และดูแลกลุ่มคนเหล่าน้ี และคืนโอกาสทางสังคมให้คนเหล่าน้ีมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมทั้งกลุ่มผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากปัญหาจงัหวดัชายแดน(หญิงหมา้ยและเด็กก าพร้า) 
   กลยุทธ์การวจัิยที ่4 วจัิยเพือ่เสริมสร้างสุขภาพ ประกอบดว้ย 1 แผนงานวิจยั ดงัน้ี 
  4.1 การวจิยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างสุขภาพ การอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ทางการแพทย ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การป้องกนัโรคอุบติัใหม่ วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการวิจยั
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่4 การเสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเสริมสร้างและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวม 3 กลยทุธ์ และ 7 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน 
ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

 1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝ่ัง เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกดัเซาะ รูปแบบ
วธีิการการป้องกนัการกนัเซาะชายฝ่ังท่ีเหมาะสม 



 

 1.2 การวิจยัเก่ียวกบัอุบติัภยัธรรมชาติ เพื่อศึกษาอุบติัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นดินท่ีเป็นหลกั 
อาทิ หลุมยบุ แผน่ดินถล่ม ดินทรุดตวั และการเกิดสึนามิ เพื่อหาวธีิการป้องกนัและเตือนภยับริเวณพื้นท่ีเส่ียงภยั 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่2 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ
ประกอบดว้ย 1 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

 2.1 การวจิยัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรน ้าและการใชน้ ้า เพื่อศึกษาแหล่งน ้ าทางเลือก และ
ระบบการใชน้ ้า ระบบการตดัสินใจ การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุดและ
มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่3 วจัิยเพือ่สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูรวมทั้งการใช้ประโยชน์ 
ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 

 3.1 การวจิยัเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าไม ้ เพื่อเป็นการช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์ื้นท่ีป่า
ประเภทต่างๆ (ป่าตน้น ้า ป่าพรุและพื้นท่ีชุ่มน ้า ป่าชายเลน) ใหก้ลบัมาอีกคร้ัง นอกจากน้ียงัเป็นการศึกษาแนว
ทางการใชป้ระโยชน์อยา่งเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

 3.2 การวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อศึกษาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งขยะ น ้า
เสีย และมลพิษต่าง ๆ เพื่อหาทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
  3.3 การวจิยัเก่ียวกบัพลงังานทดแทนและภาวะโลกร้อน เพือ่ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการหา
วตัถุดิบอ่ืนมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน และศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกร้อนและแนวทางป้องกนัและ
แกไ้ข 
  3.4 การวิจยัเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์  เพื่อศึกษาระบบ
นิเวศน์ทางธรรมชาติท่ีมีอยูค่วามมีความสัมพนัธ์กบัวิธีชีวิตความเป็นอยู่อยา่งไร อีกทั้งยงัศึกษาวิธีการป้องกนั
การถูกบุกรุกท าลายอีกดว้ย 

ยุทธศาสตร์การวจัิยที ่5 การบริหารจัดการความรู้ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณชิย์และสาธารณะด้วยยุทธวธีิทีเ่หมาะสม รวม 1 กลยทุธ์ และ 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่1 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงัน้ี 
  1.1 การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารการวจิยัภาคใตสู่้การใชป้ระโยชน์ 
  1.2 การวิจยัเก่ียวกบัการวิจยัและประเมินผลเพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถด้านการ
วจิยั 
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  4. การจดัการทรัพยากรน ้า 
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  6. การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเขา้ 
  7. การป้องกนัโรคและการรักษาสุขภาพ 
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  12. ระบบโลจิสติกส์ 

 
 
 
 

 
 


