๑

โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ
************************
๑. หลักการและเหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ได้กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มียุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จึงเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรั ฐธรรมนูญ ซึ่ง
จะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาข้างต้นเพื่อความสุขของคน
ไทยทุกคน
อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกออกแบบมาโดยมีประเด็นการพัฒนาถึง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านนี้ แม้จะ
พยายามระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ไว้ แต่ก็ยังขาดมาตรการนโยบาย วิธีการที่
เป็นรูปธรรม ขาดความเชื่อมโยงระหว่างวิธีการและผลลัพธ์ที่จะบรรลุตลอดจนขาดกระบวนการในการนาไปสู่การ
ปฎิบัติที่จะทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาในแต่ละช่วงเวลาได้ ช่องว่างเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคที่สาคัญยิ่งต่อ
การนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ได้
ในการนี้ สานักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึง
เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการแสวงหามาตรการทางนโยบาย วิธีการที่เป็นรูปธรรม การหาวิธีการเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการในการนาไปปฏิบัติเพื่อให้การนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ส ามารถประสบผลสั มฤทธิ์ ไ ด้ ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านัก งานราชบั ณฑิ ต ยสภาโดย
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย
นักวิชาการอาจารย์ได้มีโอกาสจั ดทาผลงานวิจัยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการ
พัฒนาข้อเสนอทางมาตรการนโยบาย วิธีการที่เป็นรูปธรรม การเชื่อมโยงวิธีการกับผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุในแต่ละ
ช่วงเวลาตลอดจนกระบวนการในการนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการทาให้ยุทธศาสตร์ชาติมีโอกาสประสบ
ผลสัมฤทธิ์

๒
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ ได้ผ ลงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องและเป็น ประโยชน์ต่อการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติ ด้ว ยแนวทาง
สหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ
๒.๒ เพื่ อ ให้ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย อาจารย์ ข้ า ราชการ และนั ก ศึ ก ษาตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการน า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ห ารื อ แลกเปลี่ ย นแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ ว ยแนวทาง
สหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑) ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑๕๐ คน
๒) การบรรยายพิเศษ การอภิปรายทางวิชาการ จานวน ๒ เรื่อง
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการนาเสนอและพร้อมใช้ประโยชน์
๒) ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยแนวทางสหวิทยาการ
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

ผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ และเจ้าหน้าทีส่ านักงานราชบัณฑิตยสภา
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สานักงานราชบัณฑิตยสภา
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา
ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

๕. เวลาและสถานที่ดาเนินงาน
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กรุงเทพมหานคร

ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ ค อนเวนชั่ น ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สานักงานราชบัณฑิตยสภา
๗. งบประมาณ
เบิกจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สานักงานราชบัณฑิตยสภา ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการนายุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ห ารื อ แลกเปลี่ ย นแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นน ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ ว ยแนวทาง
สหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๘.๒ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่
การปฏิบัติ
๘.๓ เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ระหว่างบุคลากรสานักงานราชบัณฑิตยสภา ส่วนราชการอื่น คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
และสมาชิกเครือข่ายสหวิทยาการ
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๙.๑ เชิงปริมาณ
๑) จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน
๒) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการบูรณาการแนวทางแบบสหวิทยาการไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
๙.๒ เชิงคุณภาพ
๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒) เครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวิจัยหรือบูรณาการการทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการ

