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แผนวิจัยไดกําหนดใหอยูใน 4 ทิศทางดังนี้:

1. ทิศทางการวิจัยที่นําประเทศไปสูการพึ่งตนเอง
การวิจัยที่อยูในทิศทางนี้ ตองเปนการวิจัยที่เห็นชัดเจนวามีศักยภาพวามีแนวทางที่สามารถนํา   

ผลงานวิจัยมาใชในการพัฒนาหรือสามารถนําผลงานมาใชในการพัฒนาไดเลยในระดับกลุมเปาหมายองคกร
ชุมชนหรือประเทศในระดับใดระดับหนึ่งใน 3 ระดับนี้ โดยใหความความสําคัญในดานผลที่ไดจากการวิจัย
ตอการพัฒนามากนอยเพียงใดดวย

การวิจัยที่นําประเทศไปสูการพึ่งตนเองมีแผนวิจัย 6 แผน คือ
แผน 1 แผนวิจัยวิธีการสรางปญญาใหกับทรัพยากรมนุษยทุกระดับ
แผน 2 แผนวิจัยแนวทางเกษตรธรรมชาติที่ยั่งยืน
แผน 3 แผนวิจัยเพื่อสรางพฤติกรรมสังคมไทยใหพึ่งตนเอง
แผน 4 แผนวิจัยพลังงานที่เหมาะสมในประเทศไทย
แผน 5 แผนวิจัยสรางเทคโนโลยี หรือวิธีการใชเทคโนโลยีในประเทศ
แผน 6 แผนวิจยัเพือ่ผลติยา ผลติภัณฑและระบบการวนิจิฉยัและการรกัษาทางการแพทยโดย

                    ใหมีมาตรฐานระดับสากล

2. ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม
การวิจยัทีอ่ยูในทศิทางนี ้ ตองเปนการวจิยัทีไ่ดผลการวิจยัทีช่ีแ้นวทาง หรอืทาํใหเกดิผลผลิต หรอืวิธี

การสรางผลผลิตทีม่ปีรมิาณ และหรอืมลูคา/คณุคา ทีส่งูจากวธีิการเดมิทีใ่ชกนัมาอยางชดัเจน หรือเปนการวิจัย
ที่สามารถลดตนทุนการผลิตลงได ซึ่งอาจใหผลผลิตเทาเดิมหรือมากกวาก็ได

การวิจัยที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่มมีแผนวิจัย 3 แผน คือ
แผน 1 แผนวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม
แผน 2 แผนวิจัยดานตนทุนทรัพยากร เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
แผน 3 แผนวิจัยในดานการแปรรูปผลผลิตเพื่อมูลคาเพิ่ม

สําสํานันักกงงาานนคคณณะะกกรรรรมมกกาารรวิวิจัจัยยแแหหงงชชาาติติ

  



3. ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูความเปนอยูท่ีดีพอ สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี
การวิจัยที่อยูในทิศทางนี้ ตองเปนการวิจัย ที่แสดงความชัดเจนใหเห็นวาผลจากการวิจัยจะนําไปสู

ความเปนอยูที่ดีพอของประชาชน การสรางสังคมเขมแข็ง และสิ่งแวดลอมที่ดี
การวิจัยที่นําไปสูความเปนอยูที่ดี สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี มีแผนวิจัย 5 แผน คือ
แผน 1 แผนวิจัยระบบสงเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพของประชากรที่ถูกตอง
แผน 2 แผนวิจยัระบบสาธารณสขุของประเทศ เพือ่สรางพฤตกิรรมความเปนอยูและสขุภาพ

                       ของประชาชนที่ดี
แผน 3 แผนวิจัยดานมลภาวะ การใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
แผน 4 แผนวิจัยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยใหความเปนอยูของ

           ประชาชนในระดับที่ดี
แผน 5 แผนวิจัยดานประชากร สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม

4. ทิศทางการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทย
การวิจัยที่อยูในทิศทางนี้ตองเปนการวิจัยในลักษณะรวบรวมขอมูล และเปนขอมูลที่ยังไมเคยทาํมา

กอนยังไมรวมถึงการนําขอมูลมาใชในการพัฒนา โดยพิจารณาดานแหลงที่เก็บขอมูลการเวลาที่เก็บขอมูล    
วิธีการและเทคโนโลยีในการเก็บขอมูลหรือถาเคยทํามาแลวตองเปนการเก็บขอมูลที่ถูกวิธีและมีเหตุผล

การวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยมีแผนวิจัย 6 แผน คือ
แผน 1 แผนวิจัยศักยภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศ
แผน 2 แผนวิจัยศักยภาพทางเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ
แผน 3 แผนวิจัยศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผน 4 แผนวิจัยศักยภาพดานภูมิประเทศและธรรมชาติของประเทศ
แผน 5 แผนวิจัยศักยภาพดานทรัพยากรและพลังงาน
แผน 6 แผนวิจัยศักยภาพดานการบริหารจัดการ

  



ยุยุยุทททธธธศศศาาาสสสตตตรรรแแแลลละะะแแแผผผนนนงงงาาานนนวิววิิจัจจััยยยแแแบบบบบบบูบบููรรรณณณาาากกกาาารรรรรระะะยยยะะะปปปาาานนนกกกลลลาาางงง
(((   พพพ...ศศศ...222555444888   –––   222555555000   )))

1. ความสําคัญและที่มา
รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยมุงหวังใหเกิดการ

มีสวนรวมจากทุกฝายเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในยุทธศาสตรชาติ และสนองตอบตอความตองการของ  
ผูใชผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสรางความสามารถในการกําหนด ทิศทางงานวิจัยใน
ชวงระยะเวลาตางๆ อันจะกอใหเกิดการมองปญหาและนําไปใชแบบองครวมตอเนื่องสอดคลองกัน

ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ จะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูอยาง  ตอเนื่อง
ของสถานการณทัง้ภายในและตางประเทศ  สนองตอบตอสถานการณใหมและปญหาใหมของชาตภิาครัฐและ
ภาคเอกชนสามรถใชประโยชนจากฐานขอมูลและผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อกําหนดนโยบายเกิดประโยชนใน
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการจัดการปญหาตางๆ และกอใหเกิดยุทธศาสตรใหมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคลองกับผลประโยชของประเทศ

การคัดเลือกโครงการวิจัยแบบบูรณาการ  ตองสะทอนใหเห็นถึงปญหาของประเทศและสามารถระบุ
ผลลพัธ (outcome) ทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัไดอยางชดัเจนวาจะนาํไปใชแกปญหาใด อยางไรการเชื่อมโยงหนวย
งานดานการวจิยั หนวยงานนโยบายระดบักระทรวงและภาคเอกชนจะชวยลดปญหาความซ้าํซอน เพิม่ประสทิธภิาพ
ประสิทธิผลและกําหนดหนาที่ภารกิจตางๆ ของหนวยงาน  ภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมกอใหเกิด
การใชประโยชนจากงานวิจัยที่ทันตอปญหาตางๆ ของประเทศมีผลงานวิจัยที่เนนในดานการเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ  สามารถปรับทิศทางงานวิจัยใหเหมาะสมและสอดคลองกับปญหาที่เกิด
ขึ้นทั้งภายในและตางประเทศ

การวิจัยแบบบูรณาการนั้นจะมีลักษณะผนวกสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของมีการรายงานผลงานวิจัย
แบบปฏิสัมพันธ (interactive) กับหนวยงานบริหารนโยบายชาติ  เพื่อนําไปสูการดําเนินนโยบายที่เหมาะสม
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยการกําหนดกรอบงบประมาณวจิยัเปนกลไก
สาํคญั เพือ่บรรลวัุตถปุระสงคขัน้ตน  เพือ่ใหยทุธศาสตรการวจิยัแบบบรูณาการมคีวามทดัเทยีมกบัประสิทธภิาพ
การวิจัยของประเทศคูแขงของไทย  และสอดคลองกับสถานการณโลกตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่เปนสากลทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งตองการความรวดเร็ว  การศึกษาแผน  แนวคิด  และระบบการตัดสินใจ  
ตลอดจนฐานขอมูลของคูแขงจึงควรสนับสนุนการวิจัยเชิงขาวกรอง (intelligence  research) ในประเด็น
ปญหาที่สงผลกระทบตอประเทศไทยในทุกดาน  เพื่อใชประโยชนเปนสัญญานเตือนภัยการจัดทําแผนเชิงรุก
และแผนเชิงรับในการแกไขปญหา  การกําหนดทาทีการเจรจาตอรองกับตางประเทศ  การจัดทํานโยบาย
เพื่อสนองตอสถานการณทั้งภายนอกและภายใน

ผลสรุปจากการจัดทํายุทธศาสตรและแผนวิจัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2548 – 2550 จึงจะกอใหเกิด
การมองภาพสถานการณ  ความเขาใจสถานการณที่มีลักษณะเปนองครวม  ลดการแยกสวนที่เชื่อมตอกัน
ไมได  สามารถแกไขปญหาการขาดความเชือ่มโยง (missing  link) สนองตอบตอสถานการณในหลากหลายมิติ 

  



(dimension) มีการกําหนดความสําคัญกอนหลังที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (priority) มีลักษณะการวิจัย
เชิงรุก (proactive) ที่สะทอนกับหวงโซมูลคา (value  chain) มีลักษณะที่มองภาพกวาง (broad) และมี
ลักษณะเจาะลึก  ตลอดจนเปนการสรางกลุมกอน (cluseter) ที่เชื่อมโยงกับการสรางระบบเครือขายของการ
บริหารของประเทศอยางแทจริง

การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ จัดไดวาเปนการรื้อระบบปรับโครงสราง
ใหมการวิจัยของประเทศ  ซึ่งจะทําใหการวิจัยของประเทศมีความสามารถในการแขงขันกับการวิจัยของ
ประเทศอื่น

       1.1 คําจํากัดความของแผนยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ
               แผนยทุธศาสตรและแผนงานวิจยัแบบบรูณาการ   คอื  ยทุธศาสตรการวจิยัและ แผนงานวิจัยที่
โดยภาพรวมเกิดการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่รัฐบาลกําหนดขึ้น  สะทอนภารกิจและการจัดลําดับความ
สําคัญกอนหลังของรัฐบาลในแตละเรื่อง  แผนงานเหลานี้สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คุมคาตอเศรษฐกจิและสถานการณภัยคกุคามเรง
ดวนของประเทศ    แผนงานวจิยัแบบบรูณาการเปนแผนงานตอเนื่องที่จะตองกําหนดวิสัยทัศนที่มีความชัดเจน
ในระยะ 5 ปขางหนา   เพื่อจัดทํายุทธศาสตร  กลยุทธและเปาหมายการวิจัยประจําป  รวมกับรัฐบาล  ผูใช
งานวิจยั  และหนวยงานสนบัสนนุงานวจิยัพรอมกบัมกีารจดัลาํดบัความสาํคญั  โดยเนนประชาชนเปนศูนยกลาง

       1.2 ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการวิจัย
               สถานการณแวดลอมในระดับโลกและในระดับประเทศ  ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกอใหเกิด
แรงผลัก  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ  วิธีการ  และทิศทางการวิจัยของประเทศ ปจจัยเหลานี้จําแนกไดดังนี้คือ
       1) แนวคดิในการบรหิารจดัการแบบใหม  เชน  Activity  list  scorecard ทีใ่ชกนัอยางแพรหลายใน
การบริหารบรรษัท  ถูกนําเขามาใชในระบบราชการและเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวากอใหเกิดประสิทธิผลดี
กวาระบบการบริหารงานแบบเดิม  ดังจะเห็นไดวาวิธีการบริหารจัดการ    ดังกลาวถูกนําเขามาใชประยุกต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา    สหภาพยุโรป   ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด   สิงคโปร  ฮองกง  เปนเวลานาน  
ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดดําเนินการปฏิรูประบบราชการโดยกําหนดหนาที่ วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ 
(mission) โดยมีระบบควบคุมการบริหารจัดการ  เชน  pareto  chart  และ control  chart  ขององคกร
ภาครฐั  ทัง้นีผู้บรหิารองคกรจะตองถกูประเมินผลงานในลกัษณะการจดัจาง (contract) รายป  โดยใชเครือ่งมือ
ในการบริหารจัดการแบบใหม  คือ  งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance  based  budgeting) ที่
เชื่อมโยงกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร (strategic  plan) ของรัฐบาล  รวมทั้งการเชื่อมตอระหวางยุทธ
ศาสตรชาติ (agenda  based  activities) กับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ  (integrated  budget) 
กอใหเกิดความจําเปนในการจัดทําแผนการวิจัยแบบบูรณาการที่สะทอนยุทธศาสตรชาติที่มีวาระเรงดวน ทัง้
นีค้วามเรงดวนถกูกาํหนดโดยผูบรหิารนโยบายทีต่องมหีนาทีร่บัผดิชอบในระบบจัดจาง (contract) อีกชั้นหนึ่ง

  



2) แนวคิดเรื่องความสามารถในการแขงขัน   (compettive  advantage)  โดยแนวคิดดังกลาวนี้ได
เริ่มใชอยางแพรหลายตั้งแต พ.ศ. 2528 และมีผลกกระทบอยางรุนแรงตอแนวคิดการวางแผน  การกําหนด
กิจกรรม การเชื่อมตอ (linkage) การพิจารณาวงจรเปนองครวม (integration) และการจัดลําดับความสําคัญ
ในกิจกรรมที่แขงขันได

 ผลกระทบที่สําคัญตอแนวทางการวิจัย คือ รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตรโดยจัดลําดับความสําคัญ
เนนหนกักจิกรรมทีแ่ขงขนัได โดยการวจิยัจะตองกอใหเกดิผลเปนรปูธรรมสามารถประเมนิผลได  และแปรรูป
เชิงผลลัพธ (outcome) ที่มีผลกระทบ (impact) ตอประชาชนอยางชัดเจน  จะไมเนนการวจิยัทกุเรือ่งแบบ
แยกกระจาย  แตจะจดัการวจิยัเนนกลุมกจิกรรม (cluster) ทีเ่ชื่อมโยงกับการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
(linkage) เนนการพฒันาองคกรวจิยัในระยะยาว  เชือ่มตอการวจิยักบัตางประเทศในลกัษณะหุนสวน  ดวยเหตุ
ที่กลาวมาในขางตน  การวิจัยแบบบูรณาการจึงเปนหัวขอการวิจัยที่ไดรับการยอมรับวาสงผลตอการแขงขัน
ของประเทศ

3) แนวคิดการปฏิรูประบบงบประมาณแผนดิน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทํางบประมาณ
แผนดิน มีลักษณะสําคัญ คือการประยุกตใชระบบสื่อสารโทรมนาคม เชน การใชเครือขายระบบอนิเตอรเนต็
ออนไลน (online)   เพือ่ลดความซ้าํซอนของการจดัทาํงบประมาณในหนวยงานตาง ๆ การจดัทาํงบประมาณเนน
ยทุธศาสตรชาต ิ เพิม่งบประมาณในสวนยทุธศาสตรชาต ิ  โดยลดงบประมาณประจาํดงันัน้การวจิยัจงึตองจดัทาํ  
รปูแบบดังกลาว มฉิะนัน้จะไมไดรบัการจดัสรรงบประมาณ กลาวไดวา  การวิจัยแบบบูรณาการสะทอนถึงแนว
คิดดานงบประมาณที่กลาวมาขางตน

4)  แนวคิดเรื่องภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทําใหรัฐบาลเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เนนการวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติไดทันที เนนการวิจัยใน
หัวขอประเด็นปญหาเรงดวนที่เปนภัยคุกคาม  เชน  ภัยดานความมั่นคง  ภัยจากความยากจน  ภัยที่เกิด
จากความไรเสถียรภาพ  ภัยจากการพัฒนาประเทศแบบไมยั่งยืน  ภัยจากการขาดความยุติธรรม ภัยจาก
ตางประเทศ  ภัยจากการขาดความสามารถจากการแขงขันดานเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ ลวนแตกอให
เกดิผลดานความตองการประเดน็การวจิยั และวิธีวิจยัแบบบูรณาการทีเ่ชือ่มโยงกบัการใชประโยชนเพือ่แกไข
ปญหา

  



ตารางที่ 1 สถานการณแวดลอมใหมในการวิจัยของชาติ
ปจจัยผลัก ผลที่เกิดขึ้น

1. แนวคดิในการบรหิารจดัการแบบใหม  เชน scorecard
ทีใ่ชกนัแพรหลายในการบรหิารบรรษทั ถกูนาํเขามา

        ใชในระบบราชการและเปนทีย่อมรบัทัว่โลกวามี
        ประสทิธภิาพดกีวาแนวคดิการบรหิารแบบเดมิ

1. การปฏิรูประบบราชการ  จากหนวยงานกระทรวง  ทบวง  กรมใหม   ใหมีหนาที่ชัดเจน
2. ปฏิรูปวิธีการทํางานของขาราชการใหมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูประบบงบประมาณ ใชระบบวัดผลงาน (performance based) แทนระบบเกา

มีผูรับผิดชอบชัดเจน
4. กําหนดพันธกิจ (mission) และวิสัยทัศน (vision) ของหนวยงานชัดเจนวาจะตองทําอะไร

เทาใด เพื่อใคร
5. ผูบริหารองคกรตองทําสัญญากับรัฐบาลวาจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย (contract)
6. ใชระบบเทคโนโลยีจัดทํา control chart และ pareto chart สามารถประเมินความกาวหนา  

ขององคกรตลอดเวลา
7. คําสั่งของผูบริหารนโยบายสูงสุดทําใหเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน 

(priority)
8. ตองจัดทําระบบดัชนีชี้วัด เกณฑ และผลงานใหชัดเจน
9. การวิจัยเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรชาติ  (policy driven) ไมมอีสิระทีจ่ะเลอืกวจิยัตามอาํเภอใจ  

เพราะจะตองรบัผดิชอบตอวินัยการคลังของรัฐในสภาวะวิกฤติ ตองจัดวางแผนระยะสั้น กลาง และยาว
ใหชัดเจน

  



ปจจัยผลัก ผลที่เกิดขึ้น
2.  แนวคิดเรื่องความสามารถในการ
     แขงขัน (competitiveness)

1. เนนการใชประโยชนจากงานวิจัยที่กอใหเกิดผลตอประชาชนอยางเปนรูปธรรม เนน end results
2. ผูบริหารนโยบายกําหนด ประเมินสถานการณความสามารถในการแขงขันในทุกภาคเศรษฐกิจ ระบุประเด็นปญหา

ที่ตองการแกไขอยางชัดเจน การวิจัยจึงมีลักษณะ need orientation และมีลักษณะ policy driven
3. ไมเนนการวิจัยทุกเรื่อง จะเนนถึงตนทุนและความเปนไปไดในการแกไขปญหา (problem solving)
4. การวิจัยตองเนนความพอใจของผูใชงานวิจัย (consumer customization)
5. เนนการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาของเจาหนาที่ในองคการวิจัย
6. เนนการพัฒนาองคกรวิจัยระยะยาว
7. แนวคิดใหมเนนการเชื่อมตองานวิจัยกับตางประเทศในลักษณะหุนสวน
8. เนนการวิจัยที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (value creation)
9. ประเมินวงจรรวมของหวงโซมูลคา (value chain) และเลือกวิจัยปจจัยที่จําเปน (missing linked)
10. เนนการวิจัยคูแขงในตางประเทศ
11. เปลี่ยนระบบการประเมินผลสูระบบผลงานที่เกิดขึ้น (result orientation)

 



ปจจัยผลัก ผลที่เกิดขึ้น
3.  การปฏิรูประบบงบประมาณแผนดิน 1. เนนการใหบริการโดยประชาชนเปนศูนยกลาง

2. กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และกรอบการดําเนินงานระยะ 5 ป
3. ลดงบประมาณปกติ (งบประจํา) เพื่อใชงบประมาณในสวนยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรกระทรวงตองสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณและทิศทางการพัฒนา
5. งบประมาณจะตองสะทอนถึงยุทธศาสตรชาติ

  



ปจจัยผลัก ผลที่เกิดขึ้น
4.  แนวคิดเรื่องภัยคุกคามสภาวะเศรษฐกิจ
    สังคมของประเทศ และความจําเปนใน
    การระดมทรัพยากรทุกสวนเขาทํางาน
    ในลักษณะเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและ
    กันเพื่อปองกันภัยอันตรายของประเทศ
    และเพิ่มพูนฟนฟูเศรษฐกิจสังคมของ
    ประเทศใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว

1. นโยบายรัฐบาลขอที่ 15.2 เรงรัดการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2. คําสั่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายการจัดทําแผนงบประมาณการวิจัยที่ชัดเจน สะทอนถึงแนวทางของรัฐ 

หนวยงานวิจัยมีพันธกิจชัดเจน
3. ประชาชนตองการใหการวิจัยกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน และแกปญหาของประชาชนไดการจัดทํา  

งบประมาณเนนประชาชนเปนศูนยกลาง
4. การเรงสรุปแผนงานโครงการที่จําเปนในการผดุงรักษาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ คือ ความมั่นคงแหงชาติ 

และการแกไขปญหาความยากจนระดับรากหญา
5. การวิจัยเปนเครื่องมือในการตอบโตภัยคุกคามจากนอกประเทศ และแกไขปญหาภายในประเทศ
6. รัฐบาลมุงรักษาวินัยการคลัง
7. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ถูกโอนยายมาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี 

และคณะรัฐมนตรี
8. รัฐบาลกําหนดสัดสวนงบประมาณการวิจัยใหลวงหนา
9. การวิจัยเปนผลิตภัณฑยุทธศาสตรเพื่อแขงขันกับตางประเทศ
10. หนวยงานราชการทุกหนวยจําเปนตองปรับองคกร แผนงาน แผนงบประมาณตามแนวนโยบายรัฐ

 



22..  กกรรออบบนนโโยยบบาายยใในนกกาารรจัจัดดทําทํายุยุททธธศศาาสสตตรรแแลละะแแผผนนวิวิจัจัยยแแบบบบบูบูรรณณาากกาารร
      รระะยยะะปปาานนกกลลาางง  ((พพ..ศศ..22554488  ––  22555500))

การจดัทาํยทุธศาสตรและแผนงานวจิยัแบบบรูณาการ ระยะปานกลาง (พ.ศ.2548 – 2550) จึงเปนการ
ดําเนินงานภายใตกรอบนโยบาย รวม 6 กรอบ คือ

1. แนวนโยบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. นโยบายรฐับาลขอที ่15.2 (แถลงเมือ่วันจนัทรที ่26 กมุภาพนัธ 2544 เรือ่ง ปรบัเปลี่ยนกระบวนการ

จัดทําและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ)
3. พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่ 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ ปรบัปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพือ่การปฏริปูระบบราชการใหม ี ประสทิธภิาพ  ประสิทธิผล
4. เอกสารประกอบการประชมุชีแ้จงแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจาย ประจาํป 2547 แกผูบริหารระดับ

ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่องแนวทาง
การจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ พ.ศ. 2547 และการจัดกรอบงบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง  พ.ศ. 2548 – 2550 (MTEF)

5. คําสั่ง นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2545 ดังนี้
1. เนนการใหบริการโดยประชาชนเปนศูนยกลาง
2. กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และกรอบการดําเนินงานระยะ 5 ป ที่ชัดเจน
3. ลดงบประมาณที่ดําเนินการตามปกติ (งบประจํา) เพื่อใชงบประมาณเพิ่มในสวนงาน

ยุทธศาสตร
4. กาํหนดยทุธศาสตรกระทรวง ใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณและทิศทาง

การพัฒนาประเทศ
5. จัดทํางบประมาณใหครอบคลุมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร สําคัญของกระทรวง

อยางครบถวน
 6.  นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 – 2549)

  



2.1 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
       ทศิทางการวจิยัของประเทศ เกณฑการจดัสรรงบประมาณระหวางการวจิยัแบบบรูณาการ  การวิจัยแบบ
ประยุกต และการวิจัยพื้นฐาน สรุปไดดังนี้

1) บทบาทสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
                 การจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติเปนภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย แหงชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2507) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 315 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 
มาตรา 11 ทีก่าํหนดให “สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาตเิสนอแนะแนวนโยบายและ  โครงการสงเสรมิการวจิยั 
ซึง่เหน็สมควรเสนอคณะรฐัมนตรตีอสภาวจิยัแหงชาติ”  และคณะรฐัมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2521 ไดมีมติให “การวางนโยบายและแผนการวิจัยสวนรวมเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนหนาที่รวมกันของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับสํานัก
งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดทําเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณประจําป”
                จากผลของการปฏิรูประบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดถูกกําหนดให
เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และมีฐานะเปนกรมอยูในบงัคบับญัชาของ   
นายกรฐัมนตร ีดวยเหตุนี ้ภารกจิและพนัธกจิของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติจึงมีขอบเขตที่สนองตอบตอ
ยุทธศาสตรชาติ

     ภายใตกรอบการบรหิารใหม สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาตไิดรบัมอบหมายใหทาํหนาทีต่อไป
• ชี้นําการวิจัยของประเทศ
• กํากับติดตามประเมินผลการวิจัยของประเทศ
• เปนที่ปรึกษาดานการวิจัยแกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
• สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศ

2.2 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 – 2549)
1) มุงเนนใหนโยบายและแนวทางการวจิยัสามารถบรรลเุปาหมายทีก่าํหนดไวและสามารถนาํผลการวิจัย 

ไปปฏิบัติใหเกิดผลจริงและสนับสนุนวัตถุประสงค และยทุธศาสตรของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

2) มุงเนนการวจิยัเฉพาะเรือ่งทีป่ระเทศไทยมศัีกยภาพและเปนขอไดเปรยีบในเชงิการแขงขนั
3) มุงเนนการบริหารการวิจัยและการประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4) มุงเนนนโยบายและแนวทางการวิจัยที่เปนพลวัต สามารถปรับแปลงใหสอดคลองกับ

สถานการณจริง

  



5) มุงเนนชุดโครงการวิจัยแหงชาติ (National Research Programs) ที่จําเปนตองดําเนินการ
เพื่อนําไปใชประโยชนไดจริงในระยะสั้น

