ยุทธศาสตร์ การวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2553 – 2555
วิสัยทัศน์ การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้ างผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพ เป็ นที่ ยอมรั บระดับนานาชาติ และใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
พันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและความเป็ นเลิศทางวิชาการ และเป็ น
พื ้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยระบบการบริ หารจัดการงานวิจยั ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงการวิจยั กับการเรี ยนการสอน ตลอดจนส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจยั และสร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่ รวมทังการจั
้
ดการความรู้จากงานวิจยั สูก่ ารเผยแพร่และใช้ ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดยุทธศาสตร์ การวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาที่เป็ นวิกฤตของประเทศ และ
การวิจยั ในสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้ มแข็ง โดยมีทิศทางมุ่งแก้ ปัญหาและรองรับในเรื่ องความต้ องการ
ปั จจัยสี่ ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ประชากรเพิ่มมากขึ ้นแต่ทรัพยากรจํากัด โดยเฉพาะการขาดแคลนพลังงาน
รวมทังการรองรั
้
บปั ญหาผู้สงู วัย ซึง่ จะมีจํานวนเพิ่มขึ ้น มากในอนาคตอันใกล้ ทังนี
้ ้กําหนดหัวข้ อ/ประเด็นวิจยั
และกรอบการวิจยั ในยุทธศาสตร์ การวิจยั ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับประเทศ/เพื่อแก้ ปัญหาที่เป็ นวิกฤตของประเทศ
กํ า หนดหั ว ข้ อ/ประเด็ น วิ จั ย ที่ เ ป็ นปั ญหาความจํ า เป็ นเร่ ง ด่ ว นหรื อ วิ ก ฤตของประเทศ
ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ มุง่ เน้ นให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนี ้
1) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
งานวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒนาพลังงานชีวภาพในรู ปแบบต่างๆ เช่น ไบโอดีเซล ไบโอ
แก๊ ส แก๊ สโซฮอล์ ไบโอแมส ฯลฯเพื่อเป็ นพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ ลม นํ ้า ฯลฯ
2) การบริหารจัดการภาวะโลกร้ อน
งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้ างความตระหนักและเตรี ยมความพร้ อม เพื่อรองรับผลกระทบ
จากภาวะโลกร้ อน ปั ญหาจากการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก การสร้ างแบบจําลองการ
เกิดภาวะโลกร้ อน แนวทางและวิธีการป้องกัน การค้ นคว้ าวิจยั หาแนวทางใหม่ๆ ในการทํา
การเกษตร ประมง ป่ าไม้ เช่น พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ที่มีความทนทานต่อสภาวะโลก
ร้ อน การปลูกพืชเพื่อตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ รวมทังการปรั
้
บตัวของสิง่ มีชีวิตต่างๆ

