นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554)

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
พ.ศ.2552

ก

คํานํา
สํานักงา นคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็ นองค์กรกลางตามพระราชบัญญัติ

สภาวิจยั แห่งชาติทม่ี หี น้าทีใ่ นการกําหนดนโยบายและแผนวิจยั ส่วนรวม และได้รบั มอบหมายจาก
รัฐบาลให้เป็ นหน่ วยงานกลางในการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
การวิจยั ต่าง ๆ ของประเทศ เพือ่ นําเสนอรัฐบาล พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามแนวคิดในการ
บริหารจัดการงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน (Performance-based Budgeting) ทีเ่ ชื่อมโยงระบบ
การวิจยั ตาม แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน ของรัฐบาล และ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ระบบการวิจยั ของประเทศปรับตัวให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของ
สังคมและก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของโลก และส่งผลให้งานวิจยั โดยรวมมีเป้าหมายและทิศทางที่
ชัดเจนมากขึน้ ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้จดั ทํายุทธศาสตร์และแผนงานวิจยั แบบ
บูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) และเผยแพร่ไปยังหน่ วยงานวิจยั ต่าง ๆ ของประเทศ
เพือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ได้ดาํ เนินการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2548 โดยเริม่ จากการจัดทํายุทธศาสตร์กา รวิจยั ของกลุ่มจังหวัดใน ระดับ ภูมภิ าค 4 ภูมภิ าค
เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด ได้มสี ว่ นร่วมบูรณาการแนวคิดใน
การดําเนินงานวิจยั เพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน หน้าทีข่ อง
หน่วยงาน และความต้องการของพืน้ ที่ รวมทัง้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554 ) อันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณการวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยงอย่างบูรณาการในการพัฒนาภูมภิ าคต่าง
ๆ และทําให้เกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึง่ นํามาสูก่ ารจัดทําเป็น “นโยบายและ ยุทธศาสตร์การ
วิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)” โดย มีวตั ถุประสงค์ท่ี มุง่ สะท้อนและตอบสนองความต้องการ
ของพืน้ ที่ หน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยได้มกี ารจัดลําดับความสําคัญของการวิจยั ให้สอดคล้องกับปญั หา
และสถานการณ์ของประเทศ ด้วย และในขณะเดียวกันได้มคี วามเชื่อมโยงกับ “นโยบายและ
แนวทางการวิจยั ของชาติระยะยาว(พ.ศ. 2552-2571)” ซึง่ อยูใ่ นระหว่างดําเนินการ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เห็นชอบ “นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)” และให้กระทรวงและกรมต่าง ๆ แต่งตัง้
คณะทํางานในระดับกระทรวง ระดับกรม เพื่อให้มกี ารจัดทําแผนการวิ จยั ของหน่ วยงานที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ที่ วช. จัดทํา ขึน้
ซึ่ง วช. ได้ดาํ เนิ นการเผยแพร่ เนื้ อหาสาระ ผลักดัน บริหารและขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้หน่ วยงานต่าง ๆ เข้าใจเนื้ อหาสาระ
ต่าง ๆ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และนําไปปฏิ บตั ิ ให้

ข
เกิ ดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มาอย่างต่อเนื่ อง โดยนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ฉบับนี้ ถือเป็นนโยบายและแนวทางการวิจยั
ของชาติ ฉบับที่ 7
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปจั จุบนั สถานการณ์ของประเทศ มีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบกับการนํา นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551- 2553 ) ไปปฏิบตั ใิ นช่วงทีผ่ า่ นมา ดําเนินไปช้ากว่าการเสนอ
โครงการวิจยั รอบระยะเวลาปกติ ทําให้เป็นอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่าง เป็ น
รูปธรรม นอกจากนี้ จากการติดตามประเมินการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน อยูใ่ นระหว่างการทําความเข้าใจให้สอดคล้องกัน และอยูใ่ นระหว่างการปรับ
แผนการดําเนินงานเพือ่ นํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริงและให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้
สถานกา รณ์การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ วช. จึงได้ ดาํ เนิ นการ
ปรับและขยายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้ถงึ ปี พ.ศ.2554
โดยได้ผา่ นการระดมความคิดจากหน่ วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคแล้ว เพือ่ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปจั จุบนั และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 นอกจากนี้ยงั มุง่ ให้เชื่อมโยงกับ มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 27
พฤศจิกายน พ .ศ. 2550 ในเรือ่ งปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติ
ระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 เพือ่ ให้ เป็ นแนวทางในการ จัดทําโครงการวิจยั การ ดําเนินการวิจยั ของ
หน่ วยงาน และให้ทนั กับช่วงเวลาในการจัดทําข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ะเสนอขอ
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ขอขอบคุณทีป่ รึกษาการดําเนินงานจัดทํา
ยุทธศาสตร์การวิจยั ตลอดจน ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูบ้ ริหารระดับสูงของจังหวัด ผูม้ สี ่วนร่วม จากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีย่งิ ในการจัดทํา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การวิจยั ทัง้ ในระดับของภูมภิ าคและของชาติ และ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า “นโยบายและ
ยุท ธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)” นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ บุคคลและ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ในระดับนโยบาย หน่ วยงาน นักวิจยั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
นําไปใช้เป็ นแนวทางก ารพัฒนาโครงการวิจยั การเสริมสร้างและพัฒนาระบบ การวิจยั ของชาติ ได้
อย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน่ และประเทศให้กา้ วหน้าอย่างยังยื
่ นต่อไป

(ศาสตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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1. บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็ นองค์กรหลักทีม่ หี น้าทีต่ าม
พระ ราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ .ศ. 2502 พระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2507 และประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 315 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ในการเสนอแนะ
แนวนโยบายทางการวิจยั ของประเทศ และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมือ่ วันที่
25
กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ทีก่ าํ หนดให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ มีบทบาทสําคัญในเรือ่ ง
ต่างๆ ดังนี้
1. การวางนโยบายและแผนวิจยั (นโยบายและ แผนแม่บทการวิจยั ของชา ติหรือ
แผนการวิจยั ของชาติ ) ส่วนรวมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ กําหนดวงเงินงบประมาณประจําปี
2. การพิจารณาโครงการและแผนงานการวิจยั เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานวิจยั ส่วนรวม เพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาปร ะเทศ เพือ่ ป้องกันการซํา้ ซ้อน เพือ่ การ
ประสานงานและประสานประโยชน์รว่ มกัน และเพือ่ ประหยัดงบประมาณแผ่นดินทีม่ อี ยูจ่ าํ กัด
ตลอดจนการติดตามผลโครงการวิจยั และแผนงาน ทัง้ นี้ ให้พจิ ารณาในทางทีไ่ ม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบตั งิ านวิจยั ทัว่ ๆ ไปด้วย และให้สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ถือปฏิบตั ติ ่อไป
ดังนัน้ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จึงได้จดั ทํานโยบายและแนวทาง
การวิจยั ของชาติเพือ่ ให้หน่ วยงานวิจยั ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านวิจยั มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2520 จนถึงปจั จุบนั รวมแล้ว 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับแบ่งเป็นช่ วงเวลา 5 ปี ซึง่ จะมีความ
สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนโยบายและแนวทางการ
วิจยั ของชาติ ฉบับที่ 6 อยูใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2545-2549
ต่อมารัฐบาลได้รเิ ริม่ ให้มกี ารจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเพือ่ เป็น
เครือ่ ง มือทีส่ าํ คัญในการผลักดันยุทธศา สตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) และนโยบายจําเป็น
เร่งด่วนของรัฐบาลทีจ่ าํ เป็ นต้องดําเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันหลายกระทรวงและหลาย
กลุม่ พืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สําหรับในด้านการวิจยั นัน้ คณะรัฐมนตรีได้ม ี
มติในการประชุมเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
การวิจยั ต่าง ๆ ของประเทศ เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ เป็ นหน่ วยงานหลัก ในการจัดทําแผนงบประมาณการวิ จัย เชิงบูรณาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และล่าสุดเมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
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เห็นชอบให้มแี ผนงบประมาณเชิ งบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เรือ่ ง ยุทธศาสตร์
งานด้านการวิจยั โดยให้สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลั กในการ
ดําเนินการรวบรวมแผนเสนอ งบประมาณ ในเชิงบูรณาการของหน่วยงานการวิจยั ต่าง
ๆ
ของประเทศ ดังนัน้ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จึงได้จดั ทํายุทธศาสตร์และแผนงานวิจยั
แบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) และเผยแพร่ไปยังหน่ วยงานวิจยั ต่าง ๆ เพือ่ ใช้
เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ของประเทศสําหรับปีงบประมาณ
2548
ซึง่ ต่อมาได้มกี ารดําเนินการปรับและจัดทําเป็นแผนการวิจยั แบบบูรณาการ
ประจําปี
พ.ศ. 2549 เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจยั แบบบูรณาการสําหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549
การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั กิ ารวิจยั
ของหน่วยงานวิจยั ต่าง ๆ จึงมีความจําเป็นทีต่ อ้ งจัดทําขึน้ ให้เชื่อมโยงสอดคล้อง กับสถานการณ์
และปญั หาของประเทศ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพือ่ ใช้เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณการวิจยั ของประเทศ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554
สํานักงา นคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลให้ เป็ น