6) มุงเนนการวจิยัประยกุตทีค่วรทําเพือ่แกไขปญหาของประเทศ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
7) มุงเนนการวิจัยพื้นฐานที่จะสรางองคความรูเพื่อใหกาวทันสังคมโลกที่มุงสูสังคมองคความรู 

(knowledge based society)
8) มุงกําหนดการสนับสนุนการวิจัยทั้งสามประเภทเปนสัดสวนดังนี้ คือ ชุดโครงการวิจัยแหงชาติ

ตอการวิจัยประยุกตตอการวิจัยพื้นฐานเปน 50:20:30
9) มุงเนนการสรางนกัวิจยั เครอืขายการวจิยั การลงทนุการวจิยั และการสรางหนวยงานการวิจัยและ

ระบบการบริหารการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยทุกประเภท
10) มุงเนนความมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนในการกําหนดนโยบาย

และแนวทางการวิจัย การดําเนินการวิจัย และการใชประโยชนการวิจัย

2.3 หลักเกณฑในการเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547
           เพื่อใหการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณของรฐับาล สอดรบักบัภารกจิตาม
โครงสรางสวนราชการใหม และสอดคลองกบัระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรการจัดทําแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการ และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยมอบหมาย
ใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ   รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ 
พิจารณาเสนองบประมาณโดยใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. ขอใหรองนายกรฐัมนตร ี และรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบจดัทาํแผนงบประมาณในเชงิบรูณาการตามมติคณะ
รัฐมนตรีดังกลาวขางตน จัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ  เพื่อใหการใชจาย งบประมาณโดยภาพรวม
เกิดการเชื่อมโยง สะทอนภารกิจรัฐบาลในแตละเรื่องสอดคลองตอแนวนโยบายรัฐบาล พรอมทั้งใหการพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุมคาตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กํากับดูแลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

2.  ขอใหรฐัมนตรกีาํหนดวสิยัทศันทีม่คีวามชดัเจนในระยะ 5 ปขางหนา เพือ่จดัทาํยทุธศาสตร  แผนกลยุทธ
และเปาหมายการใหบริการประจําป รวมกับกระทรวงและหนวยงานในสังกัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 พรอมมีการจัดลําดับความสําคัญ โดยเนนประชาชน
เปนศูนยกลาง

  



 3. ใหกระทรวง และหนวยงาน
            3.1 มคีวามเครงครดัในการพจิารณาบททวนบทบาทภารกจิทีด่าํเนนิงานอยูเดมิเพือ่ชะลอ ปรบัลด หรือยกเลิก
ผลผลิตและกิจกรรมที่หมดความจําเปนไมคุมคา หรอืไมกอใหเกดิประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม และกาํหนด
บทบาทภารกิจที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหชัดเจน พรอมจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําวงเงิน
งบประมาณไปดําเนินการเฉพาะผลผลิตและกิจกรรมที่มีความคุมคาเกิดประโยชนตอกลยุทธโดยรวมของหนวย
งานและมีสวนสําคัญตอการบรรลุเปาหมายการใหบริการของกระทรวง
          3.2 พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลโดยลดตนทุนการดําเนินงานใน
สวนของงบลงทุน และยุทธศาสตรที่สําคัญของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
            3.3   พิจารณาตรวจสอบสถานะทางการเงินในภาพรวมของหนวยงานในสังกัด เพื่อระดมทรัพยากรที่
มีอยูโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณทุกแหลง อาทิเชน เงินรายไดของหนวยงาน  โครงการเงินกู ฯลฯ มาใชให
เกิดประโยชนอยางคุมคา และทดแทนเงนิงบประมาณรายจายใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํไดเพือ่ลดการพึง่พางบประมาณ    
รายจายจากภาครัฐแตเพียงดานเดียว

3.4  กํากับดูแลการจัดทํางบประมาณป 2547 โดยยึดหลักการจัดทํางบประมาณฐานศูนย และพิจารณา
ยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณป 2547 พรอมนาํผลการพจิารณาจาก  ขอ 3.1 – 3.3 มากาํหนดเปนงบประมาณ 
รายจายป 2547 ทั้งนี้ ใหครอบคลุมรายจายตามขอผูกพัน และรายจายตามกฎหมาย ตามสิทธิ และเงื่อนไข    
ขอตกลงตาง ๆ

สําหรับรายจายประจําใหพิจารณาโดยพยายามประหยัดและปรับลดลงใหมากที่สุด    และควบคุมไมให
ขยายตัวเกินรอยละ 3.0

สําหรับรายจายลงทุน ใหพิจารณาดําเนินการเฉพาะรายการที่มีผลตอบแทนสูง สามารถทําใหเกิดมูลคา
เพิ่มและมีผลตอการกระตุนเศรษฐกิจและเกิดประโยชนตอประชาชน โดยสวนรวมเปนอันดับแรก โดยในการ
เสนอขอตั้งงบประมาณจะตองคาํนงึถงึขดีความสามารถความพรอมทีจ่ะดาํเนนิการไดในทนัท ี ทีพ่ระราชบัญญัติ   
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณประกาศใช เชน รายการครุภัณฑตองมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
รายการสิ่งกอสรางตองมีการสํารวจออกแบบรายละเอียด พรอมประมาณราคา กําหนดสถานที่กอสรางใหชัดเจน 
รวมทั้งใหมีการจัดทําแผนความตองการงบลงทุนประกอบการพิจารณาดวย เปนตน

3.5 ใหจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ปงบประมาณ พ.ศ.2547- 2550 โดย
แสดงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป           
งบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อใชเปนฐานขอมูลและเปนกรอบในการตัดสินใจและการจัดลําดับความสําคัญของ  
รัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ 
ในการดําเนินการขอใหมีการวิเคราะหบนพื้นฐานของความเปนไปได และประหยัด โดย

  - ทบทวนนโยบายตอเนือ่งในสวนของเปาหมายผลผลติ และประมาณการรายจายที่เกิดจากการดําเนิน
งานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2546 มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทํากรอบ

  



งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 โดยใชหลกัการตดิตามประเมนิผล
การดาํเนนิงาน   สภาพภาวะเศรษฐกจิการปรับปรุงวิธีการบรหิารจัดการใหมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้การปรบัแผนตาม
นโยบายรฐับาลและการโอนภารกิจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น

- จัดทํานโยบายใหมของรัฐบาล โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

4. การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการจัดสรรที่สอดคลองกับภารกิจการ
ถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการการจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณา
ลดงบประมาณรายจายชองสวนราชการตางๆ ที่ไดถายโอนไปแลวลงเพื่อใหสามารถนาํงบประมาณดงักลาวไป  
จดัสรรใหกบัทองถิน่ในสดัสวนทีเ่พิม่ขึน้จากปงบประมาณ พ.ศ. 2546

3.  ยุทธศาสตรของชาติ 5 ดาน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลชุดปจจุบันได
แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 โดยนโยบายรัฐบาลขอที่ 15.2 ระบุวารัฐบาลปรับเปลี่ยนกระบวน
การจัดทําและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น รัฐบาลจึงไดดําเนินการ ดังนี้ คือ
1. กําหนดยุทธศาสตรชาติ
2. จดัทาํงบประมาณแผนดนิทีส่ะทอนถงึลกัษณะของปญหา และระยะเวลาในการดาํเนนิงาน
3. กาํหนดวสิยัทศันและพนัธกจิ (mission) ตลอดจนการตกลงกบัหนวยราชการทีร่บัผดิชอบในดําเนินงาน

อยางไดผล
ทั้งนี้ รัฐบาลกําหนดวาระแหงชาติ 4 วาระ คือ
1. การแกไขปญหาความยากจนและการกระจายรายได
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาทุนทางสังคม (social capital)
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน
วาระแหงชาติ (national agenda) ถูกกําหนดโดยกระบวนการวิเคราะหเศรษฐกิจ สังคม และมอบให

หนวยราชการไปดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร การจัดประชุมเชิงยุทธศาสตร (workshop) ในแตละเรื่อง วาระ
ผานการวิเคราะห และประมวลเปนผลสุดทายโดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
ดังนั้น ยุทธศาสตรการจัดทํางบประมาณของประเทศจึงจัดแบงไดเปน 5 ยุทธศาสตรดวยเหตุผลดังกลาว

  



3.1 ยทุธศาสตรความมัน่คงของชาต ิการตางประเทศ และการอาํนวย
       ความยติุธรรม

3.1.1 ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2546 – 2549)
• เสรมิสรางความสามคัคขีองคนในชาต ิโดยใหภาครฐัเรงแกไขปญหาเชงิโครงสราง

และระบบดานการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอมแบงปนและจัดสรร
ทรัพยากรอยางเปนธรรม แกไขปญหาความยากจน ขจัดการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมยอมรับ
สิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

• ปลูกจิตสํานึกใหทุกฝายเห็นแกประโยชนสวนรวมของชาติ      ตระหนักถึงความ
สําคัญของการใชความจริงใจและความเอื้ออาทรในการอยูรวมกัน โดยใชกระบวนการเรียนรู
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาในทุกระดับ เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีและมีความไววางใจกัน    
อันนําไปสูความมั่นคงในการแกปญหารวมกัน

• เผยแพรและสงเสรมิแนวความคดิ และระบบการจดัการปญหาความขดัแยงดวยสนัติ
วิธีและใหความสาํคญักบัการสรางจติสาํนกึรวมของคนในชาต ิ ในการปองกันวิถีประชาชนของ  
ภูมิปญญาทองถิ่น

• เสรมิสรางปญญา จนิตนาการและการเรยีนรู ควบคูกบัการปลกูฝงคณุธรรมดําเนินการ
ใหประชาชนมีทักษะในการเผชิญปญหา และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงรอบดานได
อยางเหมาะสม

• พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะเยาวชนใหมีความพรอมทั้งในดานฐานความรู
เทคโนโลยีสมัยใหม และมีคุณธรรมโดยใหความสําคัญกับบทบาทและการประสานการรวมมือ
ระหวางสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา และชุมชน ในการจัดการศึกษาใหสามารถพัฒนา
ศึกยภาพสมองของเยาวชนเปนภูมิคุมกันใหปลอดพนจากยาเสพติด และใหมีความรูเทาทัน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีสมัยใหม

• สรางสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยตอการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและประชาชนใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนา และการผนึกกําลังของทุกฝายในการเผชิญวิกฤติปองกันและ
เตือนภัยลวงหนา รวมทั้งแกไขปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของชาติอยางมีดุลยภาพและมี
ประสิทธิภาพ

• สรางความเขมแข็งของคน  ชุมชน  และสังคม  อยางเปนเครือขาย   โดยภาครัฐ
องคการพัฒนาเอกชน และภาควิชาการสนับสนุนใหมีเวทีการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนให
เกิดความสัมพันธที่นําไปสูการจัดระบบ และการขยายเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อใหเกิด

  



พลังในการพัฒนาและแกไขปญหา และเปนภูมิคุมกันใหประชาชนปลอดพนจากอิทธิพลอํานาจ
มืดและการแสวงประโยชนโดยมิชอบ

• เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เปาหมายในบริเวณชายแดน ใหมี
ความเขมแข็ง มีจิตสํานึกดานความมั่นคง รวมทั้งสรางสภาวะแวดลอมที่สงบ สันติ และพัฒนา
ในชุมชนแดนของประเทศเพื่อนบาน

• ใหทกุฝายสนบัสนนุใหประชาชนเขาใจสทิธ ิ และหนาทีข่องพลเมอืงไทยตามรฐัธรรมนูญที่
เปนกรอบและกตกิาของการอยูรวมกนัรวมทัง้ใหมคีวามเชือ่ม่ันตอกลไกตามระบอบประชาธปิไตย
เพือ่ใหการเปลีย่นผานทางการเมอืงไปสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมดําเนินตอไปไดอยาง
สอดคลองกับสภาวะทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง

• ใหภาครัฐปรับวิธีคิดและวิธีจัดการใหโปรงใส ตรวจสอบไดและสอดคลองกับกติกา
ใหมของสังคม การเคลื่อนตัวและการเติบโตของภาคประชาชน

• จัดการกับปญหาทุจริตคอรัปชั่นและปญหายาเสพติดอยางจริงจัง โดยใชงานการ
ขาวเชิงลึกตรวจสอบพฤติกรรมและสาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติด และมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดรวมทั้งการกระตุนใหทุกฝายตระหนักถึงผลกระทบตอผล
ประโยชนของชาติ โดยการรณรงคตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติดในทุกระดับ

• เสรมิสรางกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศใหมคีวามเขมแขง็มเีสถยีรภาพ
มีความสมดุล และเปนธรรมเพื่อใหมีผลตอการแกไขปญหาความยากจนและการยกระดับ   
คุณภาพชีวิตของคนสวนใหญอยางแทจริง โดยการเชื่อมโยงที่เหมาะสมระหวางเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนกับเศรษฐกิจระดับชาติ และสนับสนุนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

• จัดระบบความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจภายในกับภายนอก ใหสามารถปรับตัว  
รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและเศรษฐกิจยุคใหมมีขีดความสามารถสูงในการเผชิญ
กับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจภายนอกประเทศ และเสริมสรางภาวะผูนําของไทยในการ
สรางเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

• นําศักยภาพของกองทัพในยามปกติ เขามาชวยเสริมสรางความสามัคคีของคน
ไทยในชาติและการพัฒนาประเทศ  และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติใน
รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและ   ชุมชนพื้นที่ชายแดน

• จดัเตรยีมและพฒันากองทพัอยางเปนระบบทนัสมยั มโีครงสรางกาํลงักองทพัทีเ่หมาะสม 
มคีวามพรอมรบ และมขีดีความสามาถทีจ่ะทาํการรบไดอยางมปีระสทิธภิาพในทกุระดบัสถานการณที่
กระทบตอผลประโยชนของชาติ

  



• พัฒนาศักยภาพของชาติในการปองกันประเทศดวยการผนึกกําลังจาก ทุกฝาย 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขาดวยกันอยางเปนระบบในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงของชาติ

• พัฒนาความรวมมือทางการทหาร และความเขาใจอันดีกับกองทัพของประเทศ
เพื่อนบานและกลุมอาเซียนอยางใกลชิดในทุกระดับบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชนรวม
กันโดยสอดคลองกับนโยบายตางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพใน     
ภูมิภาคและของโลกภายใตกรอบของสหประชาชาติ

• ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบโดยใหความสําคัญ
กับการจัดการที่สงผลถึงการแกไขปญหาที่สาเหตุหรือรากเหงาของปญหา และจัดการกับ
ขบวนการหรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนการกอการราย รวมทั้งเตรียมความพรอมในการเผชิญ
ภาวะวิกฤติดวยการผนึกกําลังของทุกฝายที่เกี่ยวของและไมมีการประสานแผนและสนธิ
ทรัพยากรชองภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหมีขีดความสามารถในการเผชิญกับภาวะวิกฤติได
อยางมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศในการปองกันและตอตานการกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาต ิ โดยใหความสมัพนัธในระดบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี และเพิ่มระดับความรวมมือทางดานการขาว การแลกเปลี่ยน  
ขาวสาร การจดัต้ังชองทางการตดิตอส่ือสารระหวางกนั รวมทัง้การพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของ

• สงเสริมการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเสริมสรางพลัง
อํานาจของชาติทุกดาน เพื่อปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและคุมครอง   ผลประโยชนของชาติ
รวมทั้งสามารถระดมมาใชในสถานการณที่จําเปน

• พฒันากาํลงัคนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยอียางเรงดวน และใหมคีวามรูเทากนั 
รูจกัเลอืกรบัและใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางเหมาะสม รวมทัง้มมีาตรการปองกัน
และตอตานผลกระทบทางลบ

• ใชทรพัยากรดนิ น้าํ และปา ใหเกดิความสมดลุและเกดิประโยชนสงูสดุ  รวมทัง้พฒันา
และฟนฟู โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด แนวทางและวิธีการใช
ประโยชนจากทรพัยากรทีด่นิและน้าํอยางจรงิจงัและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยาง
ยัง่ยนื สอดคลองกับความหลากหลายทางชวีภาพและวถิชีวิีตของประชาชนและใชทรพัยากรในการ
ผลติอยางมปีระสทิธิภาพทางนิเวศนที่ประหยัด และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง

  



• ใหมกีารบรหิารจัดการทีม่ผีลในการพฒันา ฟนฟ ูอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
โดยเฉพาะตนน้าํลาํธาร โดยใชระบบฐานขอมลูและเทคโนโลยสีมยัใหม เพือ่ปองกัน แกไขและลดระดบั
ปญหาอทุกภยั ปญหาความเสือ่มโทรม และการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผล
กระทบตอความมั่นคงทางกายภาพ

• รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน องคกรระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชน 
ในการอนรุกัษ การใชและการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางจรงิจงับนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบ และการมีผลประโยชนรวมกัน

• มุงสรางความเขาใจ ความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อจะเปนพื้นฐานนํา
ไปสูความรวมมือและความสัมพันธในดานตาง ๆ รวมทั้งขจัดปญหาขัดแยงและความหวาด
ระแวงใหยุติลงในระดับทองถิ่น โดยการพัฒนากลไกในระดับทองถิ่นและระดับชาติใหสามารถ
ดําเนินงานอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการแกปญหารวมกัน

• ดาํเนนิความสมัพนัธกบันานาประเทศอยางมเีอกภาพ ดวยการประสานงานของสวน      
ราชการอยางใกลชิด ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศโดยใหกระทบตอผลประโยชนของ
ชาตินอยที่สุด สนับสนุนและใหความรวมมือกับสหประชาชาติ และดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศมหาอํานาจอยางรอบคอบและมีเปาหมายที่ชัดเจนมีความสัมพันธกับทุกมหาอาํนาจ
หลีกเลีย่งการเขาไปผกูพนักบัมหาอาํนาจใดอยางเตม็ตัว โดยเลือกโอกาส เวที และประเด็นใน
การแสดงบทบาทที่เหมาะสมบนพื้นฐานของ   ผลประโยชนของชาติ

• เพิม่พลงัอาํนาจตอรองดานเศรษฐกจิ และการเมอืงระหวางประเทศโดยสรางความ      
แขง็แกรงและความรวมมอืในทกุดานระหวางประเทศไทยกบักลุมอาเซยีน ภูมภิาคเอเชียแปซิฟก 
กลุมประเทศมุสสลิมและแอฟริกา

• จัดการบริหารนโยบายที่เปนระบบและครบวงจร โดยประสานแนวความคิดวิธี
การทํางาน และวิธีจัดการบริหารนโยบายใหมีเอกภาพในทางปฏิบัติ การบูรณาการแผน มีการ
แบงมอบการดําเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม มีระบบการสนับสนุนงบประมาณรองรับ และ
มีการประสานงานติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายอยางตอเนื่อง

 3.1.2 ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ
• การดาํเนนิการทตูเชงิรกุ เพิม่พนูความสมัพนัธกบันานาประเทศ โดยเฉพาะกบัประเทศ

เพือ่นบาน และประเทศในภมูภิาคเอเชยี ทัง้ในระดบัทวภิาคแีละในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค 
เพือ่ขยายโอกาสเปดชองทางการเจรจาระดบัสงู เสรมิสรางบรรยากาศทีเ่อือ้อาํนวยตอการผลกัดัน
ยุทธศาสตรในดานการเกษตร อตุสาหกรรม การคาและบรกิารการลงทนุ และการทองเทีย่ว และ
จะนาํไปสูการเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ การคาระหวางกนัในภูมภิาคใหมากทีสุ่ด ในการดําเนินการ

  



ขางตนจะเนนกลยุทธใหไทยเปนจุดเชื่อม (Lead and Link) ของประเทศในเอเชียและเปนจุด
เชื่อมโยงระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา

• ผลักดันกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) ตอไปหลังจาก
การประชุมครั้งแรกที่ไทยเปนเจาภาพประสบผลสําเร็จ โดยไดรับการตอบสนองอยางดีจาก 16 
ประเทศที่เขารวมการประชุม สามารถสรางเวทีหารือ (Dialogue) ในระดับผูกําหนด ตลอดจน
สามารถโนมนาวใหประเทศในเอเชียมีแนวคิดในเชิงบวก แสวงหาจุดแข็งและโอกาส เพื่อนํามา
ผนึกกําลังความรวมมือกันในดานตาง ๆ อันจะนําไปสูการเพิ่มอํานาจตอรองและขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศในเอเชียโดยรวม

• ดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) โดยการเจรจาระดับสูง   
เพื่อนําไปสูการเสริมสรางหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic partnerships) การมี Closer 
Economic Partnership, Free Trade Area การผลักดัน Niche Market ของไทยในดานตาง ๆ 
การเพิ่มพูนความรวมมือดานวิจัยและพัฒนา (R&D) และวิทยาศาสตร ตลอดจนการใชความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปน กลยุทธสําคัญในการเพิ่มพูนอํานาจตอรอง และ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย

• ปรับวิธีคิด โดยใหมีการจัดทํายุทธศาสตรดานการตางประเทศตอประเทศตางๆ      
(ทวิภาคี) และตอองคการระหวางประเทศที่สําคัญ ๆ (พหุภาคี) เพื่อวางกรอบความคิด และ
เปาหมายในการดําเนินงานตางประเทศใหชัดเจน

• ปรบัวิธีการทาํงาน จาก inside out เปน outside in โดยเนนการมสีวนรวมในกระบวน
การกําหนดนโยบายตางประเทศของภาคเอกชน และภาคประชาชน เชน การจัดต้ังเครือขาย
การคาและอุตสาหกรรม สําหรับเอกชนไทย

• ดาํเนนิการทตูเชงิวัฒนธรรมในสถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุใหญ 80 แหงทัว่โลก
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยว

      3.1.3  ยุทธศาสตรการอํานวยความยุติธรรม
• การพัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม โดยการสงเสริมการอํานวยความ    

ยุติธรรมดวยความเสมอภาค รวมเร็วและเปนธรรม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับ     
โครงสราง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรดานการยุติธรรมการวิจัย
พัฒนาระบบกฎหมายและระบบยุติธรรม สงเสริมการเผยแพรความเขาใจในกฎหมายสิทธิ    
เสรีภาพของประชาชน ใหความสําคัญกับการสนับสนุนเด็กและเยาวชนไดรับการคุมครองใน
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาการบําบัด แกไข ฟนฟู และ
สงเคราะหผูกระทําผิด

  



     3.1.4  ทิศทางการวิจัยระยะปานกลางของยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ
         การตางประเทศและการอํานวยความยุติธรรม

ตารางที่ 2  ทิศทางวิจัย  ยุทธศาสตรความมั่นคง การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม
ทิศทางยุทธศาสตรความมั่นคง

การตางประเทศ และระบบยุติธรรม
ทิศทางการวิจัย

• สรางสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยตอการมีสวน
รวมระหวางภาครัฐและประชาชนในการผนกึ
กาํลงัสาํหรบัการเผชญิวิกฤต ิ ปองกัน และเตือน
ภัยลวงหนาสําหรับปญหาความมั่นคงที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคต

• ติดตามสถานการณและเฝาระวังการระบาดครั้ง
ใหมของโรคซารสและเชื้อไวรัสใหม

• วิธีระงับความขัดแยงของไทย-พมา ไทย-กัมพูชา 
และไทย-ลาว

• การบริหารการเดินเรือในแมน้ําโขง
• แนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาวในประเทศ

การศึกษาเศรษฐกจินอกกฎหมาย (หวย บอน ซอง)
• การบริหารการคาตามแนวชายแดนของประเทศ

รูปแบบการบริหารเมืองหนาดานของประเทศ
• ระบบการบริหารที่เหมาะสมสําหรับ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต

• นําศักยภาพของกองทัพในยามปกติเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศ

• วิธีบาํบดัผูติดยาเสพตดิโดยใชกาํลงัพลและสถานทีข่อง
กองทพั เชน โรงเรยีนวิวัฒน พลเมือง เปนตน

• จัดเตรียมและพัฒนากองทัพอยางเปนระบบ 
ทันสมัยและมีขีดความสามารถที่จะทําการรบ
ไดอยางมปีระสทิธภิาพในทกุระดบัสถานการณ
ที่กระทบตอผลประโยชนของชาติ

• การพัฒนาแผนปองกันวินาศภัยแหงชาติ
• การศกึษาแผนวนิาศภยัของสหรฐัฯ สหภาพยุโรป (EU) 

จีน ไตหวัน
• แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อทดแทน

การนาํเขาและการบาํรงุรกัษายุทโธปกรณทางทหาร
อยางมีประสิทธิภาพ

• พฒันาเครอืขายความรวมมอืกบันานาประเทศใน
การปองกันการกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ

• ขั้นตอนการดาํเนินการของสหรัฐฯ ตอประเทศผู  
กอการรายและผลกระทบตอไทย (กรณีเรงดวน 
เกาหลีเหนือและอิหราน)

• อทิธพิลความคดิภายนอกตอสถานการณ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

  



ทิศทางยุทธศาสตรความมั่นคง
การตางประเทศ และระบบยุติธรรม

ทิศทางการวิจัย

• กระชับความสัมพันธและความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศไทยกับประเทสเพื่อน
บานและสงเสริมความรวมมือเอเชีย (Asia 
Cooperation Dialogue : ACD) ตลอดจน
ดาํเนนิการทตูเชงิรกุในระดบัทวภิาคแีละพหภุาคี

• ฐานขอมูลระดับมณฑลของประเทศจีน
• ฐานขอมูลระดับรัฐ (states) ของประเทศอินเดีย
• ฐานขอมูลกลุมประเทศASEANและกลุมประเทศ

ตะวันออกไกล เชน เกาหลี ญี่ปุน
• ฐานขอมูลกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU)

• การพัฒนาระบบยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ
และมีความเปนธรรม

• ระบบยุติธรรมแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหาของ
ประเทศและเชื่อมโยงกับปญหาสงัคมทีเ่กดิขึน้ เชน 
ปญหาสวยของสํานักงานตํารวจแหงชาติและกรม
ราชทัณฑ ปญหาการไมมีเงินชําระคาปรับของ  
ผูกระทาํผดิทีย่ากจน ปญหาผูตองขังลนคุก ปญหา
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
บุคคลที่ฐานะดีกับบุคคลที่มีฐานะยากจน เปนตน