2

2. ยุทธศาสตร์ การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ/ที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้ มแข็ง
กําหนดหัวข้ อ/ประเด็นวิจยั ที่มีความสําคัญ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ และ
เป็ นศักยภาพความเข้ มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ ดําเนินการ ดังนี ้
1) อาหาร
งานวิจยั เกี่ยวกับการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้ าเกษตรที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ทังพื
้ ช ปศุศตั ว์ และสัตว์นํ ้า และงานวิจยั เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยสูผ่ ้ บู ริ โภค ครอบคลุมด้ านเกษตรอินทรี ย์,
GAP (Good Agricultural Practice) , HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) , GMP (Good Manufacturing Practice) , GCP (Good Catering Practice)
เทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ การวิเคราะห์สารพิษตกค้ าง การพัฒนาชุดตรวจสอบ การ
ปนเปื ้อน ปลอมปน และสารพิ ษ ตกค้ า ง
อาหารสุขภาพ อาหารสํ า หรั บผู้สูง อายุ
Functional Food และการผลิตนํ ้าจากแหล่งนํ ้าอื่นๆ เช่น นํ ้าทะเลเพื่อการบริโภค
2) การใช้ ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
งานวิจยั เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ ป่ าไม้ สิง่ มีชีวิตในนํ ้า และ
จุลินทรี ย์ เพื่อการใช้ ประโยชน์ ทางการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้ อม รวมทังอาหาร
้
สุขภาพ และยารักษาโรค
3) โรคและสุขภาพสัตว์
งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัยโรคระบาดจากสัตว์ การ
ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ โรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ ํ ้า รวมทังการพั
้
ฒนาวัคซีน
4) วัสดุศาสตร์ และผลิตภัณฑ์
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พื น้ ฐานโครงสร้ าง กระบวนการ และคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ
วัสดุชีวฐาน เช่น ไบโอพลาสติก เมมเบรน ผลิตภัณฑ์และเส้ นใยจากธรรมชาติ แผ่นฟิ ล์ม
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ เครื่ องนุ่งห่ม และที่อยูอ่ าศัย
5) นาโนเทคโนโลยี
งานวิ จัย เกี่ ย วกับ กระบวนการสร้ าง การวิ เ คราะห์ และออกแบบวัส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่ องจักร หรื อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ เทคโนโลยีระดับนาโน ซึ่งทํ า ให้ เกิ ดนวัตกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม
6) อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานวิจยั เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรมาตร ระบบฝั งตัว ระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ ปัญหาหรื อ
งานประยุกต์ เฉพาะด้ าน เช่น บริ หารธุรกิจ การจัดการ การเกษตร วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
ภูมิศาสตร์
7) การพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชน
งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาคน เด็กพิเศษ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น และการรองรับปั ญหาประชากรสูงวัย การใช้ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การจัดการและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน เพื่อความเข้ มแข็งของชุมชน รวมทังการพั
้
ฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
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ยุทธศาสตร์ การบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ ท่ ี 1
กลยุทธ์

สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ การวิจัยและความต้ องการ
ของประเทศ ตลอดจนความเข้ มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ

1.1 สนั บสนุ นการผลิ ตงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ ความรู้ ที่นําไปสู่ ความเข้ มแข็งทาง
วิชาการ และเป็ นพืน้ ฐานในการแก้ ปัญหา และพัฒนาประเทศ

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน
1) สนับสนุนงานวิจยั พื ้นฐานและประยุกต์ ซึง่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติใน
สาขาวิชาต่างๆ ภายใต้ 3 สาขาการวิจยั หลัก (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ ) เพื่อสร้ างองค์ความรู้ พัฒนาความเข้ มแข็งทาง
วิชาการ และเป็ นพื ้นฐานในการแก้ ปัญหา และพัฒนาประเทศ
2) สนับสนุนโครงการวิจยั สหวิทยาการ/บูรณาการที่สร้ างองค์ความรู้ เชิงบูรณาการ เพื่อ
เสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่ง ขัน แก้ ปัญหาความยากจนของประชาชน ตลอดจน
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
ประเทศ
3) สนับสนุนงานวิจยั ที่เป็ นปั ญหาความจําเป็ นเร่งด่วนหรื อวิกฤตของประเทศ
4) สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่
ยอมรับในวงวิชาการ รวมทังการนํ
้
าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
กลยุทธ์

1.2 สนับสนุนการผลิตงานวิจยั เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง และความเป็ นเลิศทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน
1)
2)

3)

สนับสนุนงานวิจยั สถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริ หารและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยฯ ในพันธกิจต่างๆ
สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยและทรัพยากรในการดําเนินงานวิจยั ในลักษณะหน่วย
ปฏิบตั กิ ารวิจยั เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อสร้ างทีมวิจยั และความเป็ นเลิศทางการวิจยั เฉพาะ
เรื่ อง/ด้ าน
ส่งเสริ มสนับสนุนการสร้ างศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล และมีผลงานเพื่อการใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ
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กลยุทธ์