หน่วยงานหลักในการ รวบรวม แผนงานและ งบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงานการวิจยั
ต่าง ๆ ของประเทศ เพือ่ นําเสนอรัฐบาล พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแนวคิดในการบริหาร
จัดการงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน (Performance-based Budgeting) ทีเ่ ชือ่ มโยงระบบการวิจยั
ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ระบบการวิจ ั ยของประเทศปรับตัว ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของสังคมและ
ก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของโลก และส่งผลให้งานวิจยั โดยรวมมีเป้าหมายและทิศทางทีช่ ดั เจน
มากขึน้ ประกอบกับ รัฐบาลได้กําหนดให้ มกี ารจัดทําแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน 4 ปี โดยให้
ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ดังนัน้ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติจงึ ได้ดาํ เนินการจัดทํา ยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ ตลอดจน แผนงาน /โครงการ ทีส่ อดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาประเทศ
โดยให้หน่ วยงานในทุกภาคส่วนได้รว่ มกันพิ จารณาและนําแผนงาน วิจยั /โครงการ วิจยั ไปบรรจุใน
แผนปฏิบตั ริ าชการ ของหน่ วยงาน ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก ได้ดาํ เนินการจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 25512553” มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเริม่ จากการจัดทํายุทธศาสตร์การวิจยั ของกลุม่ จังหวัดในระดับ
ภูมภิ าค 4 ภูมภิ าค เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด ได้มสี ว่ นร่วม
บูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานวิจยั เพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หน้าทีข่ องหน่ วยงาน และความต้องการของพืน้ ที่ รวมทัง้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) อันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการงบประมาณการวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยงอย่างบูรณาการในการพัฒนาภูมภิ าคต่าง ๆ และทํา
ให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้จดั ทํา “นโยบายและแนวทางการวิจยั
ของชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571” ซึง่ อยูใ่ นระหว่างดําเนินการ โดยการจัดทํา นโยบายการวิจยั
ของชาติระยะยาวมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะมุง่ เน้นการจัดวางโครงสร้างเชิงนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการสนับสนุน
กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ของงานวิจยั ในแขนงต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการงานวิจยั
ของประเทศ โดยการพัฒนาแนวนโยบายการวิจยั อย่างเป็นระบบ จนสามารถปรับใช้นโยบายการ
วิจยั ระยะยาวให้เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ นต่อไป ในขณะที่การจัดทํา “นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)” มีวตั ถุประสงค์ทม่ี ่งุ สะท้อนและตอบสนอง
ความต้องการของพืน้ ที่ หน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยได้มกี ารจัดลําดับความสําคัญของการวิจยั ให้
สอดคล้องกับปญั หาและสถานการณ์ของประเทศด้วย
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2550 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ
บริหารสภาวิจยั แห่งชาติ ได้มมี ติเห็นชอบในหลักการ “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553)” และสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้ดาํ เนินการเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี
เพือ่ ให้ค วามเห็นชอบและมอบให้หน่ วยงานต่างๆ นําไปปฏิบตั ติ ่อไป ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบ “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 25512553)” และให้กระทรวงและกรมต่าง ๆ แต่งตัง้ คณะทํางานในระดับกระทรวง ระดับกรม เพือ่ ให้ม ี
การจัดทําแผนก ารวิจยั ของหน่ วยงานทีส่ อดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) ที่ วช. จัดทําขึน้ ซึง่ วช. ได้ดาํ เนินการเผยแพร่เนื้อหาสาระ ผลักดัน บริหารและ
ขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจ
เนื้อหาสาร ะต่าง ๆ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และนําไป
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค มาอย่างต่อเนื่อง โดย นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ฉบับนี้ ถือเป็นนโยบายและแนวทางการวิจยั
ของชาติ ฉบับที่ 7
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปจั จุบนั สถานการณ์ของประเทศมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบกับการนํา นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551- 2553 ) ไปปฏิบตั ใิ นช่วงทีผ่ า่ นมา ดําเนินไปช้ากว่าการเสนอ
โครงการวิจยั ในรอบระยะเวลาปกติ ทําให้เป็นอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรม ตามกําหนดเวลา นอกจากนี้ จากการติดตามประเมินการนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
พบว่า หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน อยูใ่ นระหว่างการทําความเข้าใจให้สอดคล้องกัน และ
อยูใ่ นระหว่างการปรับแผนการดําเ นินงานเพือ่ นํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริงและให้
บรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้
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วช. จึงได้ ดาํ เนินการ ปรับและขยายนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
ให้ถงึ ปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้เหมา ะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปจั จุบนั และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 นอกจากนี้ ยังมุง่ ให้เชื่อมโยงกับมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ .ศ. 2550 ในเรือ่ งปฏิรปู ระบบวิจยั ของ
ประเทศ แผนแม่บทการวิจยั ของชาติ พ .ศ. 2555-2559 ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทัง้ นโยบายและ
แนวทางการวิจยั ของชาติระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการ จัดทําโครงการวิจยั
การ ดําเนินการวิจยั ของหน่ วยงาน และ ให้ ทนั กับช่วงเวลาในการจัดทําข้อเสนอการวิจยั ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ะเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 ทีจ่ ะต้องของบประมาณล่วงหน้าใน
ปี พ .ศ. 2552 นี้ ดังนัน้ วช . จึงได้จดั ประชุมระดมความคิดเพือ่ ปรับและขยายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ถึงปี พ.ศ. 2554 และผลักดันสู่การปฏิบตั แิ บบมี
ส่วนร่วม เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพือ่ ให้นโยบายและยุ ทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับนี้
มีความครอบคลุมตรงประเด็นของความจําเป็นและศักยภาพของประเทศอย่างแท้จริง และสามารถ
นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจยั เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติ รวมทัง้ ได้
รับทราบผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาและแนวทางทีจ่ ะดําเนินการต่อไปในการผลั กดัน บริหารและ
ขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติให้ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วม และเป็นไป
อย่างต่อเนื่องซึง่ จะมีผลต่อการพัฒนางานวิจยั ของประเทศต่อไป

2. หลักการและแนวคิดของการจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
การจัดทํานโย บายและ ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ฉบับนี้
มีฐานการจัดทําจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และกรอบแนวคิด
บนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมจากทุกฝา่ ยที่
เกีย่ วข้องและมุง่ ให้บรรลุเป้าหมายตา มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทัง้ มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) การปฏิรปู
ระบบวิจยั ของประเทศ และนโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติระยะยาว.ศ.พ 2552-2571
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงา นหลัก ได้คาํ นึงถึง
สถานการณ์ปจั จุบนั ของประเทศ ที่มกี ารเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม
และการเมือง ประกอบกับ ได้นําผลการติดตามประเมิน นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551- 2553 ) เบือ้ งต้น ในช่วงทีผ่ า่ นมา ทัง้ จากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ ภาคเอกชน มา
ประกอบการปรับแผนการดําเนินงานเพือ่ นํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริงและให้บรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ วช. จึง
ได้ดาํ เนินการปรับและขยายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้ถงึ ปี
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พ.ศ. 2554 เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปจั จุบนั และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นอกจากนี้ ยังมุง่ ให้เชือ่ มโยงกับมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ในเรือ่ งปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ แผนแม่ บทการ
วิจยั ของชาติ พ .ศ. 2555-2559 ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติ
ระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 เพือ่ ให้เป็ นแนวทางในการ จัดทําโครงการวิจยั การดําเนินการวิจยั ของ
หน่ วยงาน และให้ทนั กับช่วงเวลาในการจัดทําข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ะเสนอ ขอ
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 ทีจ่ ะต้องของบประมาณล่วงหน้าในปี พ .ศ. 2552 นี้ ดังนัน้ วช .
จึงได้จดั ประชุมระดมความคิดเพือ่ ปรับและขยายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) ถึงปี พ.ศ. 2554 และผลักดันสู่การปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วม เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2552 เพื่อให้นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ ฯ ฉบับนี้ สอดคล้องกับสถานการณ์
เปลีย่ นแปลง มีความครอบคลุมตรงประเด็นของความจําเป็นและศักยภาพของประเทศอย่าง
แท้จริง และสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ประเทศชาติ รว มทัง้ ได้รบั ทราบผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาและแนวทางทีจ่ ะดําเนินการต่อไปใน
การผลักดัน บริหารและขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติให้ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ บบมี
ส่วนร่วม และเป็ นไปอย่างต่อเนื่องซึง่ จะมีผลต่อการพัฒนางานวิจยั ของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดทํา นโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) คือ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการวิ จยั ของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาของประเทศ และเป็ นไป
ในทิ ศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิ รปู ระบบวิ จยั ของประเทศ ที่ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม อีกทัง้ เพื่อใช้
เป็ นกรอบทิ ศทางในการวิ เคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิ จยั ของหน่ วยงานภาครัฐที่เสนอ
ของบประมาณประจําปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ระหว่างปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553-2554 ด้วย

3. กระบวนการการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2554)
ในการพัฒนานโยบายและยุ ทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) นัน้
มีฐาน จากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึง่ ได้ มกี าร จัดทํา
ยุทธศาสตร์การวิจ ัยในระดับภูมภิ าค มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุง่ ให้ ยทุ ธศาสตร์การวิจยั มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และความต้องการของพืน้ ที่ ขณะเดียวกัน
ยังมุง่ ให้ เกิดการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในพืน้ ที่
ซึง่ จะส่งผลใ ห้การ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจยั ในระดับหน่วยงานและภูมภิ าค เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
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จัดการงานวิจยั และการบริหารงบประมาณเพือ่ การพัฒนาภูมภิ าคต่าง ๆ อันจะทําให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
3.1 การพัฒนายุทธศาสตร์การวิ จยั ในระดับภูมิภาค
ในการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจ ั ยในระดับภูมภิ าค 4 ภูมภิ าค คือ ภาคเหนือ
(17 จังหวัด ) ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (19 จังหวัด ) ภาคกลาง (26 จังหวัด ) และภาคใต้
(14 จังหวัด ) ได้มกี ารจัดกลุม่ จังหวัด โดยอาศัยแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ซึง่ พิจารณาถึง
● ความสัมพันธ์เชือ
่ มโยงระหว่างพืน้ ที่ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
● ความเกีย
่ วเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้าและการลงทุน เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ และความได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน
ั หาเร่งด่วนร่วมกันของประเทศ ซึ่งจําเป็นต้อง
● ยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปญ
อาศัยความร่วมมือระหว่างจังหวัด
จากแนวทางจัดกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ได้มกี ารกําหนด พืน้ ทีด่ าํ เนินการเพือ่ พัฒนา
ยุทธศาสตร์การวิจยั ใน ทุกภูมภิ าคเพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
โดย การจัดทํายุทธศาสตร์การวิจยั ในภูมภิ าค
ได้ดาํ เนินการต ามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติกาํ หนด
ซึง่ จัดทํา ขึน้ ในแต่ละภูมภิ าค ระหว่างเดือน
มิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้มกี ารดําเนินการในสร้างความมีสว่ นร่วมในระดับภูมภิ าค
มาโดยตลอด จนกระทังคณะรั
่
ฐมนตรีได้มมี ติให้ความเห็นชอบ “นโยบายและยุทธศ าสตร์การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)” เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ .ศ. 2550 จากนัน้ ตัง้ แต่ปี พ .ศ. 2551
มาถึงปจั จุบนั ได้มกี ารผลักดันและขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 25512553) ในระดับภูมภิ าคมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดและได้มกี ารติดตามประเมินก ารนํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ย
3.2 ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิ จยั ในระดับภูมิภาค
การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจยั ในระดับ ภูมภิ าค ดําเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ
ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั 5 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การเตรียมการ (Project Setup) เป็นการประสานการดําเนินงาน
และเตรียมการในด้านต่าง ๆ ซึง่ ครอบคลุมถึงการกําหนดผูม้ ี ส่วนร่วมในการจัดทํายุทธศาสตร์
การวิจยั ในแต่ละภูมภิ าค เพือ่ นําไปสูก่ ารดําเนินงานทีค่ รอบคลุมภาพรวมของประเทศ
ขัน้ ตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ศกั ยภาพ (SWOT Analysis) เป็นการศึกษา
วิเคราะห์จดุ แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat)
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ของแต่ละจังหวัดและอนุ ภมู ภิ าค เพือ่ ประมวลและจัดทําเป็นภาพรวม ของ แต่ละภูมภิ าค และ
ประกอบเป็ นภาพรวมของประเทศ
ขัน้ ตอนที่ 3 : การจัดทําวิสยั ทัศน์การวิจยั (Vision) พันธกิจการวิจยั (Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจยั (Research Strategic Issues) และเป้าประสงค์การวิจยั (Research
Goals) เป็ นการดําเนินการโดยให้ทกุ ฝา่ ยใน แต่ละภูมภิ าค มีส่วนร่วม โดยสร้างความเข้าใจใน
คําจํากัดความต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตรงกัน คือ
วิ สยั ทัศน์ การวิ จยั (Vision) เป็นการกําหนดสภาพด้านการวิจยั ทีแ่ ต่ละภูมภิ าค
ต้องการจะเป็ นในอนาคต ตามห้วงระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยสะท้อนถึงความมุง่ มันเกี
่ ย่ วกับทิศทาง
และจุดยืนทีต่ อ้ งการผลักดันให้เกิดขึน้ เป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
พันธกิ จการวิ จยั (Mission) เป็นการกําหนดภารกิจหรือบทบาทหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการวิจยั ทีแ่ ต่ละภูมภิ าคต้องดําเนินการให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์การวิจยั ทีก่ าํ หนดไว้
ประเด็นยุทธศาสตร์การวิ จยั (Research Strategic Issues) เป็นการกําหนด
ประเด็นทีส่ าํ คัญทีแ่ ต่ละภูมภิ าคจําเป็ นต้องดําเนินการพัฒนาการวิจยั เพือ่ ให้สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์
ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศ
เป้ าประสงค์การวิ จยั (Research Goals) เป็ น การกําหนดเป้าหมายการ วิจยั
เพือ่ ให้แต่ละภูมภิ าคได้บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์การวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและ
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศ
ขัน้ ตอนที่ 4 : การกําหนดกลยุทธ์การวิจยั
(Research Strategies) เป็นการ
กําหนด แนวคิดหรือวิธกี ารอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลือ่ นตัวของแต่ละภูมภิ าคว่าจะก้าวไปสู่
เป้าหมายการวิจยั ทีต่ อ้ งการในอนาคตได้อย่างไร ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนศักยภาพของประเทศ
ขัน้ ตอนที่ 5 : การกําหนดแผนงานวิ จัย (Research Plan) เป็นการนําประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจยั ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นรูปของแผนงาน วิจยั ซึง่ เป็นแผนงานทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน ทําให้เกิดองค์รวม (Holistic Ideology) เป็นการวิจยั ทีค่ รอบคลุมการวิจยั
พืน้ ฐาน การวิจยั ประยุกต์ การวิจยั ขัน้ ทดลองทีม่ คี วามเป็นสหสาขาวิชาการ (Multidiscipline)
บูรณาการ (Integrated) และครบวงจร (Complete Set) โดยมีเป้าหมายสุดท้ายทีจ่ ะนําผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ แผนงานวิจยั ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงและจังหวัด รวมทัง้ หน้าทีข่ อง
หน่วยงาน และความต้องการของพืน้ ที่ สามารถสร้างความเป็น Hub หรือเป็ นศูนย์กลางของเรือ่ ง
นัน้ ๆ เนื่องจากความเป็ น Hub เป็ นเงือ่ นไขอันแรกสําหรับการทีจ่ ะเป็ นศูนย์แห่งความเป็ นเลิศหรือ
Excellence Center ต่อไปได้ ขณะเดียวกัน ยังมุง่ หมายให้เป็นแผนงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดการเพิม่
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงตัง้ แต่ระดับท้องถิน่
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติโดยคํานึงถึงการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน
ด้วย
ยุทธศาสตร์การวิจยั ทัง้ 4 ภูมภิ าคดังกล่าว ทําให้ได้โจทย์การวิจยั ทีส่ ามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถแก้ปญั หาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะเร่งด่วน โด ยในแต่ละ
ภูมภิ าคได้มกี ารจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหลายครัง้ และ มีการประชุมประชาพิจารณ์รา่ งยุทธศาสตร์
การวิจยั ของภูมภิ าค ซึง่ ได้เชิญผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม ประกอบด้วย
กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติสาขาวิชาการต่าง ๆ ทีท่ าํ งานในภูมภิ าคนัน้ หน่วยงานจัดทํายุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด เครือข่ายการพัฒนา เครือข่ายวิจยั หน่วยงานวิจยั ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) และประชาชน และเป็ นพืน้ ฐานไปสูก่ ารจัดทํา นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) ก่อนจะพัฒนาไปสูก่ ารจัดทํา นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) เพือ่ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาขอ งแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554 ) และระยะเวลาของแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
(พ.ศ. 2552-2554) ด้วย
3.3 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
การพัฒนา นโยบายและยุทธศาส ตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551- 2553 )
ดําเนินการโดยบูรณาการข้อมูลจากยุทธศาสตร์การวิจยั ทัง้ 4 ภูมภิ าค พร้อมทัง้ คํานึงถึงสถานภาพ
ปญั หาและศักยภาพของประเทศ โดยได้นํา ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานวิจยั ต่างๆ ทัวประเทศมา
่
ปรับปรุง และได้นําเสนอในการประชุมประชาพิจารณ์ ผลจากการประชุมประชาพิจารณ์ดงั กล่าว
ตลอดจนผลจากข้อคิดเห็นของกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ และกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ
12 สาขาวิชาการ ได้นํามาปรับปรุงร่างและให้ครอบคลุมนโยบาย ตลอดจนแนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ซึง่ รวมถึงการบริหารด้านงบประมาณเพือ่ ดําเนินยุ ทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ พร้อม กันนี้ ยัง จัดลําดับความสําคัญของการวิจยั ให้สอดคล้องกับปญั หาและสถานการณ์
ของประเทศ รวมทัง้ สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ด้วย
3.4 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
การพั ฒนา นโยบายและยุทธศาส ตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551- 255 4)
ดําเนินการบนพืน้ ฐานของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ(พ.ศ. 2551-2553) และบูรณาการ
ข้อมูลจาก การขับเคลือ่ น ยุทธศาสตร์การวิจยั ทัง้ 4 ภูมภิ าค โดยคํานึงถึงสถานภาพปญั หาและ
สถานการณ์ของประเทศ ที่มกี ารเปลีย่ นแป ลงเกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ประกอบกับผลการนํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ไปปฏิบตั ิ
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เพือ่ ให้สามารถนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริงและให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่า งรวดเร็ว วช. จึงได้ดาํ เนินการปรับ
และขยายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ให้ถงึ ปี พ.ศ. 2554 เพือ่ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปจั จุบนั และสอดคล้องกับ
ระยะเวลาของ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นอกจากนี้ ยังมุง่ ให้เชื่อมโยง กับมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ในเรือ่ งปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ แผนแม่บทการ
วิจยั ของชาติ พ .ศ. 2555-2559 ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติ
ระยะยาว พ .ศ. 2552-2571 เพือ่ เป็ นแนวทางในการ จัดทําโครงการวิจยั กา รดําเนินการวิจยั ของ
หน่ วยงาน และให้ทนั กับช่วงเวลาในการจัดทําข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ะเสนอขอ
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 ทีจ่ ะต้องของบประมาณล่วงหน้าในปี พ.ศ. 2552 นี้
การจัดทํานโยบายและยุทธศาส
ตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551- 255 4)
จึงประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ ดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) ตามกรอบวงเงินงบประมาณทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบไว้แล้วและส่วนที่ 2
เป็นการจัดทํา นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ประจําปี พ .ศ. 2554 ซึง่ มุง่ เน้นการ
ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติทส่ี อดคล้องกับกรอบนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์
เร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2552-2554 ทีม่ นี โยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เป็นพืน้ ฐาน และนําผลจากการประชุมสัมนาเพือ่
ระดมความคิดจากทุกภา คส่วน ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ในการปรับยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติเพื่อขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี มาจัดทําเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
ประจําปี พ .ศ. 2554 ซึง่ จากการ จัดประชุมระดมความคิดเพือ่ ปรับและขยายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ถึงปี พ.ศ. 2554 และผลักดันสู่การปฏิบตั แิ บบมี
ส่วนร่วม เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม พ .ศ. 2552 ทํา ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) มีความครอบคลุมตรงประเด็นของความจําเป็นและศักยภาพของประเทศอย่าง
แท้จริง มากขึน้ และสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการ ดําเนินการวิจยั เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ประเทศชาติ
ดังนัน้ นโยบายและยุทธศาส ตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) จึงเป็นการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติจากฐานภารกิจเดิมทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ โดยตระหนักถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณ และยังคง คํานึงถึง ความพร้อมของประเทศ
วิกฤตทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
การใช้ทรัพยากรการวิจยั และเครือข่ายภาคีการวิจยั ทีม่ อี ยูท่ ม่ี ี
ประสิทธิภาพ โดยสร้างความมีสว่ นร่วมทุกระดับ เพือ่ มุง่ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การวิจยั ของประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เ กิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ให้มากขึน้
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4. สาระสําคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
นโยบายการวิ จยั ของชาติ ระหว่าง พ .ศ. 2551-2554 ได้กําหนดไว้ บนพืน้ ฐาน
ความต่อเนื่องจากนโยบายการวิจยั ของชาติ พ.ศ. 2551-2553 ดังนี้
1. เน้น การบูรณาการ ด้านการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับ แนวนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ สามารถเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) การปฏิรปู ระบบ
วิจยั ของประเทศ ตาม มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ .ศ. 2550
แผนแม่บทการวิจยั ของชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการ
วิจยั ของชาติระยะยาว พ .ศ. 2552-2571 โดยการวิจยั จะตอบสนองความต้องการของ ชุมชนและ
ปญั หาทีส่ าํ คัญเร่งด่วนเพือ่ การพัฒนาประเทศ พร้อมกับ ดําเนินการควบคูก่ บั การวิจยั เพือ่ ความเป็น
เลิศทางวิชาการ อันเป็ นรากฐานอันสําคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยังยื
่ น
2. ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั
ตลอดจนในพืน้ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมกัน
เสนอแนะ ปฏิบตั ิ และติดตามผล เพือ่ ให้ เกิดการพัฒนางานวิจยั ในทุก ภาคส่วนและทุกระดับของ
ประเทศ อีกทัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดงานวิจยั ที่ มีการต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศมากขึน้
3. เน้นงานวิจยั ตามยุทธศาสตร์การวิจยั ของ ชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซึง่ มีการ
จัดลําดับความสําคัญและความจําเป็ นของกลยุทธ์การวิจยั ทีส่ อดรั
บกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ บนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ
4. จัดสรร งบประมาณการวิจยั ให้กระจาย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ ใน
ภูมภิ าค โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพือ่ การวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไก
กระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานวิจยั ในส่วนกลางและใน ส่วนภูมภิ าค อันจะนําไปสูก่ าร
สร้างเครือข่ายการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจยั เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากร
การวิจยั ร่วมกัน
5. ดํา เนินยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) อย่างเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) เป็นพืน้ ฐาน
เชิงนโยบายทีเ่ ชื่อมโยงกับ การปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ
แผนแม่บทการวิจยั ของชาติ
พ.ศ. 2555-2559 รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติระยะยาว พ .ศ. 2552-2571 ซึง่ จะ
นําไปสูก่ ารพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ การพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
่ นของประเทศ
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นโยบายและ
แผนแม่บทการวิจัย
ของชาติ






นโยบายรัฐบาล
ความต้องการท้องถิ�น
ยุทธศาสตร์งบประมาณ
แนวทางแผนพัฒนาฯ
ฉบับที� 11

นโยบายและแนวทาง
การวิจัยของชาติ
ระยะยาว
พ.ศ.2552-2571

นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ
พ.ศ.2555-2559

นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ
พ.ศ.2551-2554







นโยบายระยะยาว
กรอบแนวทาง
ประเด็นวิจัย
การบริหารจัดการ
การติดตามประเมิน

การปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ
 การมีส่วนร่วม
 กลไกการขับเคลื�อนและสนับสนุน
 การบริหารจัดการ : วช. ภูมิภาค
 การติดตามประเมินผล