3.2  ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

     ประเด็นทาทาย
    การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิของโลกทาํใหการทายทายของภาคอตุสาหกรรมและภาคการ

เกษตรของประเทศที่เผชิญในการแขงขันในเวทีโลกนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแตกอน กลาวคือ การแขงขัน
ทางดานราคาเริ่มลดลง แตหันมาแขงขันทางดานการพัฒนาการตอบสนองตอความตองการของลูกคามากขึ้น 
และการอาศัยความไดเปรียบของการแขงขันในดานการผลิตเปลี่ยนจากดานแรงงานราคาถูกมาสูการแขงขันทาง
ดานฝมือและความรู (Knowledge) รูปแบบของการกีดกันทางการคาที่เคยใชมาตรการดานภาษีศุลกากรและ
ปริมาณ เปลี่ยนมาสูรูปแบบการกีดกันทางดานคุณภาพ มาตรฐาน และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การเขามามี    
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการรับรูขาวสาร รสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลตอ
วัฎจักรของผลิตภัณฑที่ระยะเวลาสั้นลงกวาแตกอน รวมทั้งการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของ
จีนที่ทําใหโอกาสของจีนมาเปนคูแขงทางการคาและการลงทุนของไทยมากกวาแตกอน

  



ทั้งนี้เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของไทยสามารถคงศักยภาพในการแขงขันในตลาด
โลกได จําเปนที่จะตองมีการปรับยุทธศาสตรในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมโดยคํานึงถึงรูปแบบและแนวคิดที่
แตกตางจากที่ผานมา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

3.2.1 ยทุธศาสตรการพฒันาศกัยภาพการแขงขนัอตุสาหกรรมกรอบแนวคิด
1. ยทุธศาสตรของการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพการแขงขนัของอตุสาหกรรมไทย   

ในเวทีโลก ภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วนั้นจะเนน
ความสําคัญ และทิศทางในการที่จะสรางใหอุตสาหกรรมของประเทศมีความแตกตาง 
(Differentiation) และเนนการพัฒนาการผลิตในเชิง Mass Customization มากกวา Mass 
Production เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาของวัฎจักรของผลิตภัณฑที่มีระยะเวลาสั้นลง ดังนั้น ตอง
มีการกําหนดตําแหนง (Position) ของอุตสาหกรรมในตลาดโลกใหชัดเจน ควบคูกับการ
คํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ (Demand Driven) โดยการพัฒนาความ
สามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา (Customer Responsiveness) และ
สงมอบสินคาอยางตรงเวลาและรวดเร็ว เพื่อใหสามารถสรางความไดเปรียบทางดาน 
Economics of Speed

2. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันที่ จะเนนการเสริมสรางมูลคาเพิ่มทางดานความรู 
(Knowledge – based) จําเปนตองมีการดําเนินยุทธศาสตรดานนวัตกรรม (Innovation) 
การสรางพืน้ฐานของการวจิยัและพฒันา โดยเฉพาะทางดานคณุภาพและมาตรฐานของผลติภัณฑ

          การจัดกลุมอุตสหากรรม
กลุมอุตสาหกรรมไทยที่สําคัญ แบงตามความสามารถในการแขงขันและความเปนที่

                    สนใจของ  อุตสาหกรรมนั้นๆ ออกไดเปน 3 กลุมอุตสหากรรม คือ
1. กลุม Global Industry:   เปนอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแขงขันกับตาง

         ประเทศสงู ประกอบดวย กลุมอตุสาหกรรมอาหาร กลุมอตุสาหกรรมแฟชัน่ กลุมอตุสาหกรรมยานยนต
          และกลุมอเิลคทรอนิกส

2.  กลุม Regional and Domestic Industry: เปนอุตสาหกรรมที่ความสามารถในการ
                        แขงขนักบัตางประเทศในระดบัปานกลาง  ตลาดสวนใหญเปนตลาดในประเทศและภมูภิาคประกอบดวย
                       กลุมอตุสาหกรรมแปรรปูเกษตร กลุมอตุสาหกรรมเคมภัีณฑ และกลุม อตุสาหกรรมเซรามกิและแกว

3. กลุม Basic and Strategic Industry:     เปนอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตอการ
                     พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักร

  



   3.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม     จะแยกเปนยุทธศาสตรทางดานการคาระหวาง

              ประเทศ  และยุทธศาสตรสําคัญที่มีทั้งยุทธศาสตรรวม   (Common Strategics)    และบางสวนเปน
              ยุทธศาสตรเฉพาะ (Customized Strategics) สําหรับแตละอุตสาหกรรมสรุปไดดังนี้

ตารางที่ 3  ยุทธศาสตรแตละกลุมอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรม ยุทธศาสตรระหวางประเทศ ยุทธศาสตรที่สําคัญ
Globalization  Industry FREE  การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ

 การพัฒนาการออกแบบ
 การสราง Brand Name
 การพัฒนาและวิจัย (R&D)
 การพฒันาความเชือ่มโยงของอตุสาหกรรม
 การพัฒนาดานวัตถุดิบ

Regional and Domestic 
Industry

FAIR  การปรับปรุงวัตถุดิบ
 การพัฒนาการออกแบบ
 การพัฒนาผูประกอบการ
 การสรางเครอืขายในการตลาด
 การสรางผูประกอบการใหม
 การพฒันามาตรฐานผลติภัณฑ

Basic and Strategic 
Industry

MANAGE  การฟนฟูกิจการ
 การเรงการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรม

 การพัฒนาประสิทธิภาพ
 การผลิต

  



             3.2.3. ยุทธศาสตรการแขงขันสินคาเกษตร
• ตองเนนใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพใน

ดานความปลอดภัยในการบริโภค  เชน เรื่องสารตกคาง  รวมทั้งในดานความปลอดภัยทาง  
ชีวภาพ เชน ปราศจากศัตรูพืช-สัตว  ไมใชผลิตภัณฑที่ไดมาโดยการตัดตอพันธุกรรมเปนตน

• การจัดระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพจากไรนาถึงโตะอาหาร เพื่อใหผูนํา
เขาและ  ผูบริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินคาไทย

• การยกระดบัความสามารถในการตรวจสอบ  และรบัรองคณุภาพในทกุขัน้ตอนโดย
เฉพาะอยางยิ่งขีดความสามารถของหองปฏิบัติการที่จะใชในการตรวจสอบ ทั้งในระดับไรนา
และในดานการแปรรูป

• กระจายและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น  สรางชื่อเสียงของ 
ผลิตภัณฑ (Brand Name)  รวมทั้งพัฒนาในดานการบรรจุภัณฑ ใหไดมาตรฐานตามความ
ตองการของลูกคา

• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตนทุนการผลิตตอ
หนวยสินคา ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรพื้นฐานที่พยายามทํากันมาโดยตลอด โดยเนนการกาํหนด
เปนเขตเกษตรเศรษฐกจิ หรอืเปนเขตการผลติเพือ่การสงออก

• การกําหนดนโยบายในเรื่อง GMO ซึ่งจําเปนตองกําหนดนโยบายใหชัดเจน         
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายการวิจัย GMO เพื่อการผลิต  ถึงแมไทยจะมีนโยบายไมผลิตสินคา 
GMO แตมีความจาํเปนทีจ่ะตองศึกษาวจิยัเพือ่มิใหลาหลงัในทางวชิาการอนัจะมีผลกระทบตอ        
ขดีความสามารถในการผลิตและการแขงขัน หากในอนาคตสังคมโลกไมมีการตอตานเรื่อง 
GMO อกีตอไป ประสทิธิภาพในการผลติจะกลายเปนปญหาสาํคญัทนัทหีากไมมกีารตาน GMO ไว

3.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาใหมๆ (New Product Development )
นอกจากการปรับปรุงสินคาดั้งเดิมที่มีอยู จําเปนตองเรงรัดพัฒนาสินคาใหมๆ เพิ่มขึ้น

เพื่อกระจายการสงสินคาออกไปแขงขันในตลาดตางประเทศไดแก
• สินคาประเภทอุตสาหกรรมจากปาไมและสัตวปา ซึ่งไทยมีปารอนชื้นที่อุดมไป

ดวยสัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ควรจะพัฒนามาใชประโยชน แตทั้งนี้จะตองไม
กระทบกับสิ่งแวดลอมและดําเนินการไปตามหลักสากลที่ปฏิบัติกัน

  



• สินคาที่ปลอดจากสารพิษและสินคาเกษตรอินทรีย จัดวาเปนกลุมสินคาที่มี
อนาคตที่ผูบริโภคมักจะยอมลงทุนซื้อในราคาสูง ดังนั้นหากสามารถผลิตไดตามคุณภาพที่
กําหนดก็จะมีโอกาสในการสงออกและนําเงินตราเขาประเทศไดอยางดี

• สินคาประเภทสมุนไพรและเครื่องเทศ ความนิยมเริ่มมีมากขึ้นอยางชัดเจนจึงเปน
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได

• กิจการทองเที่ยวเกษตรและการทองเที่ยวธรรมชาติ นับวันจะเปนที่นิยมมากขึ้น
เปนลาํดบัสมควรทีจ่ะไดกาํหนดแนวทางและแผนการพฒันาอตุสาหกรรมนีใ้หกวางขวางขึ้น

3.2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนากิจการที่เช่ือมโยงกับการเพ่ิมยอดขายสินคาอื่น
เชน รานอาหารไทย  หากไดรับการสนับสนุนใหมีความนิยมแพรหลายยิ่งขึ้นก็จะเปน

ชองทางในการเพิ่มการนําเขาสินคาไทย  ทั้งที่เปนวัตถุดิบสําหรับอาหารไทย  และที่มีโอกาส
เปนสนิคาตอเนือ่ง  เชน ไวนไทย หตัถกรรมตางๆทีน่าํไปเผยแพรและจาํหนายในรานอาหารไทย

 3.2.6 ยทุธศาสตรการพฒันาขดีความสามารถของชมุชนในการผลติและการ
                   ตลาดสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

           เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีโอกาสเพิ่มมูลคาและรายไดในภาคเกษตรมากขึ้นแทนที่จะ
ผลิตและขายแตวัตถุดิบเทานั้น นอกจากนั้นชุมชนยังจะเปนฐานการผลิตและการตลาดที่
กระจายไปตามทองถิ่นตางๆ และชวยสนับสนุนใหเปนฐานการผลิตที่ยั่งยืนตอไปรัฐบาลจึงควร
สนับสนุน

• สงเสรมิวิสาหกจิชมุชนในสาขาตางๆ ใหกวางขวางยิง่ขึน้ ทัง้ดานเกษตรและเกษตร    
อตุสาหกรรม สรางโอกาสในการประกอบใหองคกรเกษตรกร  และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  (SME) ในระดับทองถิ่น โดยเพิ่มและสนับสนุนการลงทุน   ทั้งการกอสรางการ
ดําเนินการแลวจึงถายโอน (Built Operate and Transfer) ตลอดจนการสรางและสนับสนุน
องคความรูดานการจัดการใหแพรหลายยิ่งขึ้น

  



3.2.7 ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
           เปนยุทธศาสตรที่จะเปนพื้นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันหาก
ปราศจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมแลว ประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตสินคายอมดอย
กวาของประเทศอื่น ดังนั้นรัฐบาลจึงจําเปนตองมีการสนับสนุนอยางจริงจังดังนี้

• สนบัสนนุใหมกีารใชเทคโนโลยสีมยัใหมในการผลติ โดยสนบัสนนุใหผสมผสานกบั
ภูมปิญญาทองถิ่นที่ยังไมไดรับความสนใจมากอน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน
การผลิต

• สนับสนุนและคุมกรอบงานวิจัย  ตลอดจนดูแลความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง
เปนตนทุนในการกระจายการผลิตสินคาชนิดใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง

• ปรบัปรงุระบบบรหิารจัดการภาครฐัในเรือ่งงานวิจยั โดยเปดโอกาสใหภาพเอกชน
เขามารวมวิจัยกับภาครัฐ และควรทบทวนในเรื่องการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
ดวย

•  การพฒันาบคุลากรยงัคงถอืเปนเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัทีจ่ะตองดาํเนนิการอยางตอเนื่อง

3.2.8 ทิศทางการวิจัยการสรางความสามารถในการแขงขัน
จากรายละเอียดแผนยุทธศาสตรดังกลาว   ทิศทางการวิจัยที่สนับสนุนและสรางความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ จะถูกกําหนดโดย
1) ภูมิทัศนธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลก
2) การกําหนดทิศทางของรัฐ และกระทรวงที่รับผิดชอบ ความเปลี่ยนแปลงอยาง    

รวดเรว็ของภูมทิศันธุรกจิและอตุสาหกรรมของโลก  ทาํใหประเดน็การวจิยัเปลีย่นแปลงอยางมาก

  



ตารางที่ 4 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

เดิม ใหม
การแขงขันที่อาศัยขนาด
(scale based Competition)

การแขงขันที่อาศัยความเร็ว
(speed based competition)

ทรัพยสินที่จับตองได (tangible assets) ทรัพยสินที่จับตองไมได (intangible assets)

ทรัพยสินที่เปนเจาของคนเดียว
(owning assets)

การครอบครองทรัพยสินในลักษณะกลุมหรือเครือขาย

พึ่งพิง ทุน ที่ดิน แรงงาน (capital based) พึ่งพิงความคิดสรางสรรค ประดิษฐกรรมใหม
(creative based)

อยูบนพื้นฐานการผลิต (production based) อยูบนพื้นฐานการบริโภค (consumption based)

ลดตนทุนการผลิต
(comparative advantage)

แนวคิดความสามารถในการแขงขัน
(competitive advantage)

ผลิตเพิ่ม รายไดเพิ่ม
(investment driven)

การสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซมูลคา
(value chain)

  



3.2.9 ทิศทางการวิจัยระยะปานกลางของยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน
                  ของประเทศ

ตารางที่ 5 ทิศทางวิจัย ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ทิศทางยุทธศาสตรการแขงขัน ทิศทางการวิจัย

สรางผลิตภัณฑ บริการที่แขงขันได
(differentiation focused group)

วิธีสนับสนุผลิตภัณฑที่แขงขันได
(household products research)

สนองตอบความตองการของผูบริโภค
(mass customization)

เพิ่มงานวิจัยการตลาด
(market research)

สรางคุณภาพมาตรฐานสินคาสูระบบสากล การวิจัยมาตรฐานสินคาไทยเมื่อเทียบกับความตองการ
ของชาวตางประเทศ

สรางความรวดเร็วในการผลิตและสงมอบ การวิจัยโทรคมนาคม การขนสงทางอากาศ ทางเรือ การ
อํานวยความสะดวกทางการคา
(trade facilitations) ระบบการสนับสนุน (logistics)

สินคาภูมิปญหาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใน
ประเทศ

สินคาชุมชน ภูมิปญญาหาไทย ฐานความรูไทย
นวัตกรรมใหม การศึกษาตลาด

มาตรการตอบโตการปกปองตลาดของคูคา การวิจัยเชิงขาวกรองระหวางประเทศสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน

การสรางเขตการคาเสรีระหวางประเทศ (Free 
Trade Area:FTA) และความรวมมือหุนสวน  
ยุทธศาสตร (Closed Economic Partnerships : 
CEP)

การวิจัยผลกระทบของ FTA CEP และการวิจัยเชิงขาว
กรองเพื่อเจรจาตอรอง

  



3.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและ   
                 ยกระดับคุณภาพชีวิต

3.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
• การจัดทําแผนแมบทนโยบายประชากร รักษาโครงสรางประชากรของประเทศให

เหมาะสม พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของประชากรใหมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี และมีสถาบัน
ครอบครัวเปนฐานหลักในการปูพื้นฐานชีวิตและสิ่งแวดลอม

• การปฏิรูประบบสุขภาพสถานะทางสุขภาพของคนไทยประมาณ 59.4 ลานคน 
หรือรอยละ 95.7 มีหลักประกันดานสุขภาพ

• กําหนดใหมีศูนยสุขภาพชุมชน (Primay Care Unit) ที่สถานีอนามัยจํานวน 
4,166 แหง เพื่อเปนหนวยใหบริการสุขภาพื้นฐานที่เชื่อมประสานกับเครือขายสถานพยาบาล
ในโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา และเปนศูนยประสานเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณะตลอดจนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

• รณรงคใหสถานประกอบการตระหนกัถงึความสาํคญัของการสงเสรมิสขุภาพคนทาํงาน 
โดยกาํหนดเปนนโยบายใหสถานทีท่าํงานทกุประเภท จดัสภาพแวดลอมในการทาํงานทีเ่หมาะสม
และปลอดภัยพรอมทั้งมีการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และบริการ เชน การตรวจสภาพแวดลอมและสุขภาพคนงานในสถานประกอบ
การ  การตรวจเลือดเกษตรกรที่เปนกลุมเสี่ยงตอการใชสารกําจัดศัตรูพืช

• การสรางหลักประกันสุขภาพ ดําเนินการใหประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึง
ระบบประกันสุขภาพ ถึงรอยละ 95.7 ของประชากรทั้งประเทศ โดยผานระบบการประกัน    
สุขภาพใน 3 รูปแบบ ไดแก สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ       
การประกันสุขภาพในกองทุนประกันสังคม และนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค

• การพฒันามาตรฐานคณุภาพบรกิารสาธารณสขุ ใชกรอบของระบบคณุภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO) ในการ
ดําเนินการพัฒนาระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด

• การพัฒนาแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก จัดต้ังเครือขายแพทยพื้นบาน  
ทั้ง 4 ภาค จํานวน 2,500 คน และจัดต้ังเครือขายพัฒนาการแพทยพื้นบานใน แตละทองถิ่น 
พัฒนาสมุนไพรใหมี คุณภาพและมาตรฐานรวม 6 ชนิด ไดแก กวาวเครือขาว หญาหวาน 
ขมิ้นชัน  ฟาทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ และไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุมครอง
และสงเสริม  ภูมิปญหาการแพทยแผนไทย

  



• การปฏิรูปการผลิตครูและพัฒนาครู มีการจัดทํานโยบายการปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมียุทธศาสตรการดําเนินงานระยะ 5 ป (พ.ศ.2545-2549) โดยมี
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูแนวใหมระดับปริญญาตรี 5 ป โดยมีโครงสรางเงินเดือนเฉพาะ
วิชาชีพครู  มีทุนการศึกษาเพื่อจูงใจใหคนดี คนเกง  มาเปนครูและประกันการมีงานทําเพื่อให
การผลิตครูตรงกับความตองการ

• การจดัการเรยีนการสอนแบบเดก็เปนศูนยกลางเสรมิสรางความรูความเขาใจกระบวน
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเรียนรูอยางมีความสุข โดยการพัฒนาครูแกน
นําปฏิรูปการเรียนรู และครูเครือขาย ทําใหมีครูที่สามารถเปนแกนหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางทั้งประเทศไมนอยกวา 160,000 คน ซึ่งครูกลุมนี้จะ
เปนวิทยากรในการอบรมครูประจําการใหกวางขวางและรวดเร็วขึ้นโดยใชกรณีศึกษาที่ไดใช
พัฒนาครูเครือขาย

• ปรับปรุงการจัดหลักสูตรใหมีความหลากหลาย ยืดหยุนดําเนินการพัฒนาหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายจํานวน 2,175 แหง  ในชั้น 
ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 หลักสูตรนี้เนนใหผูเรียนเปนคนดี ใฝรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ สามารถ
คิดวิเคราะห ติดสินใจ แกไขปญหาและพึ่งตนเองไดมุงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งในชุมชน
และการเรียนรูผานสื่อที่หลากหลาย สามารถใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ มีการวัดผล
ตามสภาพจริงโดยกระจายอํานาจใหสถานศึกษาจัดระบบการวัดและประเมินผลเอง นอกจาก
นั้น เพื่อประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กตามศักยภาพไดมีการพัฒนาหลักสูตร
สําหรับผูพิการใหผูพิการแตละประเภทสามารถเรียนรูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง  และมีการ
จัดการศึกษาสําหรับผูทีม่คีวามสามารถพเิศษ ใน 2 แนวทาง คอื จดัเปนโรงเรยีนเฉพาะทาง เชน 
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ โรงเรียนกีฬา และ  โรงเรียนมัธยมสังคีต เปนตน และการเรียน
รวมในโรงเรียนทั่วไป ที่จะสามารถรองรับเด็ดที่มีความสามารถพิเศษไดจํานวนมากและ
หลากหลายสาขา

• การปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู  และสงเสริมนสิยัรกัการอานอยางตอเนือ่ง      
โดยมหีองสมดุประชาชน 386 แหง ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน ศูนยการเรียนชุมชนโดยจัดทําสื่อและองคความรูดานอาชีพเผยแพรทางเครือขาย
อินเตอรเน็ตไมนอยกวา 100 เรื่อง และมีเครือขายเพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาฅศัยในทุก
ระดับมีการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถาน และอุทยานประวัติศาสตร

  



• การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและการเสริมสรางพื้นฐานความ
คิดตามกลักวิทยาศาสตร โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร การอบรมครูแกนนําในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และพัฒนา
วิทยากรเพื่อเผยแพรความรูหลักสูตรดังกลาวนั้นแลว นังมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
กําหนดสาระการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การเรียนรูอาชีพและเทคโนโลยี    
การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสื่อ หนังสือเรียน คูมือครู รวมทั้งการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน 5 ดาน คือ มาตรฐานครู มาตรฐาน
สื่อสิ่งพิมพ มาตรฐานหองปฏิบัติการและเผยแพรมเปนการนํารอง ใหกับโรงเรียนแกนนําของ 
สสวท.

• เสริมสรางความพรอมสถาบันการศึกษาและฝกอบรม เพื่อสนับสนุนบทบาทของ
ประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค โดยการพัฒนาความเปนสากลของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยและการเปดสูภูมิภาค (Internationalization – Regionalization) ยกระดับ
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีมาตรฐานสากลทั้งในเชิงวิชาการและการบริหาร  ใหมี
บทบาททางวิชาการในเวทีนานาชาติ  ใหมีโสกทัศนที่เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
สามารถจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีคุณภาพใหนักศึกษาจากตางประเทศได

• การผลติและพฒันากาํลงัคนระดบักลาง  มุงใหความสาํคญักบัสมรรถนะทางอาชพีโดย
บรูณาการ ความรูทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงและยังไดใหความสําคัญกับการปรบัปรงุ
หลักสตูรและกระบวนการผลติกาํลงัคนใหเอือ้ตอการสรางผูประกอบการ (Entrepreneur) รายใหม
พรอมทั้งการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการรายเกา เพื่อสรางงานและกระตุน
ความตองการจางแรงงานดานตางๆ และทั้งชวยรองรับผูจบการศึกษาที่จะออกสูตลาดแรงงาน 
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดจะจดัเปนโครงการพเิศษรวมกบัภาคเอกชนในการคดันกัศึกษาปสดุทายที่
มีศักยภาพมาฝกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการเปนผูประกอบการและความรูดานการบริหาร    
จัดการ การตลาด การเงิน การออกแบบ การบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พรอมทั้งหาแหลงเงินทุนสนับสนุน

• การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
โดยสถาบันการศึกษาแตละแหงในสังกัดกรมอาชีวศึกษามีการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาคี
อยางนอย 1 โครงการ และในปการศึกษา 2545 มีสถาบันการศึกษาที่เขารวมจํานวน 271 
แหง และสถานประกอบการจํานวน 4,596 แหง นอกจากนั้น ยังมีความรวมมือในการริเริ่ม
มาตรการสําคัญรวมกับภาคการผลิตโดยการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thai Vocational 
Qualification) เพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะของการปฏิบัติงานไดจริงตาม    

  



วิชาชีพที่นําไปสูการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน (Demand driven) และนวัตกรรมทีเ่หมาะสมกบัรบิทของสงัคมไทย

• การใหทนุเพือ่พฒันาศกัยภาพในการทาํงานวจิยัของอาจารยรุนใหมสนบัสนนุใหอาจารยใน
มหาวิทยาลัยที่สําเร็จปริญญาเอกแลวอยางนอย 5 ป ไดทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง สามารถนํา
ผลงานวิจัยออกเผยแพรสูสาธารณะแลถายทอดใหนักศึกษา

• การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีอยางครบวงจร โดยการนําความรู
และเทคโนโลยีที่เกิดจากการศึกษาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปเผยแพรและถายทอดสู
ประชาชนเพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพการผลิตที่มีมูลคาเพิ่ม ซึ่งสวนใหญเปนงาน
วิจัยดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม จากกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรที่   
สนใจ เพื่อผลลัพธที่เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปใชในดานเกษตรกรรมของตนเองและสง
เสริมการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันกับฝายวิชาการโดยเกษตรกรเปนนักวิจัยรวม

• การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาวตลาดแรงงานและดัชนีชี้วัดการดําเนินงานเนน
การจัดทําทะเบียนคนหางานที่ประสงคไปทํางานตางประเทศและการจัดทําทะเบียนแรงงาน
ไทยที่กลับจากตางประเทศ และเตรียมการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงานและอาชีพ

• การดูแลและพัฒนาดานแรงงานหญิงและเด็ด โดยจัดใหมีอาสาสมัครแรงงาน
ประจําหมูบานเพื่อสอดสองดูแลพฤติการณที่จะนําไปสูการใชแรงงานเด็กอยางไมเปนธรรมกา
รอบรมเตรียมความพรอมใหแกเด็กที่จะเขาสูตลาดแรงงาน มีการประชาสมัพนัธเคลือ่นทีเ่พือ่
รณรงคเผยแพรความรูใหแกเดก็ในสถานประกอบการ ประชาชนในชุมชน หมูบานทั้ง 75 จังหวัด 
มีการสงแรงงานเด็กเขารับการศึกษาสายสามัญ มีการสนับสนุนความสัมพันธระหวางนายจาง
และลูกจางโดยใหนายจางใชสถานประกอบการเปนสถานศึกษา โดยจะตองสงเสริมใหนายจาง
ตระหนักถึงการเพิ่มเติมความรูและทักษะในกระบวนการผลิตของลกูจางมากขึน้ เพือ่ใหสาน
ประกอบการนัน้ๆ สามารถเพิม่ผลติภาพการผลติไดอยางมปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

• สนับสนุนใหลูกจางมาประกันตนกับกองทุนประกันสังคม โดยมีการขยายความ
คุมครองไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยยกเวนใน 2 กรณี  คือ     
ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยู
ดวยและลูกจางของนายจางซึ่งประกอบการคาเรหรือแผงลอย ซึ่งเริ่มดําเนินการขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2545 ทําใหมีผูประกันตนเพิ่มขึ้นดังกลาว และมีแนวโนม
จะขยายความคุมครอง การประกันสังคมกรณีวางงานดวย

  



• ยทุธศาสตรการปลกุพลงัแผนดนิและการปองกนัยาเสพตดิ ใหความรูดวยการรณรงค
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ โดยเนนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกกลุมเปาหมาย อบรม
วิทยากร กระบวนการ จํานวน สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติด และเสริมสราง     
หมูบาน ชุมขนเขมแข็ง(ยั่งยืน) และควบคุมพื้นที่แหลงอบายมุข แหลงเริงรมย และสถาน
บริการตาง ๆ รวมทั้งหอพักนักศึกษาอยางเขมงวดและสม่ําเสมอ

• ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและสารเคมีเพื่อทําสงครามกับยาเสพติด   
ดําเนินการทําลายแหลงผลิตยาเสพติด สกัดกั้นสารตั้งตนตัวยาที่ใชทดแทนในการผลิตและ
อุปกรณในการผลิตยาเสพติด

• ยทุธศาสตรการบาํบดัและฟนฟสูมรรถภาพ ไดบาํบดัรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพใน
ทกุรปูแบบ ทั้งคนไขในระบบโรงพยาบาล กายจิตสังคมบําบัด คายทหาร/ตํารวจ และคาย    
ชุมชน/วัด รวมทั้งเรงเตรียมการรองรับการบังคับบําบัด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูฯ ใน 46 
จังหวัด

• ยทุธศาสตรการอํานวยการและการประสานงานดานสงครามยาเสพตดิไดจดัต้ังศูนย
อํานวยการรวมดานการขาวยาเสพติด และมีการพัฒนางานการขาวใหเปนระบบควบคูกับการ
กําหนดนโยบายและ จัดต้ังสํานักงานอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด มีการ
บูรณาการแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด การจดัทาํแผนงบประมาณไมให
ซ้ําซอน รวมถึงไดดําเนินการฝกอบรมบคุลากรเพือ่การปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิใหกบั
บคุลากรในหนวยงานตาง ๆ

• ยุทธศาสตรการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไดมีการปรับปรุง  
แกไขกฎหมาย 7 ฉบับ และพิจารณายกรางกฎหมายใหมแลว 5 ฉบับ และอยูระหวางการ   
ยกรางอีกหลายฉบับ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบและการดําเนินการในกระบวนการยติุธรรม เพือ่ให
เอือ้อาํนวยตอการปราบปรามและดาํเนนิการทางกฎหมาย ซึง่ทาํใหกระบวนการยติุธรรมเปนไปดวย
ความเดด็ขาด รวดเรว็ และเปนธรรม

  



3.3.2  ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ

            1) การสงเสรมินโยบายเศรษฐกจิมหภาคใหเอือ้ตอการแกไขปญหาความยากจน โดย
สงเสริมนโยบายที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สมดุลและมีคุณภาพเพียงพอตอการสราง
งานและรายไดที่สนับสนุนการลดความยากจนโดยการสงเสริมภาคเศรษฐกิจที่คนจนสวนใหญ
พึ่งพิง เชน ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับการเกษตร และการกอสรางเปนตน 
การกําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอในระดับตํ่าอยางเหมาะสมที่จะเอื้อตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ การขยายฐานภาษีและจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพโดยมีภาระภาษีนอยที่สุดสําหรับ
กลุมผูมีรายไดนอย โดยเฉพาะการปรับปรุงภาษีเกี่ยวกับที่ดินเพื่อกระจายการถือครองและใช
ประโยชนอยางคุมคา และการเรงรัดปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุมครองธุรกิจรายยอย การผลักดัน
การยกรางกฎหมายภาษีทรัพยสินและมรดกโดยกําหนดการเก็บภาษีในอัตรากาวหนา การ
เสริมสรางภูมิคุมกันแกภาคเกษตรกรและคนจนจากผลกระทบของการเปดเสรี รวมทั้งสงเสริม
การสรางความเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกไขปญหาและสราง
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกคนจน

2)  การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน มีแนวทางสําคัญไดแก
• การพัฒนาศักยภาพของคนจนในชนบท มุงเนนการเสรมิสรางศกัยภาพในการ

ประกอบอาชพีของคนจน เชน พฒันาเครอืขายองคความรูดานตางๆ ทัง้ภูมปิญญาทองถิ่นและ
วิทยาการสมัยใหมใหกับคนจนในระดับชุมชน และสนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
เปนตน การพัฒนากระบวนการเรียนรูของคนจนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะหปญหาและ
เลือกตัดสินใจไดอยางถูกตองมีเหตุผล เชน สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู
และการเปดเวทีประชาคมทองถิ่น เปนตน การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและทักษะฝมือ
แรงงานใหกับคนจนรวมทั้งมุงเนนการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
โดยการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ การระดมเงินออมในชุมชน และการเชื่อมโยงระหวาง
เศรษฐกิจชุมชมกับบริษัทธุรกิจ ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งเพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาชีพโดยการสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยซึ่งสวนใหญเปนคนจนปรับ
เปลี่ยนการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทําเกษตรแบบยั่งยืน การปรับทิศทางการผลิตของ
เกษตรกรในการทําเกษตรใหมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชนบท การสงเสริมและสนับสนุนระบบ
ตลาดทั้งตลาดทองถิ่นและตลาดกลางใหเปนแหลงจําหนายสินคาเกษตร และการเพิ่มโอกาสใน
การเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมใหคนในชนบท

  



• การพฒันาศกัยภาพของคนจนในเมอืง โดยมุงเนนเสรมิสรางความมัน่คงดาน
อาชพีและรายไดโดยสงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพ กลุมธุรกิจชุมชน สนับสนุนแหลงเงินทุนที่ให
บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า การเปลี่ยนชุมชนแออัดใหเปนแหลงผลิตของชุมชน ตลอดจน
การปรับปรุงสภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด และคนจนในเมือง
อื่นๆ ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและไดรับบริการ  พื้นฐาน บริการสังคมที่จําเปน
จากรัฐบาลอยางทั่วถึง

• การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยเนนสงเสริมการจัดต้ังองคกร  
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ใหมีการรับรองสถานะอยางถูกตองเปนที่ยอมรับรวมกันของ
ทุกฝาย และพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งเพื่อเปนแกนกลางในการพัฒนาแกไขปญหาไดอยาง
ครบวงจรและประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและองคกรประชาสังคมไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
ในกระบวนการตัดสินใจดานนโยบายของรัฐ

3)  การพฒันาระบบคุมครองทางสงัคมและผูดอยโอกาส มแีนวทางทีส่าํคญั ไดแก
• การพัฒนาระบบบริการใหเขาถึงคนจนและผูดอยโอกาส โดยเฉพาะการ

กระจายบริการการศึกษาและฝกอบรมอาชีพใหเขาถึงกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาสอยาง
ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหางไกลและทุรกันดาร และพัฒนาระบบการศึกษาและฝกอบรม
อาชีพใหมีความหลากหลายมีทางเลือกเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนจน จัดระบบการศึกษาการ
ฝกอาชีพที่สอดคลองกับระดับและลักษณะของความพิการหรือทุพพลภาพ และปรับปรุง
ระเบียบกฎเกณฑของกองทุนที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงานใหเอื้อตอกลุมคน
ยากจนและผูดอยโอกาสไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
ภูมิปญญาของสังคมไทยใหเอื้อประโยชนตอการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยให
ความสําคัญเปนลําดับแรกกับกลุมเปาหมายคนจน ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง และคนพิการตลอด
จนเรงรัดการดําเนินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา โดยติดตามและประเมินผลโครงการ  
นํารองและขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลมุทัว่ประเทศรวมทัง้ปรบัปรงุกระบวนการดําเนนิ
งานโครงการฯใหเกดิประสทิธภิาพมากขึ้น

• การจัดสวัสดิการสังคมใหมีความสอดคลองกับปญหาของชุมชนและกลุม  
เปาหมายคนยากจนและผูดอยโอกาส โดยมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
โดยชุมชนเพื่อใหการชวยเหลือเฉพาะหนาแกสมาชกิของชมุชนโดยเฉพาะคนยากจนและผูดอย
โอกาสในรปูแบบตาง ๆ ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนที่มีอยูใหมีเอกภาพและมั่นคงเพื่อสามารถ
ชวยเหลือคนยากจนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรงรัดการจัดต้ังกองทุนประกันการวางงาน 

  



เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงใหกับผูรวมงานรวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือใน
ระดับตางๆ เพื่อเชื่อมโยงและประสานการดําเนินงานระหวางภาครัฐภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชนและประชาชน ในการจัดสวัสดิการสังคมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคนยากจนและผูดอยโอกาสในระดับชุมชนใหมี   
มาตรฐานดานคุณภาพ มีความครบถวนสมบูรณและทันสมัย สามารถนําไปใชประโยชนในการ
กําหนดพื้นที่  เปาหมายยากจนและคนยากจน รวมทั้งพัฒนาเครื่องชี้วัดความยากจนในระดับ
ชุมชนได

• การเตรียมความพรอมในการสรางหลักประกันทางสังคมแกประชากร   
แตละชวงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมและดูแลกลุมผูสูงอายุ เชน การประกัน      
ชราภาพ โดยสมัครใจและโดยการบังคับ การสงเสริมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อใหมีการ
ประกันตนสําหรับกลุมตางๆ พจิารณากําหนดมาตรการลดหยอนทางภาษเีงนิไดแกครอบครวัที่
ดแูลผูดอยโอกาสในครอบครัว เปนตน

4)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและคุมคาตอการลงทุน ควรเปนการจัดการทรัพยากรที่สงเสริมใหทองถิ่นและ
ชมุชนมสีวนรวมในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของชมุชน โดยมุงเนน
การจัดหาแหลงที่ดินทํากินใหกับเกษตรกรที่ยากจน เชน การเรงรัดการปฏิรูปที่ดินสําหรับ
เกษตรกรรายยอยที่ยากจน การนําที่ดินที่รกรางวางเปลามาใชประโยชน เปนตน    เรงพัฒนา
แหลงน้ําและชลประทานเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเปนแหลงประกอบอาชีพประมงใหกับ
คนจน สงเสริมการจัดทําแนวเขตการใชทรัพยากรและระบบผังเมืองโดยกําหนดเขตการใชที่
ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อการอนุรักษและดูแล
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม เพื่อนําทรัพยากรจากผูไดรับประโยชนมาใชประโยชนสําหรับคนสวน
ใหญที่ยากจน  เรงรัดการจัดต้ังกลไกแกไขปญหาขอขัดแยงจากการแยงชิงทรัพยากร เชน การ
มีเวทีเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การเรงรัดใหมีสถาบันทองถิ่นหรือคณะผูทรงคุณ
วุฒิในทองถิ่นทําหนาที่แกไขปญหาในทองถิน่ ตลอดจนปรบัปรงุและยกรางกฎหมายตางๆ ที่
เกีย่วของกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เชน การปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการถอืครอง
และการใชประโยชนทีด่นิ พ.ร.บ. ทรพัยากรน้ํา  พ.ร.บ. ทรัพยากรประมง และ พ.ร.บ. ปาชุมชน 
เปนตน

  



5)  การปรบัปรงุบรหิารภาครฐัเพือ่แกปญหาความยากจน มแีนวทางทีส่าํคญั ไดแก
• การปรบัปรงุกระบวนทศันและบทบาทของหนวยงานภาครฐัเพือ่สนับสนุนการ  

แกไขปญหาความยากจนใหเกิดประสิทธิภาพ โดยหนวยงานสวนกลางปรับบทบาทจากการ
สั่งการกํากับ ควบคุมมาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานสวนทองถิ่น และการให
การสนับสนุนหนวยงานสวนทองถิ่น ไดทํางานเชื่อมโยงเครือขายชุมชนมากขึ้น  มีการกระจาย
ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการกระจายงบประมาณใหสวนทองถิ่น
ดําเนินการเองมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อเปดโอกาสใหองคกรทองถิ่น 
ประชาชน ชุมชน และประชาคมทุกระดับเขามามีสวนรวมในการแกปญหาความยากจนอยาง
สอดคลองตามสภาพปญหาแตละพื้นที่และเอื้อตอกลุมเปาหมายยากจนในระดับตางๆ อยาง
แทจริง หนวยงานสวนทองถิ่น ปรับบทบาทจาก ผูดําเนินการพัฒนาเองมาเปนผูกระตุน 
สนับสนุน รวมคิด รวมทํา และพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานรวมกับภาคีการพัฒนา
ทุกฝาย เนนกระตุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาคีการพัฒนาทุกฝายในการจัดทํา
แผนชุมชนที่ครอบคลุมการแกไขปญหาความยากจนใน  พื้นที่และประสานการปฏิบัติงานรวม
กันในการแกไขปญหาความยากจนตามแผนชุมชนรวมทั้งประสานความรวมมือในการกําหนด
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน โดยยึดภารกิจพื้นที่ การมีสวนรวม เพื่อไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน สําหรับภาคประชาชนและชุมชนตองมีการริเริ่มดําเนินการตาง ๆ 
ดวยตนเองโดยเนนการรวมกลุมเพื่อ แลกเปลี่ยนองคความรูประสบการณในการประกอบ
อาชีพและชวยเหลือเกื้อกูลแกคนยากจนและผูดอยโอกาสในชุมชน โดยภาครัฐใหการ
สนับสนุนในการเตรียมความพรอมของชุมชน เชน การจัดเวทีชาวบานเพือ่เปนการเรยีนรู
กระบวนการมสีวนรวมทัง้รวมคดิ รวมทาํ รวมตัดสนิใจ ซึง่จะนาํไปสูการไดขอสรปุทีเ่ปนแนวทางใน
การแกไขปญหาความยากจนของชุมชน

• การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการในการแกไขปญหาความยากจน  
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะตองบูรณาการอยางเปนองครวมทั้งดานแผนงาน  แผนเงินและ
แผนคน  โดยจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาความยากจนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการแก
ปญหาความยากจน จัดทําแผนงาน/  โครงการในลักษณะบูรณาการที่ประสานระหวางหนวย
งานมีการจัดลําดับความสําคัญ และมีเครื่องมือชี้วัดประสิทธิผลที่คนจนจะไดรับอยางชัดเจน 
ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
(Performance-Based Budgeting) โดยระบบการจัดทํางบประมาณจะตองสะทอนนโยบาย  
รัฐบาลและยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนอยางชัดเจน เนนการพิจารณาเปาหมาย

  



ผลผลิตมากกวาปจจัยการผลิต และเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงาน รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบเพื่อใหการจัดสรร       
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิผลคุมคา โดยการจัดสรรงบประมาณมุงเนนใหความสําคัญ
เปนลาํดบัแรกในพืน้ทีเ่ปาหมายทีม่คีวามหนาแนนของปญหาความยากจนและในกลุมเปาหมายที่มี
ฐานะยากจนที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตลอดจนสรางและพัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของราชการที่เปนรูปธรรม โดยมีการ
กําหนดเครื่องชี้วัดความยากจนและกลุมเปาหมายคนจนอยางชัดเจน ควบคูกับการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับความยากจนใหมีความถูกตอง นาเชื่อถือทันสมัยเพื่อใชประโยชนใน
การพัฒนาตัวชี้วัด การวางแผน การจัดสรรงบประมาณไปสูกลุมเปาหมายคนยากจนอยางมี
ประสิทธิภาพ

  



ตารางที่ 6 ทิศทางวิจัย การพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ทิศทางการวิจัย

• พัฒนาระบบประกันสุขภาพใหบรรลุเปาหมาย
สุขาภาพดีถวนหนาโดยไมกอใหเกิดปญหา
ทางการเงินของสถานพยาบาลและภาระทาง
การคลังของประเทศ

• พัฒนาระบบฐานขอมูลของผูเขารับบริการในระบบ
ประกันสุขภาพที่ครบถวนและทันสมัยเพื่อควบคุม
คาใชจายในการรกัษาพยาบาลและลดการใชสทิธซิ้ําซอน

• ประเมินผลโครงการในระบบประกันสุขภาพ เชน 
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

• แนวทางพฒันาระบบประกนัสขุภาพใหมปีระสทิธภิาพ
และลดปญหาทางการเงินของสถานพยาบาลและ
ภาระทางการคลังของรัฐ

• เรงรัดการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อเปน  
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
เปนฐานสาํคญัใหประเทศไทยแขงขนัในเวทโีลก

• เพิ่มจํานวนบัณฑิตทางสายวิทยาศาสตรใหสอด
คลองกบัความตองการแรงงานในอนาคตและยทุธศาสตร

• การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพระดับอุดมศึกษา
• แนวทางความรวมมือระดับอุดมศึกษาไทยกับ

อุดมศึกษาตางประเทศ
• การพัฒนาโครงขายทางสังคม (Social Safety 

Net) และระบบประกันสังคมเพื่อลดผลกระทบ
ทางลบสําหรับผูวางงาน กลุมคนในสังคมดอย
โอกาส เชน กลุมคนเรรอน กลุมคนชายขอบ 
กลุมคนตางดาว กลุมผูติดเชื้อ HIV เปนตน

• แนวทางการกระจายบริการทางการศึกษาและ  
ฝกอบรมอาชีพใหเขาถึงกลุมคนยากจนและผูดอย
โอกาสอยางทั่วถึง

• ผลกระทบตอโครงการหลวงจากเปดเสรสีนิคาเกษตร
ระหวางประเทศไทยกบัประเทศจนี

• แนวทางความรวมมอืระหวางภาครฐักบัภาคเอกชนใน
การใหความชวยเหลอืกลุมบคุคลทีติ่ดเชือ้ HIV

• การประสานงานระหวางภาครฐั ภาคประชาชน 
เพื่อแกไขปญหาผูติดยาเสพติด กลุมบุคคลที่
เสี่ยงตอการติดยาเสพติด แบบบูรณาการ

• แผนประสานงานแบบบูรณาการเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดแบบมีสวนรวมของภาค
ประชาชน

  



ทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ

คุณภาพชีวิต

ทิศทางการวิจัย

• การสงเสริมเอกลักษณและคุณคาของความ
เปนไทย

• แผนสงเสริมคุณคาและเอกลักษณของประเทศ

• การสงเสรมินโยบายเศรษฐกจิมหภาคใหเอือ้ตอ
การแกไขปญหาความยากจน

• การขยายฐานภาษแีละจดัเกบ็ภาษอียางมปีระสทิธภิาพ
โดยใหมภีาระภาษใีหตํ่าทีส่ดุ สาํหรบัผูทีม่รีายไดนอย

• แนวทางการปฏริปูทีด่นิรกรางเพือ่ปญหาความยากจน
• การแปลงสินทรัพยเปนทุน
• การจัดทํากฎหมายภาษีทรัพยสินและภาษีมรดก
• สนับสนุนโครงการหลวงในการสรางภูมิคุมกันแก

ภาคเกษตรและคนจนจากผลกระทบของการเปด
เสรี

• การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน • พัฒนาเครือขายองคความรูตาง ๆ ทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่นและวิทยาการสมัยใหมใหกับกลุมคนจนใน
เมืองและนอกเมือง

• การจัดต้ังสหกรณทองถิ่นในประเทศ
• การเพิม่ศักยภาพและโอกาสของคนจน • แนวทางการพัฒนาอาชีพและแสวงหาสินเชื่อที่มี

ดอกเบีย้ในอัตราต่าํสาํหรบัคนจน

  



3.4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและตอเนื่องมี
คุณภาพและมีการกระจายประโยชนอยางทั่วถึง จําเปนตองดําเนินการตามยุทธศาสตร 2 ระดับ คือ ในระดับ  
มหภาคและระดับจุลภาคไปพรอมกัน โดยมุงสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจที่มีภูมิคุมกันที่ดี ดังนี้

3.4.1 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจมหภาค หมายถึง การสรางความ  เขมแข็ง
ใหกับภาคการเงินและภาคการคลัง เพื่อใหเปนปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางยั่งยืน

1.  การสรางความเขมแข็งใหกับตลาดเงินและตลาดทุน
(1.1) พัฒนาประสิทธิภาพในการกํากับดูแล และการตรวจสอบสถาบันการเงิน โดยการปรับปรุง

กฎหมาย กฎระเบียบใหทันสมัยสอดคลองกับภาวะการณ และใหมีมาตรฐานการกํากับดูแลในทิศทางที่       
สอดคลองกันทั้งระบบการปฏิรูปกฎหมายทางการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักสากล และเอื้อตอการพัฒนาระบบ
การเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

(1.2) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนในการเปนแหลงระดมทุนของประเทศ โดยการสงเสริมให  ภาคธุรกิจ
เอกชนมีการทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี พัฒนาระบบการตรวจสอบและการรายงานผล เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการกํากับดูแลของภาคเอกชนเอง และเพื่อเปนการใหขอมูลที่ถูกตองกับตลาด ซึ่งจะชวยใหตลาดทุนพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ

(1.3) สนับสนุนและกระจายสินเชื่อไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพและใชเทคโนโลยีสะอาดรวมทั้ง
การปลอยสินเชื่อรายยอยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
           (1.4)   สงเสรมิระบบการออมของประเทศ โดยปฏริปูระบบกองทนุบาํเหนจ็บาํนาญ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
และกองทุนประกันสังคม ใหครอบคลุมประชากรและผูใชแรงงานอยางทั่วถึง โดยใหความสําคัญกับการออมเพื่อ
การชราภาพ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางการเงินในระยะยาว

2. การสรางความเขมแข็งใหกับฐานะการคลังและใชเครื่องมือทางการคลังเพ่ือประโยชน
ตอการแขงขัน การกระจายรายได และรักษาสิ่งแวดลอม

(2.1) รักษาวินัยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการควบคุมการกอหนี้สาธารณะ การควบคุมการกอหนี้
เงินกูตางประเทศ โดยคํานึงถึงระดับของภาระหนี้สินที่มีอยู และฐานะการคลังและฐานะเงินสํารองระหวาง
ประเทศ การบรหิารเงนิกูตางประเทศอยางมปีระสทิธภิาพการปฏริปูรฐัวิสาหกจิและเพิม่บทบาทภาคเอกชนในกิจการ
ของภาครัฐ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน มาตรฐานและคุณภาพของการผลิตสินคาและการให
บริการที่มีประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม

  



(2.2) ปรับโครงสรางภาษีอากรใหเอื้ออํานวยกอภาคการผลิต การคาและบริการใหสามารถแขงขนได 
ทั้งในเวทีอนุภาคอาเซียนและเวทีโลก

(2.3) เรงพจิารณาการนาํภาษทีรพัยสนิทีไ่มไดใชประโยชนและภาษมีรดกมาบงัคบัใช เพือ่ใหสามารถเพิม่
มลูคาทางเศรษฐกจิและชวยลดความเลือ่มล้าํในการกระจายรายได

(2.4) ใชเครื่องมือทางการคลังเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
การใชกลไกภาษีเพื่อสะทอนตนทุนดานสิ่งแวดลอมและจูงใจใหมีการลดการใชพลังงานหรือใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาจัดเก็บภาษีเพื่อคุมครองอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อกระตุนใหมีการใชสิทธิประโยชนทางภาษีเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาฝมือ   
แรงงานและการวิจัยและพัฒนา

(2.5) เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการวางแผน   การจัดทําและบริหาร
งบประมาณ เพื่อสามารถสถนองตอความตองการของชุมชน และมีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
ตามศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขึดความสามาถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บ
รายได โดยเฉพาะประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษทีรพัยสนิตามศกัยภาพของทองถิน่ เพือ่แบงเบาภาระจากสวนกลาง

3.4.2 ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขันเพ่ือระบบเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
และมีการกระจายประโยชนออกไปอยางทั่วถึง

โดยใหความสําคัญกับภาคการผลิตและบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขนไดภายใตศักยภาพและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สรางความสมดุลระหวางการผลิตกับการดูแลสภาวะแวดลอม รวมทั้งมีเศรษฐกิจ  
ฐานรากที่เขมแข็งเอื้อตอการกระจายประโยชนที่เปนธรรมมากขึ้น ประกอบดวยแนวทางหลัก ไดแก

1. การสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สามารถแขงขนัได

(1.1) ปรับระบบการผลิตสินคาและบริการที่มุงสูการเพิ่มประสิทธิภาพการสรางมูลคาเพิ่มของกระบวน
การผลิตสูการตลาด และการยกระดับคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานปลอดการใชสารเคมีในการผลิตทางการ
เกษตร การขยายผลการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนใหกวางขวางยิ่งขึ้น การสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ การกําหนดกระบวนการผลิตทุกระดับ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อมาขยายผลในเชิงพาณิชย การกําหนดและควบคุมมาตรฐานสินคา 
เพื่อใหเกิดความสามาถในการแขงขันที่ยั่งยืนและเสริมสรางความสามาถในการแขงขันในเชิงอนุรักษ (Green 
productive Capacity)

(1.2)  ยกระดับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ โดยขจัดอุปสรรคที่กีดขวางการแขงขันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของบริการภาครัฐปรับโครงสรางและยกระดับระบบการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ วางรากฐานเทคโนโลยีสําหรับการแขงขนในระดับลึกซึ้งมากยิ่ง

  



(1.3) กระตุนใหเกิดการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) โดยมีเปาหมายในกลุมธุรกิจมุงสูการ
เปนเลิศ เชน ทองเที่ยว อาหาร แฟชั่น ยานยนต ซอฟตแวร เพื่อใหเกิดการพัฒนาสําหรับการ  แขงขันและการ
ขยายตัว โดยใชคลัสเตอรเปนกลไกหลักในการพัฒนาและมีการสนับสนุนในรูป Matching Fund ระหวางภาครัฐ
และเอกชน

(1.4) สนับสนุนการปรับปรุงกลยุทธการดําเนินธุรกิจระดับบริษัท โดยคํานึงถึงความตองการของ        
ผูบริโภค มุงตลาดในระดับภูมิภาคควบคูไปกับตลาดตางประเทศที่อยูไกลออกไป รวมทั้งมีการบริหารงานที่มี
คุณภาพ

(1.5) สนับสนุนกระบวนการผลิตที่ไมสงผลตอสภาพแวดลอม โดยการพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จะผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบดวยการสรางความเขมแข็งใหแก
หนวยงานที่ทําหนาเปนแกนกลางในการประสานและผลักดันขบวนการตรวจสอบมาตรฐานสินคา การควบคุม
โดยตรงนีใ้ชหลักผูกอมลพษิเปนผูรบัภาระคาใชจาย (Polluter Pays’ Principle, PPP) การพฒันาเครอืขายองคกร เพื่อ
สนับสนุนใหกลไกตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสะทอนตนทุนการผลิตและสามารถสะทอน
ตอนทุนการผลิตและการบริโภคที่แทจริงได โดยรัฐจะตองมีขอมูลและเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรง ในกรณีที่ ฝาฝน
  (1.6) ปรับปรุงระบบการเจรจาทางการคาทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี และปรับกลไกความ
รวมมือเศรษฐกิจตางประเทศในทุกดาน ใหมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกันทั้งดานการคา การตลาด การบริการ 
และการลงทุน และการใชประโยชนจากเวทีความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและวิชาการเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ โดยสรางพนัธมติรระหวางกลุมหรอืภูมภิาคทีม่ผีลประโยชนรวมกนั อาท ิ การพทิกัษและอนรุกัษสิง่แวดลอม    
การเชื่อมโยงเครือขายทางโครงสรางพื้นฐาน ความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา เปนตน

2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหมีการกระจายประโยชนอยางทั่วถึง
และเปนธรรม

(2.1) กระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสูภูมิภาคโดยสรางแผนพัฒนาในระดับภูมิภาค
เพื่อที่จะใชศักยภาพที่มีอยูในทุกสวนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผูนําที่มี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และจัดใหมีหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะรับผิดชอบการพัฒนา 
คลัสเตอร โดยประสานภาครัฐกับภาคเอกชนดําเนินการรวมกันตามแนวคิดคลัสเตอร

(2.2) สนับสนุนความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากที่ชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการอยางตอเนื่องและ
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยสนับสนุนการผสมผสานภูมิปญหาทองถิ่นกับเทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นมาใชในการผลิต  สินคาและบริการ เพื่อใหสิน
คาบริการของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม สามารถมีตลาดทั้งภายในประเทศและสงออกได
กวางขวางขึ้น

  



 (2.3) สนบัสนนุใหวิสาหกจิและองคกรชมุชนสรางความเชือ่มโยงโดยผานระบบหวงโซอปุทานหรือกระบวน
การเครือขายวิสาหกิจ เพื่อสรางประสิทธิภาพปจจัยการผลิตสินคาและบริการ โดยใชเทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อสรางรายไดและความเขมแข็งแกชุมชน รวมทั้งเปน
ประโยชนตอผูบริโภค ตลอดจนใหความสําคัญกับการสรางเครือขายกลุม  สินคาและบริการ (Cluster) และการ
เชื่อมโยง (Linkage)

(2.4) เรงรดัการดาํเนนิการแปลงสนิทรพัยเปนทนุเพือ่เปดโอกาสใหประชาชนในระดบัรากฐานและเกษตรกร
รายยอยไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดใหทั่วถึงขึ้น

3.4.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขาใจ ความพรอม และจิตสํานึกของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
จะตองดําเนินการทั้งในสวนของแนวคิด รูปแบบ และวิธีการที่จะนําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทที่เหมาะสมใน
แตละภาคสวนของสังคม ตลอดจนในแตละประเด็นหลักที่นับไดวาเปนปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการ 
พัฒนาทยั่งยืน ดังนี้

1. การเรงดาํเนนิการสรางความรู ความเขาใจ และสรางจติสาํนกึ ใหทกุฝายทัง้ภาครฐั เอกชน ประชาชนใน
วัยเรียนและวัยทํางาน เห็นความสําคัญของการเพิ่มขีดความสามาถในการแขงขันของประเทศ และสนับสนุน
การดําเนินงานในดานตาง ๆ ใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาระบบคูขนาน (Dual Track 
Policy) การเพิ่มผลิตผลผลิตภาพ (Productivity) และการสรางธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน

2. การรณรงคเพื่อสรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค ถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยของผูบริโภคในการบริโภคสินคาที่ไมไดมาตรฐาน รวมทั้งใหความรูในการเลือกสินคาบริโภค ตลอด
จนสนับสนุนสิ่งจูงใจแกผูผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  



ตารางที่ 7  ทิศทางวิจัย  การเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
 ทิศทางการเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน

ของประเทศ
ทิศทางการวิจัย

• สรางความเขมแข็งใหกับตลาดเงินและ
ตลาดทุนของประเทศ

• แนวทางพฒันาประสทิธภิาพในการกาํกบัดแูล และตรวจ
สอบ โดยเนนพฒันากฎหมาย เพิม่มาตรฐานการตรวจสอบ
บญัชแีละกฎระเบยีบตาง  ๆ ใหสอดคลองกบัความซบัซอนของ
ตลาดเงนิและตลาดทนุ

• แนวทางสงเสริมระบบเงินออมของประเทศ โดยปฏิรูป
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ฯลฯ ใหครอบคลุมไปยังกลุมคนตาง ๆ ของประเทศ

• สรางความเขมแข็งฐานะการคลังของ
ประเทศควบคูไปกับการใชเครื่องมอืทาง
การคลังในการดําเนินนโยบายตาม  
เปาหมายของรฐับาล

• แนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

• พัฒนาดัชนีหนี้ตางประเทศและดัชนี เ ตือนภัยทาง
เศรษฐกิจทุก ๆ ป อยางตอเนื่อง

• ปรับโครงสรางภาษีอากร ใหเอื้ออํานวยตอภาคการผลิต 
การคา การบริการ ใหแขงขันกับบริษัทขามชาติได

• แนวทางลดความเหลื่อมลํ่าในการกระจายรายไดผาน
มาตรการทางการคลัง

• ใชกลไกภาษีในแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ
• แนวทางในการเพิม่ความสามารถขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในการจดัเกบ็รายไดบรหิารจดัการงบประมาณอยางมี
ประสทิธภิาพและสอดคลองกบัหลกัธรรมาภบิาล

• แนวทางการใชเครื่องมือทางภาษีเพื่อปกปองภาคธุรกิจ
ที่สําคัญของชาติและไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก
การเขามาสูตลาดของบรรษัทขามชาติ เชน การคาปลีก 
เปนตน

  



 ทิศทางการเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของประเทศ

ทิศทางการวิจัย

• สรางความเขมแข็งของภาคการผลิต
และภาคบริการ

• แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิต ภาค
บริการ และแนวทางในการเพิ่มมูลคาในกระบวนการ
ผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม

• แนวทางการนําผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศไทยมาใชประโยชนเชิงพาณิชย
โดยแสวงหาแนวทางในการแบงผลประโยชนที่รัฐใน
ฐานะเจาของเงินทุนวิจัย นักวิจัยและเอกชนไดประโยชน
ทุกฝาย

  



ทิศทางการเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของประเทศ

ทิศทางการวิจัย

• แนวทางสนับสนุนการวิจัย Basic Science ที่เอื้อตอการ
พฒันาประเทศในระยะยาว เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
พื้นฐาน

• แนวทางสนับสนุนในการวิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงให  
สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศและฐานะการคลัง 
เชน การวิจัยเรื่องนาโนเทคโนโลยี หรือการวิจัย  
พันธุวิศวกรรมที่สามารถเชื่อมกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย

• สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากหรือระดับรากหญา

• สนับสนุนสินคาที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น ดานการวจิยั
และพฒันาทีเ่หมาะสมกบัการสงเสรมิดานเงนิทุน

• สรางระบบฐานขอมูลสินคาภูมิปญญาทองถิ่นทีม่คีณุภาพ
สูงและแนวทางการสงเสริมทางการตลาด

• ผลได-ผลเสียจากมาตรการแปลงสนิทรพัยใหเปนทุน
• แนวทางสนับสนุนใหภาคธุรกิจและชุมชนทองถิ่นมีความ

เชื่อมโยงกันในลักษณะหวงโซอุปทานหรือกระบวนการ
เครือขายวิสาหกิจ (cluster)

• สรางเครือขายวิสาหกิจ (cluster) ของ
ประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันใน
ตลาดโลก เชน อาหารไทย แฟชั่น  
ยานยนต ทองเท่ียว และออกแบบกราฟฟก 
(graphic)

• แนวทางสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ (cluster)

  



3.5  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ

กรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศไทยในสี่ทศวรรษที่ผานมา แมวาจะไดรัผบสําเร็จหลายประการดังเห็นไดจากการ

ขยายบริการโครงสรางพื้นฐานดานเศรษบกิจและสังคม ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบายมาก
ขึ้น แตเมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่สังคมไทยประสบอยูในปจจุบัน พบวาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการ
เงินของประเทศที่เกิดขึ้นในป 2540 สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไมเหมาะสมหลายประการ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดลอมและกระแส     
โลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ออนแอจึงนําไปสูการพัฒนาที่ขาด
ความสมดุลและไมยั่งยืน

 การบรหิารจดัการทีไ่มเหมาะสมของภาคสวนคาง ๆ ของสังคมไทย ปรากฎใหเหน็ในลกัษณะตาง ๆ กลาว
คือ ภาครัฐหลายหนวยงานใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไม
โปรงใส ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบ
ตาง ๆ  ที่ยังลาสมัยขาดความยืดหยุน เอื้อตอการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่เปนหลักขาราชการขาดจิตสํานึกถึง
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพขาดความ โปรงใส ซึ่งนําไปสูปญหา
การทุจริตคอรัปชั่นที่รุนแรงในสังคมไทย ในขณะที่ธุรกิจเอกชนบริหารกิจการอยางขาดความระมัดระวัง เชน 
การปลอยกูแกโครงการที่มีความเสี่ยงสูง การแสวงหากําไรโดยมิชอบเปนการทําลายความเขมแข็งของภาค
ธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม และนํามาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในที่สุด

ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายใตระเบียบ
เศรษฐกิจใหมของโลก ไดกดดันใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการเมืองในกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดย
เฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการในภาครัฐ ภาคการเมือง และภาคธุรกิจเอกชน ใหเนนความโปรงใส ตรวจสอบ
ได อีกทั้งทิศทางการพัฒนาของสังคมโลกที่หันมาผสมผสานยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพึ่งพาตนเอง ควบคู
ไปกับยุทธศาสตรการพัฒนากระแสหลักทําใหตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
การพัฒนาทองถิ่นและการกระจายอํานาจอยางกวางขวางทั่วโลก

ปรับบทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานของระบบราชการแนวใหม
• ปรับโครงสราง ลดขนาด  และเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ  ปรับบทบาทภาครัฐจากการเปน

ผูปฏิบัติไปเปนผูกํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหภาครัฐเปนองคกรขนาดเล็กมีรูปแบบองคกรและการจาง
งานที่หลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไปรวมทั้งปรับระบบบริหารบุคคลและ
จํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทภารกิ่จใหมพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพระเบียบวินัย รับผิดชอบสูง และ
มีความเปนกลางทางการเมือง สามารถทํางานไดเทียบเคียงกับภาคเอกชนและทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

  



เศรษฐกิจและสังคมปรับระบบงบประมาณเปนแบบมุงผลลัพธ ที่สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนชาติ 
ปรับระบบบัญชีใหมใหสามารถวิเคราะหความคุมตาการดําเนินงานใหทุกหนวยงานเปดเผยแผนการดําเนินงาน
และการใหบริการตอสาธารณะ

• ปฏิรูประบบกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่  
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับแกกฎหมาย คําสั่ง ตลอดจนกฎระเบียบที่มีสาระขัดแยงกัน ปรับปรุงกระบวนการราง
กฎหมายใหรวดเร็ว ทันสมัย ควบคูกับการพัฒนากฎหมายใหม เพื่อกํากับการประกอบธุรกรรมใหม ๆ ดาน
เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมการใชกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิและใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
ลดการใชดุลยพินิจในการใชอํานาจของเจาหนาที่ สงเสริมใหสื่อและประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการ
ยุติธรรมพัฒนาองคความรูดานกฎหมายมหาชนแกบุคลากรภาครัฐและนักกฎหมายทั่วไป พัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายกลางของประเทศใหสมบูรณ

• ใหสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคระกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง
การคลังรวมกันวางระบบการปฏิบัติงานและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเอกภาพ และนาเชื่อถือ โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งวางระบบติดตามประเมินผลให
เชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ใหหนวยราชการทุกแหงรณรงคเผยแพรคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณการทํางานที่มุง
ประโยชนของประชาชน ดวยความสุจริต ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จและสามารถ
ทํางานรวมกับประชาชนได

ปรับระบบบริหารจัดการของภาครัฐใหเอื้ออํานวยตอการเสริมสรางขีดความ
สามารถของภาคธุรกิจเอกชนและเศรษฐกิจชุมชน

• กําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุนและยกระดับขีดความ
สามารถของภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

• ใหความรูขอมูลขาวสารการผลิตและการตลาดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้ง
เศรษฐกิจชุมชน

• สนบัสนนุใหมบีรกิารโครงสรางพืน้ฐานทีม่คีณุภาพและไดมาตรฐานควบคูกบัการปรบับทบาทภาครัฐให
ปรับตัวและแขงขันไดภายใตกระแสโลกาภิวัฒน

  



กระจายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหบริการของรัฐสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทํางาน รวมตัดสินใจ 
และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยดําเนินการ ดังนี้

• ปรบักลไกกาํกบัการกระจายอาํนาจใหมคีวามคลองตัว  ทาํงานไดอยางรวดเรว็มปีระสทิธภิาพ สรางความ
เขาใจและกําหนดบทบาทที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน 
ในการทํางานรวมกันเพื่อใหการกระจายอํานาจมีสัมฤทธิ์ผล

• เตรียมความพรอมและปรับปรุงประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอน
ภารกิจ โดยใหสวนราชการเจาของเรื่องพัฒนาความรู ทั้งในดานเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการรวมทั้ง
วางแนวทางกําหนดขนาดที่เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

• วารระบบสนับสนุนการกระจายอํานาจ ระบบบริหารงานและบุคลากรที่มีมาตรฐานระบบบัญชีแบบ
พึงรับพึงจาย ระบบงบประมาณแบบเนนผลลัพธ ระบบขอมูลการเงินการคลังระบบตรวจสอบและประเมินผล  
กลไกติดตามผลการดําเนินงานในระดับทองถิ่น ศูนยใหคําปรึกษาระดับอําเภอ รวมตลอดทั้งกําหนดมาตรฐาน
การใหบริการสาธารณะและมาตรการจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาบริการที่ดีขึ้น และกําหนด   
มาตรฐานจรรยาบรรณของผูบริหาร ตลอดจนการรายงานประชาชน และใหประชาชนเขามามีสวนรวมทํางาน
และตรวจสอบ

• วางระบบการจดัสรรภาษ ี และเงนิอดุหนนุองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมคีวามชดัเจนเสมอภาค และ
สอดคลองกับภารกิจ ควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและ     
จัดเก็บรายไดของตนเอง รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญในการเสียภาษีและมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิ่น

ปองกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบในทกุภาคสวน ทกุระดบัอยางจรงิจงั ทัง้ในภาคการเมือง 
ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ต้ังแตระดับชาติจนถึงทองถิ่นเพื่อสรางสังคมใสสะอาดและตอตานพฤติกรรมอันไม
เหมาะสม รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองและเฝาระวังรักษาผลประโยชนของสังคมสวน
รวม โดยหนวยราชการที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้

• ปรับปรุงกฎระเบียบใหลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เพื่อไมใหเปนชองทางการเรียกรอง       
ผลประโยชนและสรางอทิธิพลใหกบัเจาหนาทีข่องรฐับางกลุม ปรบัปรงุกระบวนการจดัสรรและการใชงบประมาณรวม
ทั้งระบบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ใหมีความโปรงใสตรวจสอบได

  



• จัดทําแผนปฏิบัติการปราบปรามและปองกันการทุจริต  เพื่อเปนกรอบแนวทางประสานการดําเนิน
งานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควบคูกับการศึกษาหา
สาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในเชิงลึกอยางตอเนื่อง และแสวงหาแนวทางปองกันปญหาไดอยางถูกตอง
สอดคลองกับสาเหตุของปญหา

• พฒันาฐานขอมลูการปองกนัทจุรติโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และสรางเครอืขายความรวมมอืปอง
ปรามการทจุรติทีเ่ขมแขง็และมปีระสทิธภิาพ  สรางกลไกหรอืชองทางใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝา
ระวัง การรายงาน และการตรวจสอบเมื่อพบการดําเนินกิจกรรมทั้งของภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่ไมชอบดวย
กฎหมาย รวมทั้งการออกกฎหมายคุมครองและใหสิ่งจูงใจแกผูใหขอมูลหรือเบาะแสการทุจริตแกทางราชการ

• สรางจติสาํนกึใหประชาชนรวมกนัตอตานการทจุรติประพฤตมิชิอบ  รณรงคและผลกัดนัใหการตอตาน
ทุจริตเปนวิถีชีวิตของคนไทยปลูกฝงคานิยมภายในครอบครัวใหดํารงชีวิตในวิถีแหงความพอดี ยึดหลักคุณธรรม 
ไมนิยมความฟุงเฟอ ไมยึดระบบพรรคพวก แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากเรื่องสวนรวม มีจิตสํานึกความ       
รับผิดชอบตอสวนรวม และกลาตัดสินลงโทษคนทําผิด

การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม
เพือ่สรางระบบการบรหิารจดัการภาครฐั และระบบการเมอืงทีโ่ปรงใส ปลกุจติสาํนกึของขาราชการประจํา 

ขาราชการการเมือง นักธุรกิจ และประชาชน ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยดําเนินการดังนี้
• สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเจตนารมณ

และเปนที่ยอมรับของประชาชน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการขององคกรและตัวชี้วัดผลของงานเสนอตอ       
สาธารณชนทุกป รวมทั้งจัดใหมีกลไกติดตามตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระเพื่อใหเกิดความโปรงใส

• ปรับทัศนคติและการทํางานของขาราชการประจําและขาราชการการเมือง ใหดําเนินงานอยางเปน
กลาง โปรงใส ซื่อสัตย และเปนอิสระอยางแทจริง โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม พรอมรับฟงความคิดเห็นและ
การตรวจสอบจากประชาชนและภาคสวนอื่น เพื่อใหภาคราชการและภาคการเมืองเปนกลไกหลักในการกระจาย
ผลประโยชนแกกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนธรรม

• สนับสนุนบทบาทสื่อในการตรวจสอบนักการเมืองและขาราชการ ตลอดจนการรณรงคยกยองคนดี 
โดยกําหนดมาตรการสงเสริมและคุมครองสื่อใหทําหนาที่แสวงหาขอมูลอยางอิสระ และมีเสรีภาพในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เที่ยงธรรม มีความมั่นคงในวิชาชีพและหนาที่การงาน และใหมีองคกรควบคุมกันเองของ
สื่อตลอดจนมีกลไกตรวจสอบดานจริยธรรมและพัฒนาวิชาชีพเพื่อใหสื่อทําหนาที่ไดอางมีคุณภาพและมี       
คุณธรรม

  



เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน
ใหประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีระบบ

การทํางานที่สามารถตรวจสอบได รักษาผลประโยชนผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียม  มีความโปรงใส      
ปราศจากการเบียดบังผลประโยชนสวนรวม และสรางความเปนธรรมใหแกผูผลิตและผูบริโภค ดวยมาตรการดัง
ตอไปนี้

• กาํหนดมาตรการจงูใจเปนรางวลัใหกบักจิการทีม่คีวามรบัผดิชอบตอสาธารณะและใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ
มีมาตรการสนับสนุนบริษัทที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีใหไดรับโอกาสในการรวมงานกับภาครัฐมากขึ้น

• สนบัสนนุใหสมาคมวชิาชพีสรางจรรยาบรรณและสรางความตระหนกัถงึภาระความรบัผดิชอบที่พึงมี
ตอสังคมและบุคคลตางๆ รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการดําเนินธุรกิจคุณสมบัติของกรรมการและ ผูบริหาร       
มาตรฐานการปฏบิติังานของกรรมการและผูบรหิารเพือ่ลดความขดัแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม

• แกไขกฎหมายควบคมุบรษัิทมหาชนและบรษัิทจดทะเบยีนในเรือ่งบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของกรรมการ เพิ่มการคุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอย ผูบริโภค ใหไดรับความเปนธรรม รวมทั้งเปดเผยราย
ชื่อกรรมการและผูบริหารที่ทุจริตประพฤติมิชอบ

• ภาครัฐบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ อยางเปนธรรมทั่วถึงเขมงวดการลงโทษตามกฎหมาย
ตอธุรกิจะอกชนที่ใหสินบนและตอเจาหนาที่ภาครัฐผูรับสินบนอยางจริงจัง

• สนบัสนนุสือ่มวลชนในการผลกัดนัใหเกดิกระแสสงัคมเพือ่สรางความถกูตองในสงัคมและใชมาตรการ
ทางสังคมลงโทษผูละเมิดกฎระเบียบ

เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายองคกรผูบริโภค โดย
• สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายองคกรผูบริโภคที่มีอยูเดิม ใหสามารถดําเนินงานอยางมี  

ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีการจัดต้ังองคกรใหม ๆ เพื่อเปนกลไกรักษาผลประโยชนและสทิธขิองประชาชน 
รวมกบัการใชมาตรการลงโทษทางสงัคม  และพจิารณาหาแนวทางใหอํานาจองคกรคุมครอง บริโภคสามารถ   
ฟองรองแทนสมาชิกได

• พัฒนาระบบขอมูลกลางเพือ่เผยแพรขอมูลขาวสารสนเทศเกีย่วกบัสทิธิของผูบรโิภคและขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับประชาชนที่จะใชฟองรองและพิทักษสิทธิอันพึงมีพึงได

• ระดมเงนิทนุในรปูแบบตาง ๆ อาท ิคาปรบัผูละเมดิกฎหมายคุมครองผูบรโิภค เพือ่สนบัสนนุบทบาท
องคกรคุมครองสิทธผิูบรโิภคใหสามารถดาํเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการคุมครองผูบรโิภคไดอยางแทจริง

  



เสรมิสรางความเขมแขง็ของครอบครวัและชมุชน
  ใหมคีานยิมทีถ่กูตองมภูีมคิุมกนั รวมท้ังสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึกของครอบครัวและชมุชน

ใหดาํเนนิชวิีต โดยยดึทางสายกลาง มคีวามพอเพยีง มพีืน้ฐานจติใจทีด่งีาม และมวิีนยั เพือ่ใหครอบครัวและชุมชน
เปนรากฐานสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดย

• สรางความเขาใจใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน
ความเพยีร รูจกัเกบ็ออม ใชจายดวยความประหยดั มคีณุธรรม ซือ่สัตยสจุรติ และมคีวามรบัผดิชอบ

• ปรับทัศนคติและคานิยมในการดํารงชีวิตจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมาสูความพอประมาณ
เนนการยกยองและใหรางวัลคนดี คนสุจริต และคนที่ทําประโยชนเพื่อสวนรวม รวมทั้งรณรงคและเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อรูปแบบตาง ๆ

• สอดแทรกเนื้อหาสาระของการดําเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง  ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต
ระดบัประถม รวมทัง้การหาแมแบบทีเ่ปนตัวอยางในการใชชวิีตอยางเหมาะสมในสงัคมไทย เพือ่ใหเยาวชนไดยึด
เปนแบบอยางในการดํารงชีวิตของตนเอง

  



ตารางที่ 8  ทิศทางวิจัย  การบริหารจัดการประเทศ

ทิศทางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี ทิศทางการวิจัย
• แนวทางการบริหารระบบราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ   ลดการฉอราษฎรบังหลวง
และสามารถวัดผลลัพธของการดําเนิน
งานอยางชัดเจน

• รูปแบบระบบบริหารการจัดการสมัยใหมที่สามารถ
ระบุผลลัพธและมีตัวชี้ วัดประสิทธิภาพรวมทั้ง
สามารถประยุกตใชกับระบบราชการที่มีลักษณะ
ซับซอนและมีภารกิจตางจากภาคธุรกิจเอกชนได

• การประยุกต ร ะบบบริหารการจัดการแบบ  
Balanced Scorecard กับภาคราชการในระดับ
กระทรวง กรม กอง และองคกรปกครองสวนทองถิน่

• พัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสําหรับระบบ
หนวยราชการทั้งสวนกลางและทองถิ่นตลอดจน
ภาคเอกชน

• ปรับปรุงกลไกของระบบราชการสวนกลาง
หนวยตาง ๆ และองคกรปกครองทองถิน่ให
ทาํงานประสานและเชือ่มโยงกนัในลักษณะ
บรูณาการและมปีระสทิธิภาพ

• จัดทําแนวทางหรือระบบบริหารการจัดการรวมกัน
ระหวางหนวยงานราชการตาง ๆ ของประเทศใหมี
ลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

• นําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
(Performance Based Budgeting) มาใช
กบัองคกรหนวยราชการและองคกรทองถิ่น
ตาง ๆ

• การจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพในภารกิจตางๆ 
ของหนวยราชการทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น

• ระบบราชการมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และเปดโอกาสใหประชาชน
มสีวนรวมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ

• วิธีจัดทําประชาพิจารณสําหรับนโยบายสาธารณะ
เพื่อลดขอขัดแยงระหวางผูไดประโยชนและผูเสีย
ประโยชน

  



หลักเกณฑในการกําหนดและคัดเลือกโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

1. การกําหนดประเด็นวิจัยการวิจัยแบบบูรณาการ

1.1 ความจําเปน (need)
      1. ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 แนงทางและการพัฒนานโยบาย

1.1  ความมัน่คงแหงชาต ิ(Securiy) การตางประเทศและการอาํนวยความยติุธรรม
1.2 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ (Competitiveness)
1.3 การพฒันาสงัคม การแกไขความยกจนและการยกระดบัคณุภาพชวิี(ทนุสงัคม) (Social Capital)
1.4 การเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนการของปะเทศ (Sustainability)
1.5 การบริหารจดการประเทศ

       2. ขอตกลงของรฐับาลไทยในกรอบทวภิาคพหภุาค ีเชน FTA, ASEAN, APEC, และ UN
              3. การศึกษาขอเสนอแผนงานของตางประเทศทีป่ระเทศไทยจะตองทาํการเจรจาตอรอง
              4. การพัฒนานโยบายใหมในกรอบ Paradigm Shift

1.2 ความเรงดวน (Emergency)
1. ความผูกพันตามเงื่อนของเวลา
2. ความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งดานบวกและดานลบ
3. เปนกลไกสําคัญในการบริหารนโยบาย (Mechanism)
4. เพิ่มศักยภาพในการบริหารนโยบายของรัฐ ในสถานการณเรงดวน (Capacity Building)

1.3 ความสามารถในการบริหาร (Servicability)
1. มีลักษณะเปนยุทธศาสตร โครงการที่ครอบคลุมหลายหนวยงาน หลากหลายมิติ จําเปน ตอง

มองภาพองครวม
2. ไมซ้าํซอนกบภารกจิของหนวยงานปฏบิติัทีไ่ดรบังบประมาณเพยีงพออยูแลว เชน กองทุนเพื่อ

การสงออก สถาบันอาหาร สถาบันสิ่งทอ สถาบันยานยนต กองทุนอนุรักษพลังงาน (กระทรวง
พลังงาน)

  



1.4 ผลตอบแทน/ผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Returns/End Result)
1. มีความพรอมในการนําผลวิจัยไปใชตัดสินใจ/ปฏิบัติการ (End Results)
2. พัฒนาผลการวิจัยเชิงนโยบาย/แผนงานได (Programming)
3. ระบุผลได/ผลเสีย ชัดเจน
4. เกิดผลทันที (Immediacy of Benefits)
5. สามารถขจัดปญหา ขาดขอตอ (Missing Linked) ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
6. ผูวิจัยเต็มใจดําเนินการตอเนื่องในการอธิบาย ชี้แจง ทําประชาพิจารณ สรางและพัฒนา

นโยบายและแผนงาน จนถึงขั้นปฏิบัติการ

1.5 ความรับผิดชอบของทีมวิจัย
1. ความเขาใจในยุทธศาสตรรวมที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบบูรณาการของรัฐ
2. ความเขาใจแผนงานในแตละยุทธศาสตรของรัฐ
3. ความสามารถอธบิายวงจรขัน้ตอนการดาํเนนิงานในแตละงานจนไดรบัผลสุดทาย (End Results)
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานเดิม สามารถสรุปสถานการณเพื่อพัฒนานโยบาย

ประเด็นปญหาขอตอ (Missing Linked) ได
5. มีความพรอมในการนําเสนอแบบ interactive ตลอดเวลาการวิจัยและภายหลังการวิจัยจนกอ

ใหเกิดรูปธรรมในการปฏิบัติงานและเขาชวยเหลือ แกไขสถานการณตอผูบริหารนโยบาย    
สื่อมวลชนและสาธารณชนได

6. สามารถนําเสนอภาพแบบองครวมไดชัดเจน
7. เนนหนกัมาตรการแกไขปญหาโดยเครือ่งมอืกลไกทกุดาน เชน การบรหิาร  การเจรจา
8. ตอรอง ระบบราคา การเชื่อมตอ
9. ใชวิธีการวิจัยทุกสาขาที่เกี่ยวของ

1.6 ประเด็นการวิจัย ประกอบดวย
1. ความสอดคลองกับหลักการ และเหตุผลในการจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ (เอกสาร

ประกอบการปรับปรุงชี้แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2547 ตอผูบริหาร
ระดับปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546 ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายระยะเรงดวน 3 ป (2548-2550)

2. ความเรงดวนของปญหา ผลกระทบทางบวกและทางลบตอสภาะเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ความสงบเรียบรอย ความสามารถในการแขงขันทุนของสังคม ความยากจนของประชาชน 
เสถียรภาพของประเทศเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

  



3. ขอผูกพันของรัฐบาลและรัฐไทยในเชิงนโยบายรัฐบาล ขอตกลงกับตางประเทศในกรอบ      
พหุภาคี กรอบภูมิภาค กรอบขอตกลงสองฝาย เชน WTO, APEC, ASEAN, UN, ACD, 
FTAs เปนตน

4. ความรุนแรงของปญหา เชน ปญหาที่ระบุในแผนยุทธศาสตรวามมั่นแหงชาติ การตางประเทศ
และการอํานวยความยุติธรรม ยุทธศาสตรการสรางเพิ่มแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ 
เปนตน

5. กลไกที่จะกอใหเกิดผลประโยชน/ลดผลเสียหายตอประชาชน
6. ประเด็นการวิจัยที่เปนขอตอของปญหา (Missing Linked)

1.7 การใชประโยชนจากการวิจัย
      ประกอบดวยเกณฑตอไปนี้

1. ความรบัผดิชอบของผูวิจยัในการพฒันานโยบาย องคความรูฐานะทีเ่ปนหรอืเคยเปนผูทรงคณุวุฒิ 
เพื่อไดความรูที่มีลักษณะปฏิบัติได (Practicality) และเขาใจกลไกการ   ผลักดันความรูไปสูผล
ประโยชนของประชาชน

2. ความสามารถและการอุทิศตนเพื่อแกไขปญหา หรือเพิ่มโอกาส หรือปองกันภัยของประเทศ
โดยใหคาํปรกึษา การอบรม การสมัมนา การจดัทาํประชาพจิารณ บรกิารนโยบายสาธารณะอื่น

1.8 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการของสํานักงบประมาณ
1. ใชนโยบายเปนตัวนํา (Policy Driven) ในการวางแผนปฏิบัติงาน การเลือกโครงการ การจัด

ลําดับความสําคัญกอนหลัง และความสอดคลองกับนโยบายชาติ  โดยอาศัยการจัดสรร       
งบประมาณในแตละหนวยราชการเปนกลไกปฏิบัติงาน (Mechanism)

2. เนนการบรกิารประชาชน มุงเนนใหประชาชนไดรบัประโยชนจากการดาํเนนิงานของรฐัในทกุดาน
3. กําหนดเปาหมายแตละระดับใหเปนรูปธรรม และมีตัวชีวัดที่ชัดเจน
4. เพิ่มบทบาท ความรับผิดชอบของกระทรวง กรมตาง ๆ ในการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยน

งบประมาณ
5. การรักษาวินัยทางการคลัง โดยจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

(MTEF : Medium Terms Expenditure Framework) ในการกาํหนดแผนงาน และกรอบการ
ปฏิบติังานใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรรวม

6. มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่ตรวจสอบไดโดยดัชนีตาง ๆ

  



2. วิธีการคัดเลือกโครงการวิจัยบูรณาการ

1. โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ระยะปานกลาง พ.ศ. 2548-
2550 เสนอชุดโครงการวิจัยที่พัฒนาและพรอมเสนอสํานักงบประมาณ

2. คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติตรวจสอบความถูกตอง ตามเกณฑการวิจัยแบบบูรณาการ เกณฑ
การจดัทาํงบประมาณแบบบรูณาการของสาํนกังบประมาณ และเกณฑการปฏริปูราชการ

3. คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เขาถึงยุทธศาสตรชาติอาจ
พิจารณาจัดประชุมรวมกับผูมีสวนกําหนดยุทธศาสตรชาติที่สําคัญ 5 กรอบ คือ

1) ความมั่นคงแหงชาติฯ
2) การพัฒนาสังคมฯ
3) การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4) การพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การบริหารจัดการประเทศ เพื่อขอความเห็นและประสานงานระหวางผูบริหาร

นโยบายกับสภาวิจัยแหงชาติ
4. เสนอรองนายกรฐัมนตร ี(นายสวิุทย คณุกติติ) เพือ่อนมุติิคณะกรรมการกรองงานชดุทีเ่กีย่วของ
5. ผูบริหารยุทธศาสตรชาติหรือผูแทนอาจมอบหมายใหคณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณา   

ขอเสนอโครงการ และจัดสรรงบประมาณโครงการตามกฎเกณฑที่โครงการวิจัยยุทธศาสตรและ
แผนงานวจิยัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2548-2550  จดัทาํขึน้และโดยการปรกึษาหารอืกบัรองนายกรฐัมนตรี 
ผูกํากับสภาวิจัยแหงชาติ

หลักการและแนวคิด

1. จัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยใหสอดคลองกับสถานการณใหมและปญหาเกิดใหม 
(Emerging issues) ในตางประเทศและภายในประเทศเพื่อใหภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช
ประโยชนจากฐานขอมูล และผลการวิจัยในการแกไขปญหาเรงดวนและเพื่อประโยชนในการวาง
แผนกาํหนดนโยบายจดัสรรทรพัยากรในการแกปญหาและรเิริม่ยทุธศาสตรใหมอยางมปีระสทิธภิาพ

2. กําหนดกลุมโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในการแกไขปญหาและวางแผนลวงหนาของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการวิจัยจะตองแสดงใหเห็นถึงปญหาและผลลัพธ (Output) ที่จะเกิดขึ้น
จากการวิจัยอยางชัดเจนวาจะนําไปใชแกไขปญหาใดอยางไรและจะเกิดผลเมื่อใด

  



3. จัดระบบใหมเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและศักยภาพของหนวยงานดานการวิจัย หนวยงานนโยบาย
ระดับกระทรวงและภาคเอกชนเพื่อแกไขปญหาความซ้ําซอนและเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ
ในการวิจัยของประเทศและการใชประโยชนจากผลการวิจย

4. นําเสนอยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศที่เกิดประโยชนตอผูใชผลการวิจัยทั้งในระดับรัฐบาลและ
ภาคเอกชน โดยเพิ่มความสามารถในการมีสวนรวมในการวางแผน ความทันเวลาในการใชผลการ
วิจัยตามขั้นตอนตาง ๆ ในการบริหารประเทศ ยุทธศาสตรการวิจัยระยะกลางควรกอใหเกิดความ
สามารถในการสรางฐานขอมูลและเสนอผลงานที่เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

5. สรางองคกรการวิจัยที่ดําเนินการอยางตอเนื่องในการทําวิจัยเฉพาะเรื่องบูรณาการที่มีลักษณะขาม
สาขาสามารถแกไขปญหา (Problem Solving) มีการรายงานผลเชิงปฏิสัมพันธ (Interative) กับ
หนวยงานบริหารนโยบาย โดยจัดระบบงบประมาณการวิจัยใหมีรูปแบบสนองตอบตอวัตถุประสงค
ขางตน

6. พัฒนายุทธศาสตรการวิจัยเพื่อประโยชนในการวิเคราะหสถานการณนอกประเทศที่สงผลกระทบ
ตอประเทศไทย ในลักษณะการวิจัยเชิงขาวกรอง (Intelligence Research) ในดานความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อใชประโยชนเปนสัญญา เตือนภัย การจัดทํา
แผนเชิงรุกและเชิงรับในการแกไขปญหา การเจรจาตอรองระหวางประเทศและการดําเนินนโยบาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตางประเทศ การจัดงบประมาณและระเบียบปฏิบัติ

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยแบบบูรณาการ

1. มแีผนงานวจิยับรูณาการทีเ่ชือ่มโยงกับแผนยทุธศาสตร 5 ดาน คอื ความมัน่คงแหงชาต ิ การพัฒนา
อยางยั่งยืน การเพิ่มความสามารในการแขงขัน แกไขปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพระดับ
รากหญาและการพัฒนาทุนสังคม

2. จัดประเภทประเด็นการวิจัยที่สอดคลองกับวาระเรงดวนแหงชาติ มีความสําคัญสูงนําไปใช
ประโยชนไดทันที มีความสําคัญสูงนําไปใชประโยชนไดทันที ใหผลตอบแทนสูงหรือลดความ    
สูญเสียระดับรายแรง

3. มีหลักเกณฑในการคัดสรรชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การบริหารงบประมาณ หลักเกณฑนี้จะไดรับการยอมรับจากนักวิจัยโดยทั่วไป

  



4. สภาวิจัยแหงชาติมีแผนงานการวิจัยแบบบูรณาการสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอที่ 15.2 และ
การปฏิรูป) ราชการที่เนนการปฏิรูปงบประมาณ การปฏิรูปการทํางานของขาราชการและการ  
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม โดยครบถวน มีแผนงบประมาณโครงการแบบบูรณาการระยะกลาง 
(MTEF) พ.ศ. 2547-2550 ครบถวนตรงเวลา

5. สรางระบบการเชื่อมประสานระหวางการวิจัยกับการพัฒนานโยบายยุทธศาสตรไดตอเนื่อง      
สภาวิจัยแหงชาติจะมีบทบาทสําคัญอยางสูง และจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานโยบายของ
ประเทศ

6. เพิ่มศักยภาพและโอกาสของผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่รัฐบาลตั้งขึ้น ไดทําวิจัยเพื่อ
ประโยชนในงานนโยบายของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งในอดีตขาดการวิจัยสนับสนุน

7. ระบบการวิจัยของไทยมีศักยภาพในการแขงขันเชิงยุทธศาสตร เชนเดียวกับระบบของ    สิงคโปร 
มาเลเซีย จีน เวียดนามและเกาหลี

8. นักวิจัยไทยจะปรับตัวทําความเขาใจกับแนวนโยบายของรัฐ ลําดับความสําคัญของปญหาชาติและ
รวมในกระบวนการแกไขปญหาเชนเดียวกับในตางประเทศ

  



เกณฑการพจิารณาขอเสนอการวจัิยแบบทีไ่มสอดคลองกบัยทุธศาสตร และแผนงาน
วิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ของหนวยงานภาครัฐท่ี
เสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจัยสําหรับ   
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหแตละหนวยงานวิจัยใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาการจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอการวิจัยที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-
2550) โดยเห็นสมควรกําหนดใหแตละหนวยงานวิจัยจัดต้ังคณะกรรมการฯ/คณะทํางานฯ เพื่อทําหนาที่
พิจารณาขอเสนอการวิจัยกอนทําวิจัย และจัดลําดับความสําคัญ (priority) แลวสงผลการพิจารณาตามบัญชี   
รายชื่อขอเสนอการวิจัย (บช-3) ให วช. เพื่อดําเนินการตอไป

รายละเอียดของเกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจัย ประกอบดวย
1. ผลกระทบของขอเสนอการวิจัย (30 คะแนน)

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย (10 คะแนน)
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย (10 คะแนน)
1.3 ผลกระทบจากการวิจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมหรือนวัตกรรม   (10 คะแนน)

2. คุณคาทางปญญาของขอเสนอการวิจัย (70 คะแนน)
2.1 ปจจัยการวิจัย (25 คะแนน)

                           2.1.1 โครงสรางคณะผูบริหาร และคณะผูวิจัย (10 คะแนน)
  1) หัวหนาขอเสนอการวิจัย

                                   2) ที่ปรึกษาขอเสนอการวิจัย
                                   3) ผูรวมวิจัย
                           2.1.2 แผนการดําเนินงานตลอดขอเสนอการวิจัย (10 คะแนน)
                           2.1.3 ความพรอมในการดําเนินงานวิจัย ดานสถานที่และอุปกรณ (5 คะแนน)

2.2 กระบวนการวิจัย (45 คะแนน)
                           2.2.1 ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด และขอบเขตการวิจัย (15 คะแนน)

     2.2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง (5 คะแนน)
                          2.2.3 ระเบียบวิธีวิจัย (15 คะแนน)

          2.2.4 แผนการถายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและ
สนบัสนนุการวจิยัและพฒันาขัน้ตอไป หรอืการบรหิารงานในองคกรทีเ่กีย่วของ (10 คะแนน)

  



คําชี้แจงเกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจัยที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ประเด็นการพิจารณา หมายถึง ประเด็นตาง ๆ ที่ใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาขอเสนอการวิจัย
ของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ผลกระทบของโครงการวิจัย
    หลักเกณฑนี้จะประเมินผลผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะไดจากการวิจัยตลอดจนการวิจัยนี้

จะชวยแกไขปญหา โดยจะพิจารณาผลกระทบจากผลการวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Expected research outputs 
and outcomes) ซึ่งจะพิจารณาจาก :

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
                1.1.1 สาเหตุของปญหาการวิจัย
                       1) เปนการวิจัยที่มีความสําคัญตามนโยบายและแผนของหนวยงาน
                       2) มีความจําเปนและหรือความสําคัญ และเปนปญหาจริงสมควรตองศึกษา

                 3) แสดงถงึปญหาทีจ่ะศึกษาไดสอดคลองกบัสถานการณ หรอืความสําคญัของเรือ่งทีจ่ะทาํการวิจัย
  4) มีขอมูลสถิติหรือผลการวิจัยสนับสนุนเพื่อใหเห็นปญหาชัดเจนและตองอางอิงตามระบบ

สากลนิยมดวย
               1.1.2 ประโยชนที่จะไดจากการวิจัย
                      1) จะกอใหเกิดความเขาใจในวิทยาการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
                      2) จะนําไปสูทฤษฎีใหม ความคิดใหม หรือวิธีการใหมในการแกไขปญหา

                3) จะชวยใหนโยบายและแผนของหนวยงานหรือของชาติเกิดสัมฤทธิผลไดอยางชัดเจนและ
                   ทันตอเหตุการณ
               4) จะชวยใหนักวิจัยไดเรียนรูหรือเกิดทักษะในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตอไปในอนาคต

                     5) จะชวยพัฒนาและฝกหัดนักวิจัยรุนใหม
               6) จะสรางโครงสรางพืน้ฐาน (เชน เครือ่งมอื สถานทีห่รอืหองปฏบิติัการ เครอืขาย หรอืฐานขอมูล
                  เปนตน) สําหรับการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต

                     7) เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

                1.2.1 มีความชัดเจนเพียงใด
                1.2.2 มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ตองทําการวิจัยอยางสมเหตุสมผล  หรือไม

  



1.3 ผลกระทบจากการวิจัย
                1.3.1 ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
                       1) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การเมือง การปกครอง ความมั่นคงเทคโนโลยี

การพลังงาน สิ่งแวดลอม ฯลฯ หรือไม อยางไร
               1.3.2 ดานนวัตกรรม
                       1) มีแนวความคิดหรือวิธีการใหมหรือไม
                       2) มีเปาหมายใหม หรือพัฒนาวิธีแปลกใหมหรือไม
                       3) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแนวความคิดเดิม หรือพัฒนาวิธีหรือเทคโนโลยีใหมหรือไม
                       4) กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ หรือไม

2. คุณคาทางปญญา (Intellectual Merits) ของขอเสนอการวิจัย
หลักเกณฑนี้จะประเมินผลคุณภาพของโครงการวิจัย คุณภาพขององคความรูหรือปญญาที่จะไดรับจาก

การวิจัย ตลอดจนความเปนไปได (Feasibility) ของขอเสนอการวิจัยที่นําเสนอ ซึ่งจะพิจารณาจาก :
2.1 ปจจัยการวิจัย (Research Inputs)
ปจจัยการวิจัย หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่จะถูกนํามาใชสําหรับขอเสนอการวิจัย ซึ่งจะทําใหคุณคาของผล

การวิจัยที่ไดมีความถูกตอง และเปนที่นาเชื่อถือ
       2.1.1 โครงสรางคณะผูวิจัย

    ประกอบดวย หวัหนาขอเสนอการวจิยัทีป่รกึษาขอเสนอการวจิยั และผูรวมขอเสนอ การวิจัย
                         1) แสดงใหเห็นถึงความพรอมของคณะผูวิจัยที่จะดําเนินงานวิจัยไดสําเร็จ
                         2) มีวุฒิการศึกษาและประสบการณในการวิจัยและมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่ที่ กํา

หนดไวในโครงการวิจัยเพียงใด
                         3) เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการดานการวิจัยหรือไม
                         4) คณะผูวิจัยควรอุทิศเวลาใหกับการวิจัยนี้เพียงใด
                         5) คณะผูวิจัยมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบสูง (ไมมีประวัติติดคางการสงรายงานการ

วิจัยหรือรายงานการเงิน)
                 2.1.2 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
                        1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยของขอเสนอการวิจัยโดยละเอียด และ

เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
                        2) แสดงความพรอมในการดําเนินงานวิจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเพื่อ

ประโยชนในการติดตามประเมินผล

  



                2.1.3 ความพรอมดานสถานที่และอุปกรณการวิจัย
                 1) เหมาะสมกบัสถานภาพเงือ่นไขของสังคม และสภาพแวดลอมทีเ่กีย่วของกบัขอเสนอการวิจัย

หรือไม
                 2) ระบุสถานที่ทําการวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการ เรือนทดลองและหรือภาคสนาม หรือสถานที่

เก็บตัวอยางใหชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัยหรือไม
                 3) ความพรอมของอุปกรณทีจ่ะใชทาํการวจิยั มคีวามถกูตอง เหมาะสมตรงกบังานวจิยันีห้รอืไม

 2.2 กระบวนการวิจัย (Research Process)
กระบวนการวิจัย หมายถึง ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ที่

แสดงถงึวัตถปุระสงคหรอืเปาหมายของโครงการวจิยัอยางชดัเจน รวมทัง้ขอบเขตการวจิยั ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
และเอกสารอางอิง ระเบียบวิธีวิจัย และแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย ซึ่งจะทําให
การวิจัยมีความเปนไปได มีผลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ ซึ่งจะพิจารณาจาก :
                 2.2.1 ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด และขอบเขตการวิจัย
                         1) แสดงถึงทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย เพื่อเนนใหเห็น  

อยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายของขอเสนอการวิจัย
                          2) ระบุขอบเขตการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับปญหาที่จะทําการวิจัย ที่ไมสามารถระบุไวโดยตรง

ในชื่อเรื่องและวัตถุประสงคของการวิจัยในเชิงปริมาณ และหรือเชิงคุณภาพ
                 2.2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง
                          1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองคความรู สมมติฐาน ทฤษฎี หรือกรอบแนวความคิดเดิม

ของผูอื่น เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธของเรื่องที่ทําการวิจัยกับผลการ
วิจัยอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ ใหเห็นวา จะใชสนับสนุนหรือเปนแนวทางในการวิจัย
นี้อยางไร

                          2) มกีารอางองิผลงานวจิยัของผูอืน่อยางครบถวน ชดัเจน ถกูตองตามระบบสากลนยิมหรอืไม
                2.2.3 ระเบียบวิธีวิจัย
                          1) มีความชัดเจน เปนระเบียบ เปนขั้นตอนที่ถูกตองเหมาะสมในการใหคําตอบโดยสอดคล

องกับวัตถุประสงคของขอเสนอการวิจัยหรือไม
                          2) มีทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด รวมทั้งวิธีวิจัย และการสังเคราะหผลการ

วิจัยที่เหมาะสมกับขอเสนอการวิจัยอยางเปนรูปธรรม (Concrete Formulation) หรือไม
และจะมีโอกาสสําเร็จมากนอยเพียงใด

  



                           3) ควรแสดงใหเห็นการออกแบบวิจัย (Research Design) การสรางตัวแปร (Variables) 
และตัวชี้วัด (Indicators) ตาง ๆ

                           4) มกีารเกบ็ขอมลูและตัวอยางทีเ่หมาะสมสาํหรบัการวเิคราะหผลทางสถติิวิจยัทีน่าเชือ่ถือ
หรือไม

          2.2.4 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
       1) กําหนดแผนงานดานการถายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือไม

                             2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นตอไป หรือการบริหารงานในองคกรที่
เกี่ยวของหรือไม

                             3) ระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจนหรือไม

  



แบบขอเสนอโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
แบบเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ

ประกอบการของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
------------------------------------------------------------------

สวน ก ความสอดคลองของแผนงานวจิยักบัยุทธศาสตรและแผนงานวจิยัแบบบรูณาการระ
(พ.ศ.2548 – 2550) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลอง
นอยทีสุ่ด โดยระบหุมายเลข 1 – 5 (กาํหนดใหความสอดคลองมากทีสุ่ดเปนยุทธศาสตรหลกั ระบ

1. ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม
2. ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ

สวน ข.องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยมีรายละเอียดดังน
1.ชื่อแผนงานวิจัย
2. หลักการและเหตุผล
3. วิสัยทัศน
4. พันธกิจ
5. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
6. วัตถุประสงค
7. กลยุทธ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
9. เปาหมายผลผลิตและตัวชี้วัด

  10. เปาหมายการใหบริการ (ผลลัพธ) และตัวชี้วัด
11. หนวยงานและผูรับผิดชอบหลัก
12. หนวยงานสนับสนุน และผูรับผิดชอบ
13. แผนการใชจายงบประมาณ
14. รายงานผลการดําเนินงานวิจัย

  
ว-1 บ
ยะปานกลาง 
มากที่สุดไปสู
หุมายเลข 1)

ี้



สวน ค.ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย, นาง, นางสาว………………………………………………………..…
2. รหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ (ถามี)
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและที่อยูที่ติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย   หัวหนาโครงการวิจัย หรือ ผูรวมวิจัยในแตละ
ขอเสนอการวิจัย เปนตน
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย…………….…………………………….…………
…………………………………………………………………………………..……………………..
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย……………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร  และสถานภาพในการทําวิจัย
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..…..
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อขอเสนอการวิจัย และสถานภาพในการทําวิจัย………………………...
…...……………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………….…..