1.3 สนับสนุนการผลิตงานวิจยั เพื่อการใช้ ประโยชน์ เชิงพาณิชย์

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน

กลยุทธ์

1)

สนับสนุนงานวิจยั ที่เป็ นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้
จากการวิจยั

2)

สนับสนุนการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และรับการคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

1.4 สนับสนุนการผลิตงานวิจยั เชิงนโยบาย

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)
วัตถุประสงค์ ท่ ี 2
กลยุทธ์

สนับสนุนงานวิจยั ที่เป็ นเชิงนโยบาย เพื่อชี ้นําและเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
และแก้ ปัญหาวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้น ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิจยั เพื่อสร้ างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2.1 พัฒนากลไกการจัดการให้ มีการทําวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาเร่ งด่ วนหรือวิกฤตของประเทศ

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)
2)
3)
กลยุทธ์

ให้ มีคณะทํางานเฝ้าระวังปั ญหาเร่ งด่วนหรื อวิกฤตที่เกิดขึ ้นในประเทศ เพื่อเสนอแนะ
และผลักดันให้ มีการทําวิจยั ได้ ทนั การ
ประสานการพัฒนาชุดโครงการวิจยั ขนาดใหญ่ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
พัฒนาโครงการวิจยั สหวิทยาการ/บูรณาการ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ ผลงาน

2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยั และติดตามประเมินผลโครงการวิจยั ให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)
2)
3)
กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริ หารจัดการงานวิจัยโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐานข้ อมูลการ
บริหารจัดการงานวิจยั )
พัฒนาระบบและกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั มก. ที่มีเกณฑ์มาตรฐาน
โปร่งใส และเป็ นธรรม
พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้ สามารถวัดผลผลิต
ผลลัพธ์/ผลกระทบ และนําเสนอสูก่ ารเผยแพร่และใช้ ประโยชน์

2.3 บริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ และพัฒนาสู่การใช้ ประโยชน์

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)

พัฒนาระบบการรวบรวม คัดสรร และวิเคราะห์ความรู้ จากงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่
และพัฒนาใช้ ประโยชน์ รวมทังการขอรั
้
บการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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2)
3)

4)
5)
6)
วัตถุประสงค์ ท่ ี 3
กลยุทธ์

สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย/หน่วยงานเพื่อการเผยแพร่ และนํา
ผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
สนับสนุนการถ่ ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน เพื่อพัฒนาอาชี พและคุณภาพชี วิตของ
ประชาชน ตลอดจนเป็ นฐานในการเชื่อมโยงเครื อข่ายการพัฒนา และสร้ างองค์ความรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับศูนย์วิจยั และสถานีวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ
พัฒนายกระดับวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ให้ มีมาตรฐานขึ ้น
พัฒนากระบวนการในการผลิตสื่อต่างๆ ให้ มีคณ
ุ ภาพ สามารถเผยแพร่ ผลงานวิจยั ได้
กว้ างขวาง และเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
พัฒ นาระบบและกลไกในการสร้ างทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา และใช้ ประโยชน์ จ าก
ผลงานวิจยั ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้ างสิทธิประโยชน์สนู่ กั วิจยั และมหาวิทยาลัยฯ
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่เอือ้ ต่ อการทํางานวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ

3.1 ส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั และสร้ างนักวิจัยรุ่ นใหม่

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)
2)

3)
4)
5)
6)
กลยุทธ์

ร่ วมกับคณะ สถาบัน สํานัก ในการสนับสนุนทุนวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั รุ่ นใหม่ โดยมี
นักวิจยั อาวุโสเป็ นที่ปรึกษา
จัดประชุม สัม มนา อบรม และกิ จกรรม เพื่ อพัฒ นางานวิจัย ขี ดความสามารถของ
นัก วิจัย และสร้ างนัก วิจัย รุ่ น ใหม่ ตลอดจนเสริ มสร้ างบรรยากาศทางการวิจัย และ
จรรยาบรรณนักวิจยั
ส่งเสริ มสนับสนุนการสร้ างนักบริหารโครงการวิจยั
พัฒนาศักยภาพในการให้ บริ การปรึ กษาวิจยั จากหน่วยที่ปรึ กษาวิจยั และส่งเสริ มให้
นักวิจยั ใช้ บริ การ
ส่ง เสริ มสนับสนุน ให้ นัก วิ จัย เสนอผลงานวิจัย ในการประชุม วิช าการระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติ
ส่งเสริ มสนับสนุนนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

3.2 แสวงหาทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่ งทุนสนับสนุนการวิจยั และสร้ างเครื อข่ าย
ความร่ วมมือทางการวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)
2)
3)

ร่ วมสนับสนุนทุนวิจยั กับแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
รับทุนและเพิ่มศักยภาพของนักวิจยั ในการสร้ างผลงานวิจยั คุณภาพระดับนานาชาติ
สร้ างเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางการวิ จัย กับ องค์ ก รต่า งๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ
จัดเวทีให้ นกั วิจยั พบแหล่งทุนวิจยั สําคัญๆ และติดตามข้ อมูลข่าวสารการสนับสนุนทุน
วิจยั จากแหล่งทุน ประชาสัมพันธ์ให้ นกั วิจยั ทราบอย่างรวดเร็ วและทันการ
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กลยุทธ์ 3.3 สร้ างความเชื่อมโยงระหว่ างงานวิจัยกับการเรียนการสอน
มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)

2)
3)

ร่ ว มกับ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ในการสนับ สนุ น งานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ พัฒ นา
คุณ ภาพการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ส ามารถตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดับ ชาติ และ
นานาชาติ
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ มี ก ารจ้ า งนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี โท เอก เป็ นผู้ช่ ว ยวิ จัย ใน
โครงการวิจยั
การปรับผลงานวิจยั ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล

กลยุทธ์ 3.4 ส่ งเสริมขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสร้ างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรม
มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)
2)

กลยุทธ์

ประกาศเกี ยรติคุณ/ให้ รางวัล แก่นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้ านการ
วิจยั และนวัตกรรม
ประกาศเกียรติคณ
ุ /ให้ รางวัลแก่นกั วิจยั ที่มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติผลงานวิจยั ที่ได้ รับสิทธิ บตั ร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ
ผลงานวิจยั ที่ขึ ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทังผลงานวิ
้
จยั ที่มี
การนําไปใช้ ประโยชน์และเกิดผลกระทบชัดเจน

3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อเป็ นศูนย์ กลางรวบรวม แลกเปลี่ยน และ
บริการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่ทนั สมัยและรวดเร็ว

มาตรการ/แผนการดําเนินงาน
1)

2)
3)
4)
5)
6)

พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการสืบค้ นอัตโนมัติ
และระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มูล เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นและให้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ตลอดจนเกิดการนําไปใช้ ประโยชน์ได้ สงู สุด
พัฒนากระบวนการสารสนเทศงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดหน้ าที่ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องให้ ชดั เจน
กําหนดมาตรการในการให้ อาจารย์ นักวิจยั ให้ ข้อมูลงานวิจยั เพื่อให้ ฐานข้ อมูลงานวิจยั มี
ความสมบูรณ์
จัด สัม มนา ฝึ กอบรม เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพในการใช้ ร ะบบสารสนเทศงานวิ จัย ของ
อาจารย์ นักวิจยั ในมหาวิทยาลัยฯ
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านสารสนเทศงานวิจัยให้ ทั่วถึง ต่อเนื่อง และบํารุ งรักษา
ระบบสารสนเทศงานวิจยั ให้ มนั่ คง และปลอดภัย
จัดทําฐานข้ อมูลนักวิจยั เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรองรับการทําวิจยั เร่ งด่วน และวิกฤตของ
ประเทศ