นโยบายการวิจยั ของชาติดงั กล่าวรองรับ วิ สยั ทัศน์ การวิ จยั ของชาติ คือ “ประเทศ
ไทยมีงานวิ จยั ที่มคี ณ
ุ ภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยังยื
่ น” โดยมี พันธกิ จการวิ จยั ของชาติ
คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิ จยั ของประเทศให้สงู ขึน้ และสร้างฐาน
ความรูท้ ่ีมคี ณ
ุ ค่า เพื่อสามารถประยุกต์และพัฒนาวิ ทยาการที่เหมาะสม รวมทั ้ งต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิ ดประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิ จยั
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่ทกุ ฝ่ ายมีส่วนร่วม”
เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) วช. จึง
ได้กําหนดยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คอื
4.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้ าประสงค์การวิ จยั : สร้างเสริมองค์ความรูเ้ พือ่ เป็นพืน้ ฐานสูก่ ารสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยื
่ น โดยคํานึงถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวชี้วดั

:

1. ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีกระบวนการวิจยั ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่ เป้าหมาย สร้างเสริม
องค์ความรู้ และนําภูมปิ ญั ญามาใช้ประโยชน์
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ทางเศร
ษฐกิจและ
ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ
2. งบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 1

เป้ าหมาย

:

1. มีจาํ นวนผลงานวิจยั ที่ มีการนําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณะในระดับชุมชน
และระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 6,000 ผลงาน
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจยั
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่
1
คิดเป็นร้อยละ 33 ของงบประมาณการวิจยั ที่
จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด

งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
ล้านบาท
6,089
7,436
8,555
9,600

รวม
31,680

ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้ มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ซึง่ ครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทัง้ การพัฒนาองค์
ความรูแ้ ละ ต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ เป็นพื้ นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยงั
มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซึง่ ครอบคลุม
ถึงการท่องเทีย่ ว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โดยคํานึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลีย่ นแปลง ทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ สัมพันธภาพกับประเทศเพือ่ นบ้าน และสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ รองรับการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยดําเนินการบนพืน้ ฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมุง่ ก่อ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และส าธารณะ ซึง่ กําหนดกลยุทธ์การ
วิจยั ทีใ่ ห้ความสําคัญในเรือ่ งต่าง ๆ รวม 9 กลยุทธ์ และ 45 แผนงานวิจยั ดังนี้
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กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิ ตทางการเกษตรและประมง และ
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสิ นค้าเกษตรและประมง
ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
และนําไปสู่การแข่งขันและการพึง่ พาตนเอง ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน อ้อย มันสําปะหลัง
พืชผัก ผลไม้ และ ไม้ดอกไม้ประดับ
1.2 การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับ ปศุสตั ว์เพื่อสร้างมู ลค่าเพิม่ และนําไปสู่การ
แข่งขันและการพึง่ พาตนเอง ได้แก่ สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ
1.3 การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับประมงและการเพาะเลีย้ งชายฝงั ่ เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ และนําไปสูก่ ารแข่งขันและการพึง่ พาตนเอง
1.4 การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการจัดการเก็บเกีย่ วผลผลิต
ทางการเกษตรและประมง
1.5 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและประมง
1.6 การวิจยั เกีย่ วกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.7 การวิจยั เกีย่ วกับเกษตรอินทรีย์
1.8 การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบชลประทาน
ทีเ่ หมาะสม
ในพืน้ ทีแ่ ละการใช้น้ําชลประทาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ การผลิตทางการเกษตรและประมง
2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่ นให้
เกิ ดประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิ จชุมชน
อย่างยังยื
่ น ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับ กระบวนการสร้างองค์ความรูแ้ ละต่อยอดภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
2.3 การวิจยั เกีย่ วกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของท้องถิน่
2.4 การวิจยั เกีย่ วกับการจัดการผลิตและการตลาดสินค้าในระดับชุมชนที่
เหมาะสม โดยใช้องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 3 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อ
ต่อการดําเนิ นธุรกิ จอย่างยังยื
่ น ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
3.2 การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ ศักยภาพของการเป็นฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

14
3.3 การวิจยั เกีย่ วกับ การพัฒนาวัตถุดบิ ในประเทศและการเพิม่ มูลค่าสินค้า
เพือ่ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
3.4 การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
3.5 การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ และวิธกี ารทางการเกษตรสําหรับประเทศไทย
3.6 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาและการสร้างตลาดภายในประเทศ
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 4 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิ จจากการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเทีย่ ว
4.2 การวิจยั เกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
4.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
4.4 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
4.5 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการท่องเทีย่ ว
4.6 การวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมและความต้องการพัฒนาตลาดท่องเที่ ยวใน
อนาคต
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิ ตพลังงานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอื่น ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ
5.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น
5.3 การวิจยั เกีย่ วกับ การอนุรกั ษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงาน
ประเภทต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วม
5.4 การวิจยั เกีย่ วกับพลังงานทดแทน
ใน ภาคการขนส่ง เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งทุกประเภท
5.5 การวิจยั เพื่อมุง่ สู่สงั คมคาร์บอนตํ่าและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) เพือ่ เตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 6 ยกระดับประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ด้านโลจิ สติ กส์และการขนส่งสาธารณะที่มคี ณ
ุ ภาพ ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจยั เกีย่ วกับการ พัฒนามาตรฐาน และยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์
6.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์
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6.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบการจัดส่งและ
กระจายสินค้าทีม่ มี าตรฐาน และการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการขนส่งผลผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
6.4 การวิจยั เกีย่ วกับความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของวิธกี ารขนส่งต่าง ๆ
6.5 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศ
6.6 การวิจยั เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการผลิตและการท่องเทีย่ ว
6.7 การวิจยั เกีย่ วกับการปรับปรุงกฏระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคสําหรับการ
พัฒนาธุรกิจผุใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
6.8 การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากโครงข่ายการ
ขนส่งทีม่ อี ยู่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ การวิ จยั ที่ 7 วิ จยั เพื่ อยกระดับประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ
7.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งสาธารณะ
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 8 เพิ่ มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
8.2 การวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชือ่ มโยงข้อมูล
ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ เอกชนและผูใ้ ช้บริการ
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 9 พัฒนาเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย
4 แผนงานวิจยั ดังนี้
9.1 การวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน
และแนวทางการแก้ไขปญั ห าอันเกิดจากวิกฤตการเงิน การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการค้า
ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชือ่ มอาเซียนสูส่ ากล
9.2 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
ยังยื
่ นร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
9.3 การวิจยั เกีย่ วกับกลไกทีเ่ หมาะสมในการ พัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่ าง
ประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Economic Community)
9.4 การวิจยั เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงศูนย์กลางอํานาจเศรษฐกิจโลก
2

2

2
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4.2 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่
พัฒนาทางสังคม

2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

เป้ าประสงค์การวิ จยั :

สร้างเสริมองค์ความรูเ้ พือ่ เป็นพืน้ ฐานสูก่ ารสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทาง
สังคม

ตัวชี้วดั

:

1. ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีกระบวนการวิจยั ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่ เป้าหมาย สร้างเสริม
องค์ความรู้ และการนํา ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้
เพือ่ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านการพัฒนาสังคม
2. งบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 2

เป้ าหมาย

:

1. มีจาํ นวนผลงานวิจยั ที่ มีการนําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคมและเชิงสาธารณะในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 5,000
ผลงาน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
โครงการวิจยั
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 2 คิดเป็ น
ร้อยละ 28 ของงบประมาณการวิ จัยทีจ่ ดั สรร
ให้หน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด

งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้
ล้านบาท

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
5,368
5,961
6,611

พ.ศ. 2554
8,600

รวม
26,540

ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้ มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ การศึกษา ระบบการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอน ามัย คุณ ภาพชีวติ สวัสดิการเพือ่ ความมันคงของชี
่
วติ
ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมคิ มุ้ กันของ
ท้องถิน่ และสังคม รวมทัง้ การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทีเ่ น้นกระบวนการมีสว่ นร่วมในการ
แก้ไขปญั หาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร
2

2
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และผูส้ งู อายุและการเสริมสร้างความมันคงของประเทศ
่
โดยกําหนดกลยุทธ์การวิจยั ทีใ่ ห้
ความสําคัญในเรือ่ งต่าง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 46 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1 ปฏิ รปู การศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทัง้ ใน
และนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบ การเรียนรูด้ ้วยตนเอง ระบบ สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษา
1.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับท้องถิน่
1.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2 ส่งเสริม อนุรกั ษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา
ศิ ลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกีย่ วกับ การส่งเสริม อนุ รกั ษ์ และพั ฒนาคุณค่าทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
สร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2

2

2

2

2

2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 3 ส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกันโ รคอุบตั ิ ใหม่ การรักษา
พยาบาลการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิ ตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการ
คุ้มครองผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกีย่ วกับ การส่งเสริมสุขภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
3.2 การวิจยั เกีย่ วกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ
3.3 การวิจยั เกีย่ วกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอดส์
3.4 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันโรคอุบตั ใิ หม่
3.5 การวิจยั เกีย่ วกับ การพึง่ พาตนเองด้านสุขภาพและเสริมสร้างความ
มันคงด้
่ านสุขภาพอนามัย
3.6 การวิจยั เกีย่ วกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
3.7 การวิจยั เกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2

2

2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พืน้ บ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกีย่ วกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้าน และการแพทย์
ทางเลือก เพือ่ สร้างองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และการคุม้ ครองภูมปิ ญั ญา
4.2 การวิจยั เกีย่ วกับสมุนไพรเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
2

2
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กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 5 พัฒนา ศักยภาพทางการกีฬา
2 แผนงานวิจยั ดังนี้
5.1 การวิจยั เกีย่ วกับการกีฬาเพือ่ การพัฒนาสังคม
5.2 การวิจยั เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2

ประกอบด้วย

2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิ จ ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 การวิจยั เกีย่ วกับ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
6.2 การวิจยั เกีย่ วกับ การ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบงาน
ยุตธิ รรมของประเทศ
ุ ธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้าง
6.3 การวิจยั เกีย่ วกับ การมีคณ
ธรรมาภิบาลในสังคม
6.4 การวิจยั เกีย่ วกับ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพือ่ การต่อต้าน
และป้องกันการทุจริตและการประพฤติมชิ อบของภาคราชการและภาคเอกชน
6.5 การวิจยั เกีย่ วกับ นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการ
บริหารรัฐกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
6.6 การวิจยั เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบกฏหมายให้เอือ้ ต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติ ด ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และปัญหาผูม้ อี ิ ทธิ พล ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
7.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการปญั หายาเสพติด
7.2 การวิจยั เกีย่ วกับการแก้ปญั หาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
7.3 การวิจยั เกีย่ วกับ การป้องกันและปราบปรามผูม้ อี ทิ ธิพล โดยใช้
มาตรการทางสังคม และกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2

2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 8 ส่งเสริมความเข้ม แข็งและการเสริมสร้างภูมิค้มุ กัน
ของท้องถิ่นและสังคม ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจยั ดังนี้
8.1 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถิน่ กระบวนการ
และกลไก สนับสนุ น การมีสว่ นร่วมของประชาชน และ การ พัฒนาระเบียบชุมชน และสวัสดิการเพือ่
ความมันคงของชี
่
วติ
8.2 การวิจยั เกีย่ วกับการส่งเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลักประกัน
รายได้ ตลอดจนความมันคงในครั
่
วเรือน
2

2

2

2

2

2

2

2

2
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8.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความมันคงในชี
่
วติ
ให้กบั เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ
8.4 การวิจยั เกีย่ วกับ การพัฒนาองค์ควา มรูด้ า้ นประชาสังคม และ การ
จัดการความรูเ้ พือ่ ขจัดความยากจนและเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันของท้องถิน่ และสังคม
8.5 การวิจยั เกีย่ วกับค่านิยมของสังคมไทย
8.6 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปญั หาการค้าบริการทางเพศ
8.7 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปญั หาการว่า งงาน ตลอดจนการ
จัดการงานและอาชีพ
8.8 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในสาขาต่าง ๆ
8.9 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กร
ของเกษตรกรเกีย่ วกับการผลิตทางการเกษตร
2

กลยุทธ์ การวิ จยั ที่ 9 เสริมสร้างความมันคง
่
แห่งชาติ และบูรณาการกา ร
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ประกอบด้วย
11 แผนงานวิจยั ดังนี้
9.1 การวิจยั เกีย่ วกับความมันคงในประเทศ
่
9.2 การวิจยั เกีย่ วกับ หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” คุณภาพชีวติ และ
สังคม และการสร้างความสมานฉันท์ทส่ี อดคล้องกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนและในประเทศ
9.3 การวิจยั เกีย่ วกับ การ บริหารจัดการ และผลกระทบ อัน เนื่องมาจาก
ผูล้ กั ลอบเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่าถิง่น
9.4 การวิจยั เกีย่ วกับ ศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
9.5 การวิจยั เกีย่ วกับการยืดอายุการใช้งาน การผลิตและสร้างชิน้ ส่วนอะไหล่
ยุทโธปกรณ์ทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศ
9.6 การวิจยั เกีย่ วกับหลักการและหลักนิยมเพื่อการใช้กําลังในการรักษา
้ องกันประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ
ความมันคงและป
่
9.7 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างแล ะพัฒนา แสนยานุภาพ ด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศ
9.8 การวิจยั เกีย่ วกับการดูแลรักษาความมันคง
่ และความปลอดภัย ทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ
9.9 การวิจยั เกีย่ วกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ ความมันคง
่
9.10 การวิจยั เกีย่ วกับกฏหมายเพื่อ การ ปกป้อง และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางบกและทางทะเล และเพื่อรองรับกฏหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ พืน้ ที่
ทางบกและทะเล
2

2
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9.11 การวิจยั เกีย่ วกับปญั หา และการดําเนินการแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง
จากการประกาศเขตพืน้ ทีเ่ หลื่อมทับหรือทับซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์การวิ จ ัยที่ 10 วิ จยั เพื่อการปฏิ รปู การเมืองไทยให้มเี สถียรภาพและ
มีธรรมาภิ บาล ประกอบด้วย 1 แผนงานวิจยั ดังนี้
10.1 การวิจยั เกีย่ วกับการปฏิรปู การเมือง โดยการมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชน เพือ่ วางระบบการบริหารประเทศให้มเี สถียรภาพประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทย ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
4.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
เป้ าประสงค์การวิ จยั :

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและการพึง่ พาตนเอง โดยใช้ฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการ
ต่าง ๆ

ตัวชี้วดั

1. ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีกระบวนการวิจยั ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่ เป้าหมาย สร้างเสริม
องค์ความรู้ ทัง้ การวิจยั พืน้ ฐานและการวิจยั
ประยุก ต์ อัน ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการ
พัฒนาประเทศ

:

2. งบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 3
เป้ าหมาย

:

1. มีจาํ นวนผลงานวิจยั ที่ มีการนําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ ในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 3,000
ผลงาน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
โครงการวิจยั
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 3 คิดเป็ น
ร้อยละ 27 ของงบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรร
ให้หน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด
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งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้
ล้านบาท

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
5,068
6,846
8,786

พ.ศ. 2554
5,710

รวม
26,410

ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้ มุง่ เน้นการวิ จัยเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละ ต่อยอดภูมปิ ญั ญา
ของประเทศ เพือ่ พัฒนาสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
การวิจยั ของประเทศ โดย กําหนดกลยุทธ์การวิจยั ทีใ่ ห้ความสําคัญ ในเรือ่ งต่าง ๆ รวม 3 กลยุทธ์
และ 12 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ทางวิ ทยาศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ในวิ ทยาการต่างๆประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั
ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาน วัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรูใ้ หม่ทาง
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชวี ภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สัตว์ทดลองและวิธกี ารอื่นเพือ่ ทดแทน
การใช้สตั ว์ เทคโนโลยีดา้ นอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น
1.2 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ องค์ความรูใ้ หม่ทาง
สังคมศาสตร์
1.3 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ องค์ความรูใ้ หม่ทาง
วิทยาการอื่น ๆ
1.4 การ วิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการต่อยอดภูมปิ ญั ญาของประเทศเชิง
พาณิชย์และสาธารณะ เพือ่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและเพื่อการพึง่ พาตนเอง
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร
บุคคลในวิ ทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกีย่ วกับ การ พัฒนาศัก ยภาพและความสามารถของนักวิจยั
รุน่ ใหม่ นักวิจยั และนักบริหารการวิจ ั ย ในวิทยาการต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
นักวิจยั ในชุมชนท้องถิน่ ในภาคประชาชน
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับ การ พัฒนาผูช้ ว่ ยนักวิจยั ในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
2.3 การวิจยั เกีย่ วกับการจัดสรรผลประโยชน์จากการวิจยั ทีเ่ หมาะสม
2.4 การวิจยั เกีย่ วกับบทบาทข องสถาบันการศึกษาในการพัฒนา และผลิต
บุคลากร ตามความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละภาคเอกชน
2

2

2

2

22
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 3 พัฒนาและสร้างศักยภาพทางด้านวิ ทยาการและ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาเครือข่ายด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
3.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
3.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านวิทยาการ
เทคโนโลยี
3.4 การวิจยั เกีย่ วกับการปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีให้มเี อกภาพ และประสิทธิภาพ
4.4 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป้ าประสงค์การวิ จยั :

พัฒนาองค์ความรูแ้ ละฐานข้อมูล เพือ่ การบริหาร
จัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
โดยท้องถิน่ และชุมชนมีส่วนร่วม

ตัวชี้วดั

1. ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีกระบวนการวิจยั ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่ เป้าหมาย พัฒนา
องค์ความรู้ และก่อให้เกิด ผลกระทบในด้าน
การพัฒนาประเทศ

:

2. งบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 4
เป้ าหมาย

:

1. มีจาํ นวนผลงานวิจยั ที่ มีการนําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ ในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 1,500
ผลงาน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
โครงการวิจยั
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาส ตร์การวิจยั ที่ 4 คิดเป็ น
ร้อยละ 8 ของงบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรร
ให้หน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด
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งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้
ล้านบาท

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
1,617
1,843
2,060

พ.ศ. 2554
2,100

รวม
7,620

ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้
มุง่ เน้นการวิจยั เกีย่ วกับการบริหา
รจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนและสังคม รวมทัง้ การสร้างองค์
ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรปา่ ไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ํา และทีเ่ กีย่ วกั บภัย
ธรรมชาติ โดย กําหนดกลยุทธ์การวิจยั ทีใ่ ห้ความสําคัญ ในเรือ่ งต่าง ๆ รวม 4 กลยุทธ์ และ
19 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยังยื
่ น ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกีย่ วกับ การ บริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
1.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นความหลากหลายทาง
่ น
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยื
1.3 การวิจยั เกีย่ วกับ สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ า สตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (Value
Creation) ของผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 การวิจยั เกีย่ วกับ การใช้มาตรการทางสิง่ แวดล้อม เพือ่ แก้ปญั หาการกีด
กันทางการค้าและมาตรการอื่นๆ ระหว่างประเทศ
1.5 การวิจยั เกีย่ วกับ การเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศกับการเปลีย่ นแปลงของ
ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และชายฝงั ่
1.6 การวิจยั เกีย่ วกับ การ สร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
1.7 การวิจยั เกีย่ วกับ การ อนุ รกั ษ์พน้ื ทีท่ ส่ี าํ คัญและมีความเปราะบาง
เชิงนิเวศ
1.8 การวิจยั เพือ่ ฟื้นฟูและเพิม่ ความสมบูรณ์ของพืน้ ทีป่ า่ อนุ รักษ์ ปา่ สงวน
แห่งชาติ ปา่ ชายเลน และทรัพยากรชายฝงั ่ และการจัดการไฟปา่
1.9 การวิจยั เกีย่ วกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากมลพิษ
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2 สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการฟื้ นฟูบาํ รุงดิ น รวมทัง้
การใช้ประโยชน์ ท่ีดิน ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ทางดิน
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับ การปรับปรุงคุณภาพและการฟื้นฟูบาํ รุงดิน
2.3 การวิจยั เกีย่ วกับ การ พัฒนา การอนุ รกั ษ์ และ การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2

2

2

2

กลยุทธ์ การวิ จยั ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดก ารทรัพยากรนํ้าแบบ
บูรณาการและสร้างความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการนํ้าของประเทศ
ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกีย่ วกับ การ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการนํ้าของ
ประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.2 การวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการสร้างเขือ่ นและฝาย
3.3 การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ น เชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตุนยิ มวิทยา
อุทกวิทยาและชลศาสตร์ เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการนํ้าทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.4 การวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ นการบูรณาการระหว่างนํ้าใต้ ดินและนํ้า
ผิวดินในการจัดการนํ้า
2

2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิ บตั ิ จาก ธรรมชาติ
ประกอบ ด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกีย่ วกับ ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม
4.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัย
และระบบการเฝ้าระวังเกีย่ วกับอุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ
4.3 การวิจยั เกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
เปราะบางหรือเสีย่ งต่อภัยพิบตั อิ นั เกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนธรณีพบิ ตั แิ ละการเกิดคลืน่ ยักษ์
ในทะเล
2

2

4.5 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
เป้ าประสงค์การวิ จยั :

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรู้
ของประเทศ อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

25
ตัวชี้วดั

:

1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจยั และ
ความรูข้ องประเทศ
2. งบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 5

เป้ าหมาย

:

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจยั
และความรูข้ องประเทศทีม่ เี อกภาพและมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมีการนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั ที่ 5 คิดเป็ น
ร้อยละ 4 ของงบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรรให้
หน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด

งบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้
ล้านบาท

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
858
914
988

พ.ศ. 2554
990

รวม
3,750

ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้ มุง่ เน้น การวิจยั เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการด้านการวิจยั ของประเทศ โดยกําหนดกลยุทธ์การวิจยั ทีใ่ ห้ความสําคัญ ในเรือ่ ง
ต่างๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1 วิ จยั เพือ่ พัฒนาระบบบริหารงา นวิ จยั ของประเทศ
ตลอดจนการบริ หารจัดการความรู้ ผลงานวิ จยั นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ ทรัพยากร และ
ภูมิปัญญาของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ
ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจยั ของประเทศ ตลอดจน
การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมปิ ญั ญาของประเทศ
สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
1.2 การวิจยั เกีย่ วกับ ระบบการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์ส ิ นทาง
ปญั ญา และแนวทางการผลักดัน สูก่ ารสร้างทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการ นําทรัพย์สนิ ทางปญั ญาไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
1.3 การวิจยั เกีย่ วกับ การ พัฒนาฐานข้อมูล การวิจยั และดัชนีดา้ นการวิจยั ที่
เหมาะสมแก่การพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ
2

2

2

2
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1.4 การวิจยั เกีย่ วกับ การเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และวิทยาการสาขาต่างๆ ตลอดจนองค์ความรูใ้ นประเทศและจากต่างประเทศ
1.5 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาองค์กรวิจยั ระดับชุมชน

2

2

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2 วิ เคราะห์และประเมิ นผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถด้านการวิ จยั ของประเทศที่มปี ระสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั
ดังนี้
2.1 การวิจยั เกีย่ วกับ ระบบการ วิเคราะห์และประเมินผลเพือ่ การพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถด้านการวิจยั ของประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนามาตรฐานการวิจยั ของประเทศ
2

2

2

2

5. กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั ดังกล่าว เมือ่ นํามาพิจารณาจัด ลําดับ ความสําคัญ
เป็ นกลุ่มเรือ่ งทีค่ วรวิจยั เร่งด่วน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ความต้องการผลงานวิ จยั และ
ความรู้ เพื่อเร่งแก้ไขปญั หาและนําไปสู่การเสริมสร้างและ การพัฒนาประเทศโดยเร็ว และสามารถ
ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาล ทําให้ สามารถกําหนดเป็น กลุ่มเรื่องที่ควร
วิ จยั เร่งด่วนรวม 12 กลุ่มเรื่อง (Priority-based Research Areas) ซึง่ จากการประมาณกา ร
โดยฐานความจําเป็ นด้านงบประมาณเพือ่ การวิจยั จากระดับภูมภิ าคและจากหน่วยงานต่างๆ
ในกลุม่ เรือ่ งทีค่ วรวิจยั เร่งด่วนดังกล่าว คาดว่าจะใช้งบประมาณเพือ่ การวิจยั ปีละประมาณ
16,800 ล้านบาท ดังนี้
11..

การประยุ
การประยุกกต์ต์ใใช้ช้เเศรษฐกิ
ศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงง
การวิจยั เกีย่ วกับ การประยุกต์ใช้ป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูก่ บั ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ สร้างความมันคงในการดํ
่
ารงชีวติ ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ยังยื
่ น รวมทัง้ การต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการ
จัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย
ผลที่คาดว่าจะได้ รบั : ลดปญั หาความยากจน ลดปญั หาการว่างงาน ประชาชน
สามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมันคง
่
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,000 ล้านบาท
22..

ความมั
ความมั่น่นคงของรั
คงของรัฐฐและการเสริ
และการเสริมมสร้
สร้าางธรรมาภิ
งธรรมาภิบบาล
าล
การวิจยั เกีย่ วกับความมันคงของรั
่
ฐ กฎหมาย การมีส่วนร่วม คุณธรรม จริยธรรม
เพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาล สวัสดิการเพือ่ ความมันคงของชี
่
วติ ความมันคงกั
่ บประเทศเพือ่ นบ้าน
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ปญั หาสถานการณ์ชายแดน การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการด้านความมันคง
่
รวมทัง้ การ
บริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิน่ และกลุม่ ประชาสังคม
ผลที่คาดว่าจะได้รบั : เกิดความมันคงในประเทศ
่
มีความสมานฉันท์และความ
เป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,450 ล้านบาท
33..

การปฏิ
การปฏิรรูปูปการศึ
การศึกกษา
ษา
การวิจยั เกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบ การศึกษา ที่
เชื่อมโยงสู่ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ รวมทัง้ การบริหารจัดการการเรียนรูส้ รู่ ะบบเศรษฐกิจชุมชน และการ
พัฒนาระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนา
การศึกษาทีส่ อดคล้องกับท้องถิน่ และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรูท้ ุกระดับ
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,000 ล้านบาท
44..

การจั
การจัดดการนํ
การนํ้า้า
การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการบริหารจัดการนํ้าทัง้ นํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดนิ ทัง้ ในและ
นอกระบบชลประทานของประเทศ ให้มปี ระสิทธิภาพและประหยัด รวมทัง้ การวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบ
ต่าง ๆ ต่อการจัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคต
ผลที่ค าดว่าจะได้รบั : มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพือ่
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 900 ล้านบาท
55..

ภาวะโลกร้
ภาวะโลกร้ออนและพลั
นและพลังงงานทางเลื
งานทางเลืออกก
การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับ ภาวะโลกร้อน พลังงาน ทดแทน พลังงานชีวภาพ
พืชพลังงาน และพลังงานทางเลือก ทีก่ ่อให้เกิดความคุม้ ค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม
ผลที่คาดว่าจะได้รบั : มีองค์ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะโลกร้อนและแนวทางการบริหาร
จัดการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รวมทัง้ ประหยัดเงินตราต่างประเทศในกา ร
นําเข้าพลังงาน ลดการขาดแคลนพลังงาน ลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวม ถึง ลดค่าใช้จา่ ยด้าน
พลังงานของประเทศ
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,100 ล้านบาท
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66..

การเพิ
การเพิ่ม่มมูมูลลค่ค่าาสิสินนค้ค้าาเกษตร
เกษตรเพื
เพื่อ่อการส่
การส่งงออกและลดการนํ
ออกและลดการนําาเข้
เข้าา
การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพการส่งออกในกลุม่ สินค้าทีส่ ร้างรายได้หลักจากการส่งออกและ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
การวิจยั เพือ่ ต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่
และการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร มาตรฐานสินค้ าเกษตร ความปลอดภัยของอาหาร (Food
Safety) และความมันคงด้
่ านอาหาร
(Food Security)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั : เพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ขจัดความยากจน เสริมสร้างความมันคงให้
่
ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 3,500 ล้านบาท
77..

การป้
การป้อองกั
งกันนโรคและการรั
โรคและการรักกษาสุ
ษาสุขขภาพ
ภาพ
การวิจยั เกีย่ วกับการส ร้างเสริมสุขภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์
การติดเชือ้ วิทยาการใหม่ทางสาธารณสุข การพึง่ พาตนเองและเสริมสร้างความมันคงด้
่ านสุขภาพ
รวมถึงการวิจยั และพัฒนา บุค ลากรการแพทย์ พืน้ บ้าน การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
และการวิจยั เพือ่ ต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
: คุณภาพชีวติ ของประชาชนและระบบการจัดการ
สาธารณสุขดีขน้ึ ตลอดจนมีความมันคงด้
่ านสุขภาพของประเทศ
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,200 ล้านบาท
88..

การบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการ
การสิสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมและ
มและ การพั
การพัฒ
ฒนาคุ
นาคุณ
ณค่ค่าาความหลากหลาย
ความหลากหลาย ทาง
ทาง
ชีชีววภาพ
ภาพ
การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการ สิง่ แวดล้อมใน ด้านต่างๆ การพัฒนาคุณค่ า
ความหลากหลา ยทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยังยื
่ น
การเชือ่ มต่อภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับ องค์ความรูใ้ หม่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และ
การเสริมสร้างจิตสํานึกทีด่ ใี นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

: คุณ ภาพสิ่งแวดล้อมทีด่ เี พือ่ คุณ ภาพชีวติ ทีด่ ขี อง

ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 800 ล้านบาท
99..

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีใใหม่
หม่และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีทที่สี่สําําคัคัญญเพื
เพื่อ่ออุอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
การวิจยั และพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีชวี ภาพ และเทคโนโลยี
ทีส่ าํ คัญสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรม ทุกระดับ การวิจยั เพือ่ ชีน้ ําการพัฒนาการประดิษฐ์คดิ ค้นและ
นวัตกรรมสูเ่ ชิงพาณิชย์ รวมทัง้ การวิจยั เกีย่ วกับการจัดการเทคโนโลยีทมี่ี ประสิทธิภาพ
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดย มี
เทคโนโลยีทน่ี ําไปสูก่ ารพัฒนาร ะบบโครงสร้างพืน้ ฐานและ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ที่
สนับสนุนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,800 ล้านบาท
1100.. การบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการ
การการท่
การท่อองเที
งเที่ย่ยวว
การวิจยั เพือ่ การบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น และการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ผลที่คาดว่าจะได้รบั : เพิม่ รายได้ให้กบั ประเทศ และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
นําไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของประชาชน
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 800 ล้านบาท
11
11.. สัสังงคมผู
คมผู้ส้สูงูงอายุ
อายุ
การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุ ระบบและมาตรการการส่งเสริม
ดูแล การจัดการ สวัสดิภาพแล ะสวัสดิการผูส้ งู อายุให้มคี วามมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและสังคม
การส่งเสริมบทบาทของผูส้ งู อายุในสถาบันสังคมและชุมชน รวมทัง้ การนําศักยภาพของผูส้ งู อายุ
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ และการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาสูส่ งั คม
ผลที่คาดว่าจะได้รบั : ผูส้ งู อายุมศี กั ยภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั สังคม
ตลอดจนมีสวัสดิการและสวัสดิภาพต่างๆ ในการดําเนินชีวติ ให้เกิดความมันคง
่
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 50 ล้านบาท
12
12.. ระบบโลจิ
ระบบโลจิสสติติกกส์ส์
การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ
ทัง้ ในด้านการ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การ
เชือ่ มโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมภิ าคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
เพื่อส่งเสริมแ ละสนับสนุ น การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว ความมันคง
่ ตลอดจนส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
: ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 200 ล้านบาท
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6. งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ตาม
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551–2554)
ในการผลักดันและขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) จําเป็ นต้องใช้งบประมาณเพือ่ ดําเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย
ซึง่ จากการประมาณการโดย พิจารณาจากฐานความจําเป็นด้านงบประมาณเพือ่ การวิจยั ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การวิจยั จากระดับภูมภิ าคและจากหน่วยงานต่าง
ๆ โดยคํานึงถึง ความพร้อมของ
ประเทศและการถดถอยทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จากวิกฤตการเงินทีท่ วโลกต้
ั่
องเผชิญอยู่ ตลอดจน
การมุง่ เน้นการบริหารจัดการงบประมาณวิจยั อย่างประหยัดภายใต้ขอ้ จํากัดด้านงบประมาณ
โดยการใช้ทรัพยากรการวิจยั และเครือข่ายภาคีการวิจยั ทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความ
มีสว่ นร่วมทุกระดับ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจยั ของประเทศ โดยเฉพาะ
การต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณะให้มากยิง่ ขึน้ จึงกําหนดกลไก
ทางงบประมาณเพือ่ ดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติดงั กล่าวใน 2 ส่ว นคือ
ส่วนแรก เป็ นการดําเนินการ ตามกรอบวงเงินงบประมาณทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เห็นชอบตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) แล้ว และปจั จุบนั อยูใ่ น
ระหว่างการติดตามประเมินผลการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ พ .ศ. 2551
อีกทัง้ ยังอยูใ่ นระหว่างการรอรายงานการจัดสรรงบประมาณเพือ่ การวิจยั และการเบิกจ่าย
งบประมาณเพือ่ การวิจยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทีค่ รอบคลุมทุกหน่วยงานจากหน่วย งาน
ทีร่ บั ผิดชอบด้านการเงินการคลังของประเทศ นอกจากนี้ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั
ประจําปี พ.ศ. 2552 ยังอยูใ่ นระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ แม้วา่ จะมีรายงานการจัดสรร
งบประมาณของสํานักงบประมาณแล้วแต่กเ็ ป็นเพียงบางส่วนซึง่ ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจที่
เกีย่ วข้องกับการวิจยั ในหน่ วยงานต่างๆ ดังนัน้ การประมาณการวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 เพือ่ ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั
จึงยังไม่สามารถดําเนินการได้โดยสมบูรณ์ และยังไม่สามารถนํามาเป็นฐานในการปรับประมาณ
การรายจ่ายในปีงบประ มาณ พ.ศ. 2553 ได้ ดังนัน้ วช. จึงต้องคงดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ตามกรอบวงเงินงบประมาณทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบ
ไว้แล้ว รวม 69,000 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 3 ปี
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ พ.ศ. 2551-2553
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสังคม
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางวิทยาการ
และทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 : การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
ั
ทรัพยากร และภูมปิ ญญาของประเทศ
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธี
ทีเ่ หมาะสม