หมายเหต:ุ กรณทีีห่นวยงานวจิยัมไิดทาํการวจิยัเองแตเปนการจดัจางใหใชแบบ ว-1บ โดยระบรุายละเอียดตาม
แบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (Terms of Reference) ดวย

------------------------------------------------

  



คําชี้แจง
แบบเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการประกอบการของบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 (แบบ ว-1 บ)
----------------------------------------

สวน ก ความสอดคลองของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะ       
ปานกลาง (พ.ศ. 2548 – 2550) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยทุธศาสตรความมัน่คงของชาต ิ การตางประเทศ และการอาํนวยความยติุธรรม โดยสงเสรมิความมั่นคง 
สนับสนุนกิจการตางประเทศ เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบและ
กระบวนการยุติธรรมใหไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน

2. ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยสรางขีดความสามารถของระบบ
เศรษฐกิจในการผลิตสินคาและบริการที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดสินคาระหวางประเทศ มุงเนนการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต การพัฒนาสินคาและบริการของไทยเพื่อตอบสนองสินคาเฉพาะ เชน เปนครัวของโลก 
เปนตน การพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ/หรือมีโอกาสทางการตลาดสูง การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาการคาและบริการ สงเสริมการสงออกเชิงรุก การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว สงเสริมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งสรางบทบาทของไทยในเวทีความรวมมือระหวาง
ประเทศ และการปรับระบบการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการแขงขันของประเทศ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมุงเนนการ
แกไขปญหาความยากจน สนับสนุนการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร ฟนฟูเกษตรกรผูเขารวมโครงการพักชําระ
หนี้อยางตอเนื่อง บรรเทาปญหาการวางงานและพัฒนาแรงงาน ปฏิรูปการศึกษาและเติมปญญาใหสังคม 
สนับสนุนกิจกรรมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ พัฒนาการสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดระเบียบสังคม รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมุงเนนใหเศรษฐกิจในระดับฐานรากมี
ความเขมแข็ง พัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร เพิม่ประสทิธิภาพและยกระดบัคณุภาพของระบบขนสงและโครงสรางพืน้ฐาน ฟนฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
พัฒนาและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการประเทศ โดยการเสรมิสรางระบบการบรหิารกิจกรรมบานเมอืงทีด่ี การ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของทองถิ่น การพัฒนาระบบการเมือง การพัฒนาและเรงรัดการ
บริหารจัดการทางการเงินการคลังภาครัฐ และหนี้ภาครัฐ

  



หมายเหต:ุ  เนือ่งจากแผนงานวจิยัแบบบรูณาการ  มคีวามเปนไปไดสงูทีจ่ะสอดคลองกบั ยทุธศาสตรฯ มาก
กวา 1 ยุทธศาสตร จึงขอใหจัดเรียงลําดับความสอดคลองมากที่สุดไปสูนอยที่สุดโดยระบุเปนตัวเลข   1 – 5 
(หมายเลข 1 สอดคลองมากที่สุดและหมายเลข 5 สอดคลองนอยที่สุด) และหากสอดคลองเพียง  ยุทธศาสตร
เดียว กรุณาระบุใหชัดเจนดวย

สวน ข องคประกอบในการจัดทําแบบเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
1. ชื่อแผนงานวิจัย
   ระบุชื่อแผนงานวิจัย (Research Program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. หลักการและเหตุผล
ระบุหลักการและเหตุผลในการทําแผนงานวิจัยเรื่องนี้วา มีความจําเปน มีความเรงดวน มี

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจริงและใหผลตอบแทนคุมคากับงบประมาณที่รัฐบาลใชลงทุนในการทําวิจัย มีการ
บริหารจัดการแผนงานวิจัยแบบองครวม   โดยครอบคลุมหลายหนวยงาน หลากหลายมติิ และสอดคลอง
กบัยทุธศาสตรและแผนงานวจิยัแบบบรูณาการระยะปานกลาง (พ.ศ.2548 – 2550)

3. วิสัยทัศน
แสดงใหเหน็ภาพทีก่ระทรวงคาดหวงัใหเกดิขึน้ในอนาคต จากการทาํแผนงานวจิยัเรือ่งนี้ โดยมี

พื้นฐานอยูบนความจริงในปจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และความเชื่อมั่นเขาดวยกัน

4. พันธกิจ
          แสดงใหเห็นถึงภารกิจหลักของแผนงานวิจัยที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของแผน
งานวิจัยเรื่องนี้

5. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระบุใหเห็นปริมาณของผลที่ตองการใหเกิดขึ้น ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ ที่กําหนดในระยะ

เวลาดําเนินการของแผนงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่กําหนด

6. วัตถุประสงค
   ระบุใหเห็นถึงขอความที่แสดงถึงความสําเร็จที่ตองการใหเกดิขึน้ในขณะดําเนนิการภายในระยะ
เวลาที่กําหนดและสามารถตรวจวัดได

7. กลยุทธ
ระบใุหเหน็ถงึวิธีการดาํเนนิการวจิยัอยางเปนรปูธรรม เพือ่ใหบรรลวัุตถปุระสงคตามทีก่าํหนดไว

  



8. ระยะเวลาดําเนินการ
ระบรุะยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั ต้ังแตเริม่ตนจนส้ินสดุแผนงานวจิยั โดยระบเุดอืน ปทีเ่ริม่ตนถึง

เดือน ปที่สิ้นสุด

9. เปาหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ระบปุรมิาณของสิง่ของหรอืบรกิารทีเ่ปนรปูธรรมซึง่ไดจากการทาํวจิยั  เพือ่ใหบคุคลภายนอก

สามารถนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ ตองระบุตัวบงชี้สภาพการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้น
ในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน

10. เปาหมายการใหบริการ (ผลลัพธ) และตัวชี้วัด
ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องจากผลผลิต ที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและหรือผูใช 

อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศชาติ สภาพแวดลอม ฯลฯ ทั้งนี้ ตองระบุตัวบงชี้สภาพการบรรลุเปาหมาย
ในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ 
เวลา และตนทุน

11. หนวยงานและผูรับผิดชอบหลัก
ระบชุือ่หนวยงานสนบัสนนุทีร่วมทาํการวจิยัและผูรบัผดิชอบ พรอมทัง้สถานที ่ และหมายเลข

โทรศัพทที่ติดตอสะดวก

12. หนวยงานสนับสนุนและผูรับผิดชอบหลัก
ระบชุือ่หนวยงานสนบัสนนุทีร่วมทาํการวจิยัและผูรบัผดิชอบ พรอมทัง้สถานที ่ และหมายเลข

โทรศัพทที่ติดตอสะดวก

13. แผนการใชจายงบประมาณ
จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ โดยจําแนกตามหนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน       

เปาหมายผลผลิต เปาหมายการใหบริการ (ผลลัพธ) พื้นที่เปาหมาย งาน/โครงการและกิจกรรม เปนตน

14. รายงานผลการดําเนินงานวิจัย
จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัยทุกๆ 6 เดือน และจัดทํารายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการวิจัย
---------------------------------------------------------------------

  



แบบ ว-1ช
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)
ประกอบการของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2548

(แผนงานวิจัยตอเนื่องระยะเวลา……ป ปนี้เปนปที่……รหัสแผนงานวิจัย…………..)

ลักษณะขอเสนอการวิจัย
สอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจหลักของหนวยงาน
โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………..
รายละเอียดแบบเสนอแผนงานวิจัย
สวน ก: สาระสําคัญของแผนงานวิจัย (Research Program)

1. ชื่อแผนงานวิจัย (Research Program)   พรอมทั้งชื่อแผนงานวิจัยยอย (Research Sub-program) 
และชื่อโครงการวิจัย (Research Project) และหรือโครงการวิจัยยอย (Research Sub-project) 
ภายใตแผนงานวิจัย (โปรดแนบรายละเอียดโครงการวิจัยทุกโครงการ)

2. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัยที่อยู  พรอมทั้งชื่อหนวยงานและลักษณะของการรวมงานวิจัย
กับหนวยงานอื่น (ถามี)

3. คณะผูบริหารแผนงานวิจัย
3.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
3.2 ที่ปรึกษาแผนงานวิจัย
3.3 ผูประสานงาน/ผูวางแผน/เลขานุการแผนงานวิจัย
3.4 หัวหนาโครงการวิจัย

4. ประเภทของการวิจัย
5. สาขาวิชาการหลักและกลุมวิชาการหลัก พรอมทั้งสาขาวิชาการที่เกี่ยวของทั้งหมด
6. คําสําคัญ (Keywords) ของแผนงานวิจัย
7. ความสาํคญัและทีม่าของแผนงานวจิยัและการทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วของ (Reviewed Literature)
8. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

         10. ทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของแผนงานวิจัยและวิธีการ
เชื่อมโยงของแผนงานวิจัยยอย โครงการวิจัย และหรือโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย

  



         11. เอกสารอางอิง (Reference) ของแผนงานวิจัย
         12. ขอบเขตของแผนงานวิจัย
         13. ระยะเวลาที่ทําการวิจัยและสถานที่ทําการทดลอง และหรือเก็บขอมูลของทุกโครงการวิจัย
                ภายใตแผนงานวิจัย

14. แผนการบรหิารและแผนการดาํเนนิงานพรอมทัง้ขัน้ตอนการดําเนนิงานตลาอดแผนงานวจิยั
15  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
16. อุปกรณที่จําเปนของแผนงานวิจัย (ถามี)

16.1 ที่มีอยูแลว
16.2 ที่ตองการเพิ่มเติม

17. งบประมาณของแผนงานวิจัย
17.1 งบประมาณบริหารแผนงานวิจัย (ผนวก 4)
17.2 ภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแตละป ตลอดการวิจัย (ผนวก 2)
17.3 รายละเอียดของงบประมาณการวิจัยตามหมวดเงินประเภทตางๆที่เสนอขอในแตละ
       ปตลอดการวิจัย (ผนวก 3)
17.4 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรแตละปของทุกปที่ผานมา (กรณีแผนงานวิจัยตอเนื่องที่
       ไดรับอนุมัติใหดําเนินการวิจัยแลว)

18. แผนงานวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คาํรบัรองจากผูอาํนวยการแผนงานวจิยัวาแผนงานวจิยัไดรบัการจดัสรรงบประมาณ

                            ในแตละปตลอดการวิจัยที่ผานมา
18.2 รายงานความกาวหนาของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช)

19. คําชี้แจงอื่นๆ (ถามี)

(ลายเซ็น)…………………………….
(…………………………….)

 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
วันที่………เดือน………………….พ.ศ……….

หมายเหตุ : โปรดดูคําชี้แจงรายละเอียดในแตละหัวขอ

  



สวน ข: ประวัติคณะผูบริหารแผนงานวิจัย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย,นาง,นางสาว…………………………….…………………………...
2. รหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ (ถามี)
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและที่อยูที่ติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7.ประสบการณทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพ
   ในการทําการวจิยัวาเปนผูอํานวยการแผนงานวจิยั หวัหนาโครงการวจิยั หรอืผูรวมวิจยัในแตละ
   ขอเสนอการวิจัย เปนตน
    7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย……………………….……………………….
         ….……………………………………………………………………….……………………

        7.2 หัวหนาโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย……………………………………………………..
                    …..……………………………………………………………………………………………

    7.3  งานวิจยัทีท่ําเสรจ็แลว:  ชือ่ผลงานวจิยัปทีพ่มิพ  การเผยแพร   และสถานภาพในการ
                     ทําวจิยั…………………………………………………………………………….…………

           ………………………………………………………………………………………………
    7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อขอเสนอการวิจัย และสถานภาพในการทําวิจัย………………..…

                    ..…………………………………………………………………………………………..…
                    ..…………………………………………………………………………………………..…

สวน ค: รายละเอียดของโครงการวิจัยแตละโครงการภายใตแผนงานวิจัย
(ใชแบบ ว-1 ด ในการจัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัยแตละโครงการ)

หมายเหตุ:      1. กรณีที่หนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเองแตเปนการจัดจางใหใชแบบ ว-1 ช โดยระบุ
                       รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (Terms of   
                       Reference) ดวย
                   2. กรณีแผนงานวิจัยตอเนื่อง และมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในป
                       งบประมาณ พ.ศ.2548 จะตองจัดทําแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย

---------------------------------------------------

  



คําชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) แบบ ว-1ช

แบบ ว-1 ช หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (Research Program) หรือเรียกอีกอยาง
วาชุดโครงการวิจัย ประกอบการของบประมาณประจําป 2548 ของหนวยงานภาครัฐ ตามมติ คณะรัฐมนตรี ซึ่ง
อาจจะประกอบดวย แผนงานวิจัยยอย (Research Sub-program) โครงการวิจัย (Research Project) และหรือ
โครงการวิจัยยอย (Research Sub-project)

• กรณีแผนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทําการวิจัยมากกวา 1 ป ใหระบุในวงเล็บวาเปนแผน
งานวิจัยตอเนื่องระยะเวลาทําการวิจัยกี่ป และปที่เสนอของบประมาณเปนปที่เทาใด

• กรณีแผนงานวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป ใหระบุรหัสแผนงานวิจัยเดิมตามแบบสรุปการประเมินผล
ขอเสนอการวิจัยในปงบประมาณปแรก (แบบ ว-4) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดสง
ใหหนวยงานแลว

ลักษณะขอเสนอการวิจัย
กรณีแผนงานวิจัยที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง 

(พ.ศ.2548 – 2550) แตเปนไปตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักของหนวยงาน (นโยบาย แผนงาน หรือเปนงาน
ประจาํทีห่นวยงานตองดาํเนนิการตามปกต)ิ ใหระบชุือ่ยทุธศาสตร หรอืชือ่ภารกจิทีแ่ผนงานวจิยันัน้มคีวามสอดคลอง

รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี
สวน ก: สาระสําคัญของแผนงานวิจัย (Research Program)

1. ระบุชื่อแผนงานวิจัย (Research Program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งระบุชื่อแผนงาน
วิจัยยอย (Research Sub – program) โครงการวิจัย (Research Project) และหรือโครงการวจิยัยอย (Research 
Sub-project) ภายใตแผนงานวจิยั และแนบรายละเอยีดของโครงการวจิยัทกุโครงการ

2. ระบุชื่อ กระทรวง/กรม/สํานัก/กอง/กลุม หรือ กระทรวง/มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา พรอมทั้งที่อยู 
หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร ของหนวยงานหลักใหชัดเจน พรอมทั้งระบุชื่อหนวยงานอื่นๆ ที่รวมดําเนินการ
วิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานที่แตละหนวยงานมีสวนรวมดังกลาว (ถามี)

3. ระบุชื่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ของคณะผูบริหารแผนงานวิจัย ดังตอไปนี้
3.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
3.2 ที่ปรึกษาแผนงานวิจัย
3.3 ผูประสานงาน/ผูวางแผน/เลขานุการแผนงานวิจัย
3.4 หัวหนาโครงการวิจัย

  



ดงัเอกสารประกอบขอ 3 (สวน ก) และสาํหรบัรายละเอยีดประวัติ คณุวุฒปิระสบการณในการวิจัย และ
อื่นๆ ของคณะผูบริหารแผนงานวิจัยจะอยูในสวน ข

4. ระบุประเภทของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพียง 1 ประเภท คือ
4.1 การวิจัยพื้นฐาน
4.2 การวิจัยประยุกต
4.3 การพัฒนาทดลอง

ดังนิยามประเภทของการวิจัย (ผนวก 1)
5. ระบสุาขาวชิาการหลกัและกลุมวิชาหลัก พรอมทัง้สาขาวชิาการทีเ่กีย่วของทัง้หมด ดงันิยามสาขา      

วิชาการและกลุมวิชาการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 1)
6. ระบุคําสําคัญ (Keywords) ซึ่งเปนคําที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของแผนงานวิจัยที่

สามารถนําไปใชในการคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันไดจากเรื่งอที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศใหครบถวน

7. แสดงใหเหน็ถงึความจําเปนและความสําคญัทีต่องมกีารศกึษาวจิยัเรือ่งนีใ้นระดบัแผนงานวิจัย โดย
กําหนดปญหาใหชัดเจน ทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น ดวยการทบทวนเอกสารที่   เกี่ยวของ 
(Reviewed Literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหาแนวทางที่นาจะเปนไปไดจาก
ทฤษฎีและหรือสมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ

8.แสดงถงึวัตถปุระสงคหลักของแผนงานวจิยัอยางชดัเจน โดยมคีวามเชือ่มโยงสอดคลองกบัความสําคัญ
และที่มาของปญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจัยนี้

9. แสดงความคาดหมายถึงศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่คณะผูบริหารแผนงานวิจัยจะนําผลการ
วิจัยไปใชประโยชนดังตอไปนี้

9.1 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย
9.2 เปนองคความรูในการวิจัยตอไป
9.3 บริการความรูแกประชาชน
9.4 บริการความรูแกภาคธุรกิจ
9.5 นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
9.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
9.7 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
9.8 อื่นๆ (ระบุ)

  



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ         แบบ ว-1ด

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2548

(โครงการวิจัยตอเน่ืองระยะเวลา..................ป ปน้ีเปนปที่..........รหัสโครงการวิจัย.................)

ลักษณะโครงการวิจัย

สอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจหลักของหนวยงาน
โปรดระบุ..................................................................................................…………...................

....................................................................................................................................

รายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัย
สวน ก : สาระสําคัญของโครงการวิจัย (Research Project)

1. ชื่อโครงการวิจัย (Research Project)
2. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย และที่อยู พรอมทั้งชื่อหนวยงานและลักษณะของการรวมงาน

วิจัยกับหนวยงานอื่น (ถามี)
3. คณะผูวิจัย และสัดสวนที่ทํางานวิจัย (%)
4. ประเภทของการวิจัย
5. สาขาวิชาการและกลุมวิชาการที่ทําการวิจัย
6. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย
7. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (Reviewed 

Literature)
8. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
10. ทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของโครงการวิจัย
11. เอกสารอางอิง (Reference) ของโครงการวิจัย
12. ระเบียบวิธีวิจัย
13. ขอบเขตของโครงการวิจัย
14. ระยะเวลาที่ทําการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง และหรือเก็บขอมูล

  



15. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนโดยละเอียด)
16. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมปาหมาย
17. อุปกรณที่จําเปนของโครงการวิจัย (ถามี)

17.1 ที่มีอยูแลว
17.2 ที่ตองการเพิ่มเติม

18. งบประมาณของโครงการวิจัย
18.1 รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ (เฉพาะปที่เสนอขอ) ตามหมวดเงินประเภทตางๆ 

(ผนวก 4)
18.2 ราละเอียดของงบประมาณตามหมวดเงินประเภทตางๆ ที่เสนอขอใน แตละปตลอด
       การวิจัย (ผนวก 5)
18.3 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ได
       รับอนุมัติใหดําเนินการวิจัยแลว)

19. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
19.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในป
       งบประมาณที่ผานมาจริง
19.2 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ด)

20. คําชี้แจงอื่นๆ (ถามี)

(ลายเซ็น)
          (..................................................)
                   หัวหนาโครงการวิจัย
           วันที่.......เดือน..............พ.ศ. ........

___________________________________

หมายเหตุ โปรดดูคําชี้แจงรายละเอียดในแตละหัวขอ

  



สวน ข : ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นาย,นาง,นางสาว..................................................................
        ภาษาอังกฤษ) Mr,Mrs,Miss…………………………………………………………….
2. รหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ (ถามี)
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสภานภาพในการทาํ

การวจิยัวาเปนผูอาํนวยการแผนงานวจิยั หวัหนาโครงการวจิยั หรอื ผูรวมวิจยัในแตละขอเสนอการวิจัย
เปนตน
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย.................................................................
......................................................................................................………........................
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย .......................................................................
............................................................................................................………..................
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และสถานภาพ
ในการทําวิจัย.............................................................................……….............................
.................................................................................………....................…......................
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย และสถานภาพในการทําวิจัย..........................
............................................................................................................………..................

หมายเหตุ:        1.  กรณีที่หนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเองแตเปนการจัดจางใหใช แบบ ว – 1ด โดย
    ระบุรายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด   
    (Terms of Reference)
2. กรณีโครงการวิจัยตอเนื่อง และมีความประสงคจะเสนอของประมาณการวิจัยในป
     งบประมาณ พ.ศ. 2548    จะตองจดัทาํโครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดวย

  



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ                                     แบบ ว – 1ด

คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
แบบ ว – 1ด หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการขอ       
งบประมาณประจําป 2548 ของหนวยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี    สามารถใชจัดทําเปนขอเสนอการวิจัย
ทั้งในรูปของโครงการวิจัยที่อยูภายใตแผนงานวิจัยหรือเปนฌครงการวิจัยอิสระ

• กรณีเปนโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทําการวิจัยมากกวา 1 ป  ใหระบุในวงเลบ็วาเปน
โครงการวจิยัตอเนือ่งระยะเวลาทาํการวจิยักีป่ และปทีเ่สนอของบประมาณเปนปที่เทาใด

• กรณโีครงการวิจยัตอเนือ่งปที ่ 2 ขึน้ไป ใหระบรุหสัโครงการวจิยัเดมิตามแบบสรปุการประเมนิผลขอ
เสนอการวจิยัในปงบประมาณปแรก (แบบ ว – 4)  ซึง่สาํนกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดสงให
หนวยงานแลว

ลักษณะขอเสนอการวิจัย
กรณีโครงการวิจัยที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 

2548-2550) แตเปนไปตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักของหนวยงาน (นโยบาย แผน แผนงาน หรือเปนงาน
ประจําที่หนวยงานตองดําเนินการตามปกติ)   ใหระบุชื่อยุทธศาสตร หรือชื่อภารกิจที่โครงการวิจัยนั้นมีความ
สอดคลอง

สวน ก : สาระสําคัญของโครงการวิจัย (Research Project)
1. ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชื่อ กระทรวง/กรม/สํานัก/กอง/กลุม หรือ กระทรวง/มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา พรอมทัง้ทีอ่ยู 

หมายเลขโทรศพัท โทรสารและ E-mail ใหชดัเจน พรอมทัง้ระบชุือ่หนวยงานมสีวนรวม ดงักลาว (ถามี)
3. ระบชุือ่ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ของหวัหนาโครงการวจิยั ทีป่รกึษาของ โครงการวิจัยแตละ

ทาน ผูรวมงานวจิยั และพรอมทัง้ระบสุดัสวนทีท่าํงานวจิยั (%) ของผูวิจยัในโครงการวจิยันีแ้ตละทานดวย
4. ระบุประเภทของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพียง 1 ประเภท คือ

4.1 การวิจัยพื้นฐาน
4.2 การวิจัยประยุกตการพัฒนาทดลอง

ดังนิยามประเภทของการวิจัย (ผนวก 1)
5. ระบุสาขาวิชาการหลักและกลุมวิชาการหลักดังนิยามสาขาวิชาการและกลุมวิชาการวิจัยของ

                 สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 1)
6. ระบคุาํสาํคญั (Keywords) ซึง่เปนคาํทีม่คีวามสาํคญัตอชือ่เรือ่งหรอืเนือ้หาของโครงการวิจัยที่

  



      สามารถนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันได จากเรื่องที่ทํา
      การวิจัย ทั้งภาษาไทยอละภาษาคางประเทศใหครบถวน
7. แสดงใหเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญที่ตองมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยพยายามกําหนด

ปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหา หรือดานอื่นๆ ใหเขาถึง
ขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (Reviewed Literature) 
ตรวจสบิสถติิ สอบถาม ความคดิเหน็จากบคุคลทีเ่กีย่วของ และแสวงหาเหตผุลทีน่าจะเปนไปได จาก
ทฤษฎแีละหรอืสมมติฐานในสาขาวชิาการทีเ่กีย่วของ

8. แสดงวตัถปุระสงคของโครงการวจิยันีอ้ยางชดัเจนและเรยีงลําดบัความสําคญัเปนขอๆ โดยเชือ่มโยง
กับความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย

9.  แสดงความคาดหมายวา จะนาํผลการวจิยัไปใชประโยชนเพือ่อยางใดอยางหนึง่ดงัตอไปนี้
9.1 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย
9.2 เปนองคความรูในการวิจัยตอไป
9.3 บริการความรูแกประชาชน
9.4 บริการความรูแกภาคธุรกิจ
9.5 นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
9.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
9.7 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
9.8 อื่นๆ (ระบุ)

10.  แสดงถึงทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) โดยกลาวถึง
ความเกีย่วเนือ่งและความสมัพนัธของโครงการวจิยันีก้บัโครงการวจิยัเรือ่งอืน่ๆ ทัง้ในประเทศและตาง
ประเทศวาเคยมีใครทําการวิจัยมาแลวบาง ทํายางไร ที่ไหน เมื่อไร มีความกาวหนา มี ขอดีขอเสีย
เพียงใด และบูรณาการ (Integration) ผลการวิจัยเหลานั้น หรอืตอยอดอยางไร เพือ่แสดงใหเหน็วา
จะใชสนบัสนนุการวจิยัครัง้นีอ้ยางไร และยงัปองกันความซ้ําซอนอีกดวย

11. ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (Reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
12. ระเบียบวิธีวิจัย

12.1 แบบการวิจัย (Research Deaign)
12.2 ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากร ตัวอยาง ฯลฯ
12.3 ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล
12.4 อื่นๆ

13. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณและหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับปญหาที่จะทํา
 การวิจัยที่ไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได

  



14.  ระบรุะยะเวลาทใีชในการวิจยั ต้ังแตเริม่ตนจนกระทัง่สิน้สดุโครงการวจิยั โดยระบ ุ เดอืน ป ทีเ่ริม่ตน 
ถงึเดอืน ปทีส่ิน้สดุการวจิยั และระบดุวยวาปทีเ่สนอขอเปนปทีเ่ทาไรของโครงการวจิยันี ้ และระบสุถานที ่  
ทีจ่ะใชเปนทีท่าํการศกึษาวจิยั และหรอืเกบ็ขอมลูใหชดัเจนและครบถวนเพือ่ประโยชนในการเสนอของ
บประมาณ