รวม

งบประมาณที่ คาดว่าจะใช้
สัดส่วน
2551-2553
(%)
(ล้านบาท)
22,080
32
17,940
26
20,700
30
5,520
2,760

8
4

69,000

100

ส่วนที่ 2 เป็ นการดําเนิน นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึง่ มุง่ เน้นการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติทส่ี อดคล้องกั บกรอบ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2552-2554 ทีม่ นี โยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เป็นพืน้ ฐาน
และนําผลจากการประชุมระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ในการ
ปรับยุทธศ าสตร์การวิจยั ของชาติเพือ่ ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต่างๆ และจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ มาจัดทําเป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ประจําปี พ .ศ. 2554 โดยกําหนดเป็ นกรอบงบประมาณเพิม่ เติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 27,000 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ พ.ศ. 2554

งบประมาณที่ คาดว่าจะใช้
พ.ศ. 2554
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(%)

ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสังคม
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางวิทยาการ
และทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 : การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
ั
ทรัพยากร และภูมปิ ญญาของประเทศ
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธี
ทีเ่ หมาะสม

9,600
8,600
5,710

36
31
21

2,100
990

8
4

รวม

27,000

100
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กรอบงบประมาณดังกล่าวเป็นการประมาณการกรอบงบประมาณบนพืน้ ฐานของ
การไม่เพิม่ งบประมาณจากฐานงบประมาณเดิ มในปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากตระหนักถึงข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ และยังคงคํานึงถึง ความพร้อมของประเทศ วิกฤตทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
การใช้ทรัพยากรการวิจยั และเครือข่ายภาคีการวิจยั ทีม่ อี ยูท่ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ โดยเน้นการฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและสังคมให้มากขึน้ เป็นการเร่งด่วนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ยังคงให้ความสําคัญในการสร้างความมี
ส่วนร่วมทุกระดับ เพือ่ มุง่ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจยั ของประเทศ โดยเฉพาะ
การต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะให้มากขึน้
สรุปงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) รวมทัง้ สิ้ น 96,000 ล้านบาท (เก้าหมืน่ หกพันล้านบาท) ดังนี้
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 : การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 : การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสังคม
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 : การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางวิทยาการ
และทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 4 : การเสริมสร้างและ
พัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 : การบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
ทรัพยากร และภูมปิ ญั ญาของประเทศ สู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ด้วยยุทธวิธที เ่ี หมาะสม
รวม

กลยุทธ์การวิ จยั แผนงานวิ จยั
งบประมาณที่ คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)
2551-2554
2551-2554 2551 2552 2553 2554 รวม
9

45

6,089 7,436 8,555 9,600

31,680

10

46

5,368 5,961 6,611 8,600

26,540

3

12

5,068 6,846 8,786 5,710

26,410

4

19

1,617 1,843 2,060 2,100

7,620

2

7

858

3,750

28

129

914

988

990

19,000 23,000 27,000 27,000

96,000
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7 . ดัชนีชี้วัด ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551 – 2554)

ตาม

ในการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) นี้
คาดว่าเมือ่ สิน้ สุดแผน จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นดัชนีชว้ี ดั ในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
7.1 งบประมาณทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั คาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
เพือ่ การวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.3 ของงบประมาณแผ่นดิน
7.2 ค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั ของประเทศ คาดว่าจะมีคา่ ใช้จา่ ยด้านการวิจยั ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
7.3 การลงทุนด้านการวิจยั ของภาคเอกชน คาดว่าจะกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนด้าน
การวิจยั ในภาคเอกชน ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันกับการลงทุนด้านการวิจยั ภาครัฐ (1:1)
7.4 ข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ เสนอผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมกา รวิจยั
แห่งชาติ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) คาดว่า
จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการวิจยั ทัง้ หมด
7.5 บุคลากรทางการวิจยั ของประเทศ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็นจํานวน
ประชากร 10,000 คน
พ.ศ. 2550

10 คนต่อ

7.6 สิทธิบตั รทีน่ กั วิจยั ไทยถือค รอง คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 เมือ่ เทียบกับปี

7.7 จํานวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทางวิชาการในระดับสากล คาดว่าจะเพิม่ ขึน้
เป็น 2 เท่า เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2550
7.8 ผลงานวิจยั ต่อยอดเพือ่ ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
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วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีงานวิจัยที�มีคุณภาพเพือ� การพัฒนาที�สมดุลและยั�งยืน
สถานการณ์และสภาพป�ญหา
ของในประเทศและ
ต่างประเทศ

สถานภาพการวิจัยของ
ประเทศ
งบวิจยั = 0.6 %
ของงบประมาณแผ่นดิน
(ป� 2548)
GERD = 0.24 % GDP (ป�2548)
ลงทุนวิจยั เอกชน : ภาครัฐ
= 0.9 : 1 (ป� 2548)
บุคลากรวิจัย = 5.9 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน (ป� 2548)
สิทธิบัตรนักวิจัยไทยถือครอง
= 662 รายการ (ป� 2550)
จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
= 3,075 บทความ (ป� 2549)

5 ยุทธศาสตร์การวิจัย

ดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับการวิจัย
ที่คาดหวัง เมื่อสิ้นป� 2554

เศรษฐกิจ

งบวิจัยไม่น้อยกว่า 1.3 %
ของงบประมาณแผ่นดิน

สังคม

GERD ไม่น้อยกว่า 0.5 % GDP

วิทยาการ

ลงทุนวิจัยเอกชน : รัฐ = 1 : 1

ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการงานวิจัยองค์ความรู้-ภูมิป�ญญา

รวมงบประมาณวิจัย 4 ป� :
69,000 ล้านบาท
10 กลุ่มเรื่อง รวมงบวิจัย
ประมาณป�ละ 16,800 ล้านบาท

กลไกการบริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัย

ร้อยละ 70 ของข้อเสนอการวิจัย
ผ่าน วช. แต่ละป� สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)

ผลงาน
วิจัย
นําไปใช้
ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
และ
สาธารณะ

บุคลากรทางการวิจยั
10 คนต่อประชากร 10,000 คน

ประชาชน

สิทธิบัตรที่นักวิจัยไทยถือครอง
เพิ่มขึ้น 20 % จากป� 2550

ภูมิภาค

จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารสากลเป�น 2 เท่าของป�
2550

ประเทศ

ผลงานวิจัยต่อยอดเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30

สังคมอยู่
เย็นเป�นสุข

ดัชนีชี้วัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551 – 2554)

8. การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551 - 2554)
การบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ได้กําหนดการบริหารไว้ทงั ้ หมดเป็ น 5 ระดับ
ดังนี้ คือ
8.1 การบริ หารยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
ในการดําเนินการตามนโยบา ยและยุทธศาสตร์การวิจยั ของ ชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการกําหนดแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ที่
ให้สว่ นราชการและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนําไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ กํากับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงผลสัมฤทธิ ์ในแต่ ละยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นผลสําเร็จในภาพรวมของด้านต่าง ๆ
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนด้านการบริหาร
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จัดการความรู้ โดยกําหนดกลไกการสร้างความมีสว่ นร่วม ขององค์กรภาคประชาชนและชุมชน
ท้องถิน่ ในการวิจยั
8.2 การบริหารยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ ระดับนโยบาย
เพื่อให้การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การวิจยั ของ ชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ดําเนินไป
อย่างมีเอกภาพ กําหนดให้สว่ นราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนํานโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผน ปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงาน โดยมีสาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับการ
บริหารยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ การประสานงานกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยั ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการวิจยั ของประเทศ
ทัง้ นี้ เพื่อให้การ
ดําเนิ นภารกิจด้านการวิจยั ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการซํา้ ซ้อนด้านแผน
งานวิจยั /โครงการวิจยั และงบประมาณวิจยั อันจะทําให้การดําเนินยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
เป็นไปอย่างคุม้ ค่า
การบริ หารยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ ระดับภูมิภาค
กําหนดให้สว่ นราชการแ
ละหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นําแผนงานวิจยั
/
โครงการวิจยั ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ไปบรรจุในแผนการ
ปฏิบตั ริ าชการของหน่ วยงาน พร้อมทัง้ กําหนดให้มกี ลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั ระดับ
ภูมภิ าค โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมทั ้ งหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและ
หน่วยงานทีเ่ ป็ นตัวแทนส่วนราชการในภูมภิ าค อีกทัง้ ยังควรส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการคิด
การทํา และการลงทุนวิจยั ขององค์กรภาคประชาชนและชุมชนท้องถิน่ ในการวิจยั อย่างเป็น
ระบบ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มกี ารบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั อย่างมีเอกภาพแ ละมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดผลตอบสนองต่อการพัฒนาภูมภิ าคให้เข้มแข็ง และนําไปสูก่ ารใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
อย่างกว้างขวาง
8.3

8.4

การบริ หารยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ ระดับหน่ วยงาน
ส่วนราชการและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนาโครงการวิจยั ให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์
การวิจยั ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) พร้อมทัง้ กําหนดให้ม ี
กลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั ระดับหน่วยงาน ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างวัฒนธรรมด้านการวิจยั ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบและมีเอกภาพ ขณะเดียวกัน ก็ให้เกิดความเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านการวิจยั เพือ่ การพัฒนาทีท่ กุ หน่วยงาน สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูล องค์ความรู้ และ
ผลงานวิจยั เพือ่ นําไปสูก่ ารใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ให้กว้างขวาง
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ประชาชน และให้มกี ารใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
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8.5 การบริ หารยุทธศาสตร์การวิ จยั เพื่อเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การ
วิจยั 27 กลยุทธ์การวิจยั และ 115 แผนงานวิจยั ดังนัน้ การบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนา ประเทศ ต้องมีการกําหนดกลไกการประสานการบริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจยั เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การวิจยั โดยเฉพาะ 10 กลุ่มเรือ่ ง
ทีค่ วรวิจยั เร่งด่วน ต้องจัดให้มกี ารดําเนินงานในรูปคณะกรรมการแล ะมีแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจนทีส่ ามารถสนับสนุ นให้เกิ ดพลังเสริมซึง่ กันและกัน (Synergy) ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชือ่ มโยงไปสูก่ ารพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นอกจากนี้ ยังมุง่ ให้เชือ่ มโยงกับมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ในเรือ่ งปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ แผนแม่บทการ
วิจยั ของชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติ
ระยะยาว พ.ศ. 2552-2571 ด้วย
8.6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ
(พ.ศ. 2551-2554)
ในการดําเนินภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 25512554) ให้บรรลุผลสําเร็จ ได้กาํ หนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้
8.6.1 การวัดผลการดําเนิ นงานตามแผนงานวิ จยั ของหน่ วยงานต่าง ๆ
ในการวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจยั ของหน่วยงาน ต่าง ๆ ควร
ดําเนินการให้ครอบคลุมในมิตติ ่าง ๆ ได้แก่ ด้านประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ ์ตามแผนงานวิจยั ด้ าน
คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้�
านการพัฒนาองค์กร
8.6.2 การติ ดตามและประเมิ นผลของยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ
8.6.2.1 การติดตามความก้�
าวหน้าประจําปี (Annual Review) การติดตาม
ความก้ าวหน้ าของตัวชีว้ ดั ต่ าง ๆ ในแต่�
ละยุทธศาสตร์ และเป็นการประเมินผลในช่ วงขณะมีการ
ปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์การวิจยั ของ ชาติ ซึง่ ในปี พ .ศ. 2551 ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารติดตามและ
ประเมินผลการนํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ด้วยแล้ว
8.6.2.2 การประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดแผนงาน วิจยั (Summative Evaluation)
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ ์และผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ รวมถึงการนําผลงานวิจยั ไปสนับสนุนการ
ดําเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ประสบความสําเร็จ
8.6.3 การตรวจสอบเชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic Surveillance)
การเปลีย่ นแปลงในสถา นการณ์ �
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศ ย่�
อมส่ งผลบางประการ ต่ อการบริหารแผนงานวิจยั จึงจํา เป็ �
นต้องมีการ
ทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห�
ความเสีย่ ง และประเมินสถานการณ์ อย่างเป็ นระบบ เพื่อส่งสัญญาน
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เตือนภัยเป็ นระยะ ๆ ให้เห็นถึงผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึน้ ต่อ ยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ และการ
นํายุทธศาสตร์ การวิจยั ของ ชาติไปปฏิบตั ิ อันจะนําไปปรับปรุงแผนงานวิจยั ใ ห้�
ทนั ต่ อสถานการณ์�
และการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน รวมทัง้
แผนงานขององค์กรภาคเอกชนทีม่ กี ารทบทวนและปรับปรุง

9. สรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2551–2554)
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้จดั ทํา “นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)” เพือ่ มุง่ เน้นให้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจยั ของหน่วยงาน
วิจยั ต่าง ๆ ของประเทศและใช้เป็ นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจยั ของ
หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ บนพืน้ ฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจยั ระดับภูมภิ าค รวมทัง้ ความต้องการของพืน้ ที่
นโยบายการวิจยั ของชาติระหว่าง พ.ศ. 2551-2554 เน้นการบูรณาการด้านการวิจยั
ทีส่ อดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคูก่ บั การวิจยั เพือ่ ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ เพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและ ยังยื
่ น โดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ทัง้ นี้ กรอบการดําเนินงานวิจยั จะเน้นงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเป็นของการวิจยั
ทีส่ อดรับกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ บนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ในขณะทีง่ บประมาณการวิจยั จะ
กระจายไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ ในภูมภิ าค และมีกลไกกระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานวิจยั ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิ าค อันจะนําไปสูก่ ารสร้างเครือข่ายการวิจยั และพัฒนา
การพัฒนาศูนย์กลางการวิจยั เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการ วิจยั ร่วมกัน ซึง่ การดําเนิน
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) จะต้องมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนัน้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) จะเป็ นพืน้ ฐานเชิงนโยบายทีเ่ ชือ่ มโยงกั บการปฏิรปู ระบบวิจยั ของ
ประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 แผนแม่บทการ
วิจยั ของชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติ
ระยะยาว พ.ศ. 2552-2571
วิสยั ทัศน์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) คือ “ประเทศไทยมีงานวิ จยั ที่มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยังยื
่ น ” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2554) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิ จยั ของประเทศให้สงู ขึน้
และสร้างฐานความรูท้ ่ีมคี ณ
ุ ค่า เพื่อสามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทัง้
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ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิ ดประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิ จยั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ว”ม
สรุปยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ได้แก่
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพแล ะความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าประสงค์การวิจยั คือ สร้างเสริมองค์ความรูเ้ พือ่ เป็นพืน้ ฐานสูก่ าร
สร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยื
่ นบนพืน้ ฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทา งการเกษตร
ซึง่ ครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทัง้ การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยงั มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซึง่ ครอบคลุมถึ งการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยคํานึงถึงบทบาท
การแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลีย่ นแปลง ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทัง้
สัมพันธภาพกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยดําเนินการบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียง และการ
ต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ มี กลยุทธ์การวิจยั 9 กลยุทธ์ และ 45 แผนงานวิจยั คาดว่าจะใช้
งบประมาณเพือ่ การวิจยั รวม 31,680 ล้านบาท (ร้อยละ 33)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางสังคม โดยมีเป้าประสงค์การวิจยั คือ สร้างเสริมองค์ความรูเ้ พือ่ เป็นพืน้ ฐานสูก่ ารสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสังคม มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ การศึกษา
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณ ภาพชีวติ สวัสดิการเพือ่ ความมันคงของชี
่
วติ ตลอดจนการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมคิ มุ้ กันของท้องถิน่ และสังคม ตลอดจน
การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทีเ่ น้นกระบวนการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปญั หาความยากจน
นอกจากนี้ยงั มุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ
และการ
เสริมสร้างความมันคงของประเทศ
่
ซึง่ มีกลยุทธ์การวิจยั 10 กลยุทธ์ และ 46 แผนงานวิจยั คาดว่า
จะใช้งบประมาณเพือ่ การวิจยั รวม 26,540 ล้านบาท (ร้อยละ 28)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
โดยมีเป้าประสงค์การวิจยั
คือ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประ เทศและการพึง่ พาตนเอง โดยใช้ฐานความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ มุง่ เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละต่อยอดภูมปิ ญั ญาของ
ประเทศเพือ่ พัฒนาสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
การวิจยั ของประเทศ ซึง่ มีกลยุทธ์กา รวิจยั 3 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจยั คาดว่าจะใช้
งบประมาณเพือ่ การวิจยั รวม 26,410 ล้านบาท (ร้อยละ 27)
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ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนา ทุนทรัพ ยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์การวิจยั คือ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละฐานข้อมูลเพือ่ การบริหาร
จัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเป็น
ระบบ โดยท้องถิน่ และชุมชนมีส่วนร่วม
มุง่ เน้นการวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่ งยืน โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนและสังคม รวมทัง้ การสร้างองค์
ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า และภัยธรรมชาติ ซึง่ มีกลยุทธ์การวิจยั 4 กลยุทธ์ และ
19 แผนงานวิจยั คาดว่าจะใช้งบประมาณเพือ่ การวิจยั รวม 7,620 ล้านบาท (ร้อยละ 8)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม โดยมีเป้าประสงค์การวิจยั คือ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการความรู้ ของประเทศ อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มุง่ เน้นการวิจยั เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร จัดการด้านการวิจยั ของประเทศ ซึง่ มีกลยุทธ์การ
วิจยั 2 กลยุทธ์ และ 7 แผนงานวิจยั คาดว่าจะใช้งบประมาณเพือ่ การวิจยั รวม 3,750 ล้านบาท
(ร้อยละ 4)
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติทงั ้ 5 ยุทธศาสตร์ สามาร ถนํามาสร้างความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศได้ โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้กําหนด
วิธกี ารปรับแต่งยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ โดยการ
ปรับแต่งในรายละเอียดสาระ (Fine Tune) เพือ่ ให้มกี ารติดตามการดําเนินการวิจ ั ยในระยะยาวได้
แม้วา่ ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศได้ถกู ปรับตามนโยบายรัฐบาลไปแล้วก็ตาม หน่วยงานวิจยั
ทีน่ ํางบประมาณแผ่นดินไปใช้ในการทําวิจยั ก็ยงั คงมีขอ้ มูลในการวิจยั และในฐานข้อมูลทีไ่ ด้ทาํ ไว้
กับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เพือ่ การติดตามและวางแผนยุทธศาสตร์กา รวิจยั ของ
ประเทศต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้พจิ ารณาจากยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ ทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ เพือ่ นํามาพิจารณาจัดความสําคัญเป็นกลุม่ เรือ่ งทีค่ วรวิจยั เร่งด่วน
โดยคํานึงถึงวิกฤตการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ความต้องการผลงานวิจยั และความรูเ้ พื่อเร่งแก้ไขปญั หาและ
นําไปสูก่ ารเสริมสร้างและพัฒนาประเทศโดยเร็ว
โดยสามารถกําหนด กลุ่มเรื่องที่ควรวิ จยั
เร่งด่วน 12 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ (1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จพอเพียง (2) ความมันคงของรั
่
ฐ
และการเสริ มสร้างธรรมาภิ บาล (3) การปฏิ รปู การศึกษา (4) การจัดการนํ้า (5) ภาวะ
โลกร้อนและพลังงานทางเลือก (6) การเพิ่ มมูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการ
นําเข้า (7) การป้ องกันโรคและการรักษาสุขภาพ (8) การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีสาํ คัญเพื่ อ
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อุตสาหกรรม และ (10) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (11) สังคมผูส้ งู อายุ (12) ระบบ
โลจิ สติ กส์
สรุป นโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) จะมีการ
ดําเนินการเพือ่ สนับสนุ นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวม 27 กลยุทธ์การวิจยั และ 115 แผนงานวิจยั
โดยค าดว่าจะใช้ งบประมาณเพือ่ การวิจยั ตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 รวม 96,000 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
ดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ตามกรอบวงเงินงบประมาณ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบไว้แล้ว และส่วนที่ 2 เป็ นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2554 ซึง่ มุง่ เน้นการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติทส่ี อดคล้องกับกรอบ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2552-2554 ที่มนี โยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เป็นพืน้ ฐาน
และนําผลจากการประชุมสัม มนาเพือ่ ระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าค ในการปรับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติเพือ่ ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี มาปรับให้นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551- 2554) มีความครอบคลุมตรงประเด็นของความ
จําเป็นและศักยภาพของประเทศอย่างแท้จริง มากขึน้ และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการวิจยั เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติ ดังนัน้ นโยบายและยุทธศาส ตร์การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) จึงเป็ นนโยบายและยุท ธศาสตร์การวิจยั ของชาติจากฐานภารกิจเดิมที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยตระหนักถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณ และยังคงคํานึงถึง ความ
พร้อมของประเทศ วิกฤตทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
การใช้ทรัพยากรการวิจยั และเครือข่าย
ภาคีการวิจยั ทีม่ อี ยูท่ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ โดยสร้างค วามมีสว่ นร่วมทุกระดับ เพือ่ มุง่ พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจยั ของประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะให้มากขึน้
ผลที่ คาดว่า จะได้รบั จากการดําเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) จะก่อให้เกิด ผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยการมีสว่ นร่วมของ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิน่ ทีม่ งุ่ ให้ มีการนําภูมปิ ญั ญามาต่อยอด ก่อให้เกิด
ผลงานวิจยั เพิ่มขึน้ และมีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของโครงการวิจยั ทีด่ าํ เนินการ เพือ่ เสริมสร้างความผาสุกของประชาชน และสร้าง
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นสืบไป