15. ระบขุัน้ตอนและระยะเวลาของแผนการดาํเนนิงานโดยละเอยีด (Gantt Chart) ภายในปงบประมาณ 
(1  ตุลาคมของปนั้น – 30 กันยายน ของปถัดไป) ใหแจงแผนการดําเนินงานในปตอๆ ไปโดย
สังเขปดวย

16. ระบแุผนการถายทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวจิยัสูกลุมเปาหมาย หรอืสงเสรมิ และสนบัสนนุการวจิยั
และพฒันาขึน้ตอไป หรอืการบรหิารงานในองคกรทีเ่กีย่วของโดยระบกุลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด 
ระยะเวลา สถานที ่ฯลฯ ใหชดัเจน ซึง่อาจเสนอของบประมาณในสวนนี่ก็ได

17. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและควทจําเปนของอุปกรณที่มีอยูแลวและทีตองการเพิ่มเติม รวมทั้ง
อุปกรณที่ตองการขอเชา หรือยืมจากที่อื่นสําหรับการวิจัยครั้งนี้

18. ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย
18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปที่เสนอขอโดยแยกตาม หมวดเงิน
       ประเภทตางๆ ใหชัดเจน ดังตัวอยางหมวดเงินคาใชจายทายคําชี้แจง (ผนวก 4)
18.2 กรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง โปรดระบุรายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอ

ในปตอๆไป แตละปตลอดจนการวิจัย โดยแยกตามหมวดเงินงบประมาณตางๆ ใหชัดเจน
ดังตัวอยางเงินคาใชจายทายคําชี้แจง (ผนวก 5)

18.3 กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการแลว ใหระบุงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรในแตละปที่ผานมา

19. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
19.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองรับรองวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในป

                            งบประมาณที่ผานมาจริง
19.2 ควรรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต – 1ด)

20. คําชี้แจงอื่นๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม ฯลฯ หรือ รายละเอียดใดๆ     
     ก็ตามในอันที่จะเปนประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น

  



สวน ข : ประวัติของหัวหนาโครงการวิจัย ที่ปรึกษา และผูวิจัยของโครงการวิจัย
1. ระบุชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุรหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ (ถามี)
3. ระบุตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานที่สังกัด และทีอยูติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
5. ระบุถึงประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกตางจากวุฒิการศึกษาก็ได
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือ  ผูรวมวิจัยในแตละ
ขอเสนอการวิจัย เปนตน

7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และสถานภาพในการทําวิจัย
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อขอเสนอการวิจัย และสถานภาพในการทําวิจัย

หมายเหตุ :     1.  กรณีที่หนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเองแตเปนการจัดจางใหใชแบบ ว-1ด โดยระบุ
                         รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (Terms
     of Reference) ดวย
 2. กรณีโครงการวิจัยตอเนื่อง และมีความประสงคจะเสนอของงบประมาณการวิจัยในป
                           งบประมาณ พ.ศ. 2548 จะตองจดัทาํโครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดวย

_____________________________
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ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – ญี่ปุน
(NRCT – JSPS)
วามเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ

งคการสงเสริมวิชาการแหงประเทศญี่ปุน (Japan Society for the Promotion of Science….JSPS) ไดทํา
วามตกลงรวมมือกัน ต้ังแตป 2521 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางนักวิจัย
ทยกับนักวิจัยญี่ปุน ใหมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางการวิจัย
นสาขาวิชาการตางๆ ดังนี้ คือ

1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตรเกษตร
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร
4. สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
5. สาขาสมุทรศาสตรชายฝง
6. สาขาเภสัชศาสตร รวมทั้งเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ และ Polymer Science
7. สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
8. สาขาวิทยาศาสตรการประมง
9. สาขาทันตแพทยศาสตร
10. สาขาทรัพยากรจุลินทรีย

ุนทําวิจัยในประเทศญี่ปุน (ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย Exchange of Scientists)

ักษณะทุน
          1. เปนทุนซึ่ง JSPS ใหแกนักวิจัยไทยเพื่อไปทําวิจัยระยะสั้นรวมกับนักวิจัยญี่ปุนในมหาวิทยาลัย
ระเทศญี่ปุน ตามสาขาวิชาการภายใตโครงการความรวมมือฯ และขอบขายการวิจัยที่กําหนดในปนั้น ๆ

   2. เปนทนุซึง่มกีาํหนดระยะเวลาไมเกนิ 90 วัน โดยผูทีไ่ดรบัทนุจะตองกาํหนดเดนิทางไปทาํการวิจัย ณ
ระเทศญี่ปุนในชวงเวลาระหวางเดือนสิงหาคม – มีนาคม ของปถัดไป

          3. ผูที่ไดรับทุนจะไดรับคาใชจายเปนคาเครื่องบินเดินทางไป-กลับจากประเทศญี่ปุน คาเดินทางไป
ระเทศญี่ปุน คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงตามตําแหนงของนักวิจัยและจํานวนวันที่ไดรับทุน



คุณสมบัติของผูขอรับทุน
          ผูขอรบัทนุจะตองเปนนกัวิจยัในสถาบนัหรอืหนวยงานการวจิยัซึง่จะสามารถนาํความรูและประสบการณซึ่งได
รับจากการทําการวิจัยตามที่ไดรับทุนมาใชประโยชนได (ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการแพทย และสาขาสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร จะตองเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนถึง
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทานั้น)

ระยะเวลาในการรับสมัคร
          ประมาณเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม ของทุกป

ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program

ลักษณะทุน
           1. เปนทุนซึ่ง JSPS   ใหแกนักวิจัยของประเทศตางๆ  ในทวีปเอเชียที่มีความรวมมือทางวิชาการกบั
JSPS   โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุนกัวิจยัซึง่มผีลงานวิจยัทีม่คีณุภาพและทาํสะสมกนัมาเปนจํานวนเพียงพอ
ใหมีโอกาสไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนโดยการเสนอวิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นจากผลงาน
วิจัยของตนเอง โดยมิตองเขาศึกษาในหลักสูตรขั้นปริญญาเอกตามปกติ
           2. ผูทีไ่ดรบัทนุจะตองทาํการวจิยัสวนใหญอยูในประเทศไทยภายใตคาํแนะนาํของอาจารยทีป่รกึษาวทิยานิพนธ
ทั้งฝายญี่ปุนและฝายไทย
           3. ผูที่ไดรับทุนจะไดรับทุนเพื่อเปนคาใชจาย JSPS เฉพาะชวงเวลาที่เดินทางไปทําการวิจัยในประเทศ
ญีปุ่นประมาณปละ 1 ครัง้ ครัง้ละไมเกนิ 90 วัน ซึง่จะเปนคาเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบัประเทศญี่ปุน คาเดินทางใน
ประเทศญี่ปุน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงตามที่ JSPS กําหนด
           4. ระยะเวลาในการรับทุนไมเกิน 5 ป
           5. สาขาวิชาการที่รับสมัคร

5.1   สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
5.2   สาขาวิทยาศาสตรเกษตร
5.3   สาขาวิศวกรรมศาสตร
5.4   สาขาวิทยาศาสตรกายแพทย
5.5   สาขาเภสัชศาสตร
5.6   สาขาเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ และ Polymer Science
5.7   สาขาวิทยาศาสตรการประมง
5.8   สาขาสังคมศาสตร

  



5.9   สาขาทันตแพทยศาสตร
5.10  สาขาทรัพยากรจุลินทรีย (Microbial Resources)

                      5.11  สาขาสมุทรศาสตรชายฝง (Coastal Oceancgraphy)

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1. ตองเปนนกัวิจยัทีป่ระสงคจะขอรบัปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่น โดยการเสนอวทิยานิพนธ

ที่จัดทําขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง
2. ตองเปนผูทีม่ผีลงานวิจยัทีด่ ีและมคีณุภาพเพยีงพอทีจ่ะนาํไปจดัทาํวทิยานพินธใหเปนผลสําเร็จ
3. ตองเปนผูที่มีตําแหนงเปนนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทยหรือเปนผูที่คาดวา

จะไดรับการบรรจุเปนนักวิจัยในสถาบันดังกลาว ภายในวันที่ 1 เมษายน ของปถัดไป
4. ตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งฝายญี่ปุนและฝายไทยโดยอาจารยที่ปรึกษาฝายญี่ปุน  ตอง

สอนระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน ที่นักวิจัยผูนั้นจะขอรับปริญญา ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนใหการรับรองไดที่กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

5. ตองมีอายุไมเกิน 50 ป (ณ วันที่ 1 เมษายน ของปถัดไป)
           6. ตองไมเปนผูสังกัดหนวยงานทางการทหาร

ระยะเวลาการรับสมัคร
          ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน ของทุกป

การแจงผลการพิจารณา
           สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จะแจงผลการพิจารณาเบื้องตนของฝายไทยใหผูสมัครขอรับทุน
ทราบภายในเดือนกรกฎาคม และ JSPS จะแจงผลการพิจารณาตัดสินภายในเดือนมกราคม ของปถัดไป

  



ทุนทําวิจัยในประเทศไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการความรวมมือ)

ลักษณะของทุน
            1. เปนทุนที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดสรรใหแกนักวิจัยไทย ซึ่งเสนอโครงการวิจัย เพื่อ
ทําวิจัยรวมกับนักวิจัยญี่ปุน ภายใตโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานฯ กับ JSPS
            2. โครงการวิจัยตองตรงกับขอบขายการวิจัยหรือหัวขอโครงการวิจัยรวมของสาขาวิชาการตางๆ
ประจําปนั้น ๆ โดยผูขอรับทุนตองติดตอปรึกษากับนักวิจัยญี่ปุนที่จะรวมในโครงการวิจัย
            3. เปนทุนสําหรับทําการวิจัยในประเทศไทยเทานั้น โดย JSPS จะเปนผูจายคาใชจายตางๆ เชน    
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก แกนักวิจัยไทยที่ไปทําการวิจัยในประเทศญี่ปุนและใหนักวิจัยญี่ปุนในการทํา
วิจัยในประเทศไทย โดยทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย จํานวนเงินทุน ตลอดโครงการไมเกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลา
ทําการวิจัยไมเกิน 3 ป

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
           1. เปนนกัวิจยัทีม่คีวามรู ความสามารถเกีย่วกบัการวจิยัในโครงการทีข่อรบัทนุฯ มคีวามรบัผดิชอบและ
ดําเนินการวิจัยดวยตนเองตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุนฯ
           2. มีผูบังคับบัญชาระดับกรมหรือเทียบเทาใหความเห็นชอบและรับรอง
           3. ไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ของโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานฯ ซึ่งสิ้นสุดระยะทําการวิจัยไปแลว
           4. ไมเปนผูที่อยูระหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจากสํานักงานฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร
           ตลอดป

การรับสมัคร
           ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดที่ ฝายความรวมมือกับตาง
ประเทศ 2 กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2561-2445 ตอ 529 และ 0-2579-2690 โทรสาร 0-2561-3049 โดยไมจํากัด
ระยะเวลา
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ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – เกาหลี
(NRCT – KOSEF)
วามเปนมาและวัตถุประสงค
          สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ
orea Science and Engineering Foundation (KOSEF) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจโดยมีวัตถุประสงคที่
ะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยเกาหลี ไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนได   แลกเปลี่ยนความรูและ
ระสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการยกระดับความรวมมือ
ะหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดดําเนินการสนับสนุนใหทุนนักวิจัย
ทยใน 2 ลักษณะ คือ ทุนวิจัยรวมและทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย เปนประจําทุกป

ักษณะทุน
. โครงการวิจัยรวม

1.1 เปนทุนวิจัยรวมระหวางนักวิจัยไทยและเกาหลี ซึ่งนักวิจัยไทยทําในประเทศไทย และนักวิจัย
กาหลีทําในประเทศเกาหลี

1.2 เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
ณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใตการดําเนินการของโครงการวิจัยรวมซึ่งกําลังไดรับอนุมัติทุนอุดหนุน

การวิจัยจาก สํานักงานฯ และ KOSEF
2.2 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อหารือในการจัดทําโครงการวิจัยรวมกันหรือเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรม    

การวิจัย



คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1  ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ไดรับการยินยอมและอนุมัติจากตนสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1 โครงการวิจัยรวม

1.1 ผูสมคัรขอรบัทนุจะตองติดตอกบันกัวิจยัเกาหลกีอนเพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการทาํโครงการวิจัยรวมกัน
1.2 ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในขณะ

เดยีวกบัทีน่กัวิจยัเกาหลยีืน่ขอเสนอโครงการวจิยัตอ Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF)
Division of International Programs 180–1 Kajeong–Dong, Yousung–Gu, Taejon-City 305-350 KOREA
โทรศัพท 82-42-869-6600 , 82-42-869-6405, 82-42-869-6114 โทรสาร 82-42-869-6777, 82-42-869-6613,
82-42-861-8840 E-mail jhkim@koset.re.kr,bwho@kosef.re.kr และดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่  http://www.kosef.re.kr

2 การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ผูสมัครขอรับทุนจะตองติดตอนักวิจัยฝายเกาหลีที่ใหการรับรอง เพื่อหารือในรายละเอียดของการเยือน

และขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง

เอกสารประกอบการขอรับทุน
ในการขอรับทุนจากฝายไทย ผูสมัครขอรับทุนจะตองสงเอกสารตาง ๆ ถึงฝายความรวมมือกับตาง

ประเทศ  กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดังนี้

1. โครงการวิจัยรวม
1.1 หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
1.2 สรุปยอโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หนากระดาษพิมพ)

จํานวนอยางละ 10 ชุด
1.3 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จํานวน 20 ชุด
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1.4 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับต้ังแตอธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป เกี่ยวกับการ

อนุญาตใหใชเวลา สถานที่ และอุปกรณการวิจัยและอื่นๆ ที่จําเปนแกการดําเนินการวิจัย (หากมิไดระบุไวในขอ
8 ของ แบบ วช 1ก/ต)

1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยเกาหลีวาสนใจทําการวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
2.2 แบบฟอรมขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Form of Proposal for Exchange of Scientists)

พรอมรูปถาย จํานวน 3 ชุด
2.3 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝายเกาหลีที่ใหการรับรอง

การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 สาํนกังานฯ จะเปนผูพจิารณาขอเสนอโครงการวจิยัและการแลกเปลีย่นนกัวิจยัของนกัวิจยัไทย
1.2 KOSEF จะเปนผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยเกาหลี

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
สํานักงานฯ และ KOSEF จะพิจารณารวมกัน

การอนุมัติทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายไทย
1.2 KOSEF พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายเกาหลี
1.3 การทําวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสํานักงานฯ และ KOSEF เห็นชอบกับโครงการวิจัยรวมกัน

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1  สาํนกังานฯ พจิารณาอนมุติัคาเดนิทางระหวางประเทศ ไป-กลบั ชัน้ประหยัด (บรษัิท การบินไทย

จํากัด(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย
2.2 KOSEF พจิารณาอนมุติัคาใชจายระหวางการทาํวจิยัระยะสัน้ในประเทศเกาหลแีกนกัวิจยัไทย

  



การประเมินผลโครงการ
โครงการวจิยัรวม สาํนกังานฯจะแตงต้ังคณะผูตรวจสอบทางวชิาการ ซึง่ประกอบดวยผูเชีย่วชาญในแตละ

สาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน ทุก ๆ 6 เดือน
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผูไดรับทุนตองทํารายงาน ตามแบบที่สํานักงานฯกําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ที่ฝาย

ความรวมมือกับตางประเทศ  กองแปลและวิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ถนนพหลโยธิน
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900  โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049 E-mail :
choosri_nrct@hotmail.com
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ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand ,NRCT) และ

The National Natural Science Foundation of China (NSFC) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ เมื่อ พ.ศ. 2535
โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน ไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนไดแลก
เปลี่ยนความรูและประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการ
ยกระดับความรวมมือระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 เปนทุนวิจัยรวมระหวางนักวิจัยไทยและจีน ซึ่งนักวิจัยไทยทําในประเทศไทย และนักวิจัยจีนทําใน
ประเทศจีน

1.2 เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใตการดําเนินการของโครงการวิจัยรวมซึ่งกําลังไดรับอนุมัติทุนอุดหนุน

การวิจัยจาก สํานักงานฯ และ NSFC
2.2 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัย

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ไดรับการยินยอมและอนุมัติจากตนสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – จีน
(NRCT - NSFC)

  



รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1 โครงการวิจัยรวม

1.1  ผูสมคัรขอรบัทนุจะตองติดตอกบันกัวิจยัจนีกอนเพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการทาํโครงการวจิยัรวมกัน
1.2  ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ในขณะเดียวกับที่นักวิจัยจีนยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอ The National Natural Science Foundation

of China (NSFC)  Bureau of International Cooperation 83 Shuangqing Road, Haidian District, Beijing
100083  CHINA Tel : 86-10-623-26998 Fax : 86-10-623-27004 E-mail : baige@rose.nsfc.gov.cn,
zhangyl@rose.nsfc.gov.cn
2 การแลกเปลี่ยนนักวิจัย

ผูสมัครขอรับทุนจะตองติดตอนักวิจัยฝายจีนที่ใหการรับรองเพื่อหารือในรายละเอียดของการเยือนและ
ขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง

เอกสารประกอบการขอรับทุน
ในการขอรับทุนจากฝายไทย ผูสมัครขอรับทุนจะตองสงเอกสารตาง ๆ ถึง ฝายความรวมมือกับตาง

ประเทศ  กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดังนี้

1. โครงการวิจัยรวม
1.1 หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
1.2 สรุปยอโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หนากระดาษพิมพ)

จํานวนอยางละ 10 ชุด
1.3 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จํานวน 20 ชุด
1.4 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับต้ังแตอธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป เกี่ยวกับ

การอนุญาตใหใชเวลา สถานที่ และอุปกรณการวิจัยและอื่นๆ ที่จําเปนแกการดําเนินการวิจัย (หากมิไดระบุไวใน
ขอ 8 ของ แบบ วช 1ก/ต)

1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยจีนวาสนใจทําการวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
2.2 แบบฟอรมขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Form of Proposal for Exchange of Scientists)

พรอมรูปถาย จํานวน 3 ชุด
2.3 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝายจีนที่ใหการรับรอง
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การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. โครงการวิจัยรวม

1.1  สาํนกังานฯ จะเปนผูพจิารณาขอเสนอโครงการวจิยัและการแลกเปลีย่นนกัวิจยัของนกัวิจยัไทย
1.2 NSFC จะเปนผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยจีน

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
สํานักงานฯ และ NSFC จะพิจารณารวมกัน

การอนุมัติทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายไทย
1.2 NSFC พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายจีน
1.3 การทําวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสํานักงานฯ และ NSFC เห็นชอบกับโครงการวิจัยรวมกัน

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 สาํนกังานฯ พจิารณาอนมุติัคาเดนิทางระหวางประเทศ ไป-กลบั ชัน้ประหยัด (บรษัิท การบนิไทย จํากัด

(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย
2.2 NSFC พิจารณาอนุมัติคาใชจายระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศจีนแกนักวิจัยไทย

การประเมินผลโครงการ
โครงการวจิยัรวม สาํนกังานฯจะแตงต้ังคณะผูตรวจสอบทางวชิาการ ซึง่ประกอบดวยผูเชีย่วชาญในแตละ

สาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผูไดรับทุนตองทํารายงาน ตามแบบที่สํานักงานฯกําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ที่ฝาย

ความรวมมือกับตางประเทศ กองแปลและวิเทศสัมพันธ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049 E-mail :
choosri_nrct@hotmail.com  และสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมพรอมทั้งดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบ
การขอรับทุนไดจาก URL: http://www.nrct.net
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ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ไดลงนามในบนัทกึความเขาใจ เมือ่ พ.ศ. 2521 โดยมวัีตถปุระสงค ที่จะ
สงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยเยอรมันไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนได  แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการยกระดับความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 เปนทนุวิจยัรวมระหวางนกัวิจยัไทยและเยอรมนั ซึง่นกัวิจยัไทยทาํในประเทศไทย และนกัวิจัย
เยอรมันทําในประเทศเยอรมัน

1.2 เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใตการดําเนินการของโครงการวิจัยรวมซึ่งกําลังไดรับอนุมัติทุนอุดหนุน

การวิจัยจาก สํานักงานฯ และ DFG
2.3 ทนุแลกเปลีย่นนกัวิจยัเพือ่หารอืในการจดัทาํโครงการวจิยัรวมกนัหรอืเพือ่หารอืเกีย่วกบักจิกรรมการวิจัย

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ไดรับการยินยอมและอนุมัติจากตนสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – เยอรมัน
(NRCT – DFG)

  



รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1 โครงการวิจัยรวม

1.1 ผูสมคัรขอรบัทนุจะตองติดตอกบันกัวิจยัเยอรมนักอนเพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการทาํโครงการวิจัยรวมกัน
1.2    ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใน

ขณะเดยีวกบัทีน่กัวิจยัเยอรมันยืน่ขอเสนอโครงการวจิยัตอ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Kennedyallee 40 D-53175 Bonn  GERMANY โทรศัพท 49-228-885-2494 โทรสาร 49-228-885-2550 E-
mail : gernot.gad@dfg.de และดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.dfg.de

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ผูสมัครขอรับทุนจะตองติดตอนักวิจัยฝายเยอรมันที่ใหการรับรองเพื่อหารือในรายละเอียดของการเยือน

และขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง

เอกสารประกอบการขอรับทุน
ในการขอรับทุนจากฝายไทย ผูสมัครขอรับทุนจะตองสงเอกสารตาง ๆ ถึงฝายความรวมมือกับตาง

ประเทศ  กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดังนี้

1. โครงการวิจัยรวม
1.1 หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
1.2 สรุปยอโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หนากระดาษพิมพ) จํานวน

อยางละ 10 ชุด
1.3 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จํานวน 20 ชุด
1.4 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับต้ังแตอธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป เกี่ยวกับ

การอนุญาตใหใชเวลา สถานที่ และอุปกรณการวิจัยและอื่นๆ ที่จําเปนแกการดําเนินการวิจัย (หากมิไดระบุไวใน
ขอ 8 ของ แบบ วช 1ก/ต)

1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยเยอรมันวาสนใจทําการวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
2.2 แบบฟอรมขอรบัทนุแลกเปลีย่นนกัวิจยั (Proposal for Exchange of Scientists) พรอมรปูถาย

จํานวน 2 ชุด
2.3 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝายเยอรมันที่ใหการรับรอง
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การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. โครงการวิจัยรวม

1.1  สาํนกังานฯ จะเปนผูพจิารณาขอเสนอโครงการวจิยัและการแลกเปลีย่นนกัวิจยัของนกัวิจยัไทย
1.2  DFG จะเปนผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยเยอรมัน

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
 สํานักงานฯ และ DFG จะพิจารณารวมกัน

การอนุมัติทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายไทย
1.2  DFG พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายเยอรมัน
1.3 การทําวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสํานักงานฯ และ DFG เห็นชอบกับโครงการวิจัยรวมกัน

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 สาํนกังานฯ พจิารณาอนมุติัคาเดนิทางระหวางประเทศ ไป-กลบั ชัน้ประหยัด (บรษัิท การบนิไทย จํากัด

(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย และคาใชจายระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศไทยแกนักวิจัยฝายเยอรมัน
2.2 DFG พจิารณาอนมุติัคาเดนิทางระหวางประเทศ ไป-กลบั แกนกัวิจยัฝายเยอรมนั และคาใชจายระหวาง

การทําวิจัยระยะสั้นในประเทศเยอรมันแกนักวิจัยไทย

การประเมินผลโครงการ
โครงการวิจัยรวม สํานักงานฯจะแตงต้ังคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ

ในแตละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผูไดรับทุนตองทํารายงาน ตามแบบที่สํานักงานฯกําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ที่ฝาย

ความรวมมือกับตางประเทศ  กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ถนนพหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049 E-mail :
choosri_nrct@hotmail.com และสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมพรอมทั้งดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบ
การขอรับทุนไดจาก URL:http://www.nrct.net
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ทนุอดุหนนุการวจิยัภายใตโครงการความรวมมอืระหวางไทย – ออสเตรีย
(NRCT – FWF)
ามเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ

 Austrian Science Foundation (FWF) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค
ะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยออสเตรีย ไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการยกระดับความรวม
ระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ษณะทุน
โครงการวิจัยรวม

1.1 เปนทนุวิจยัรวมระหวางนกัวิจยัไทยและออสเตรยี ซึง่นกัวิจยัไทยทาํในประเทศไทย และนกัวิจัยออสเตรีย
นประเทศออสเตรีย

1.2 เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
ะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
ทนุแลกเปลีย่นนกัวิจยัภายใตโครงการวิจยัรวมซึง่อยูระหวางการรบัทนุอดุหนนุการวจิยัจาก สาํนกังานฯ

 FWF

สมบัติของผูขอรับทุน
โครงการวิจัยรวม

1.1 ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
2.1 ไดรับการยินยอมและอนุมัติจากตนสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป และเปนนักวิจัยภายใตโครงการวิจัยรวม



รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1 โครงการวิจัยรวม

1.1 ผูสมัครขอรับทุนจะตองติดตอกับนักวิจัยออสเตรียกอน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทําโครงการ
วิจัยรวมกัน

1.2 ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในขณะ
เดียวกบัทีน่กัวิจยัออสเตรยี ยืน่ขอเสนอโครงการวจิยัตอ Fonds zur Frderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF) International Affairs A-1040 Wien Weyringergasse 35 AUSTRIA โทรศัพท + 43 1 505 6740-0
โทรสาร + 43 1 505 67 39 E-mail : office@fwf.ac.at และดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.fwf.ac.at

2 การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
ผูสมัครขอรับทุนจะตองติดตอนักวิจัยฝายออสเตรียที่ใหการรับรองเพื่อหารือในรายละเอียดของการเยือน

และขอรับหนังสือยืนยันการรับรอง

เอกสารประกอบการขอรับทุน
ในการขอรบัทนุจากฝายไทย ผูสมคัรขอรบัทนุจะตองสงเอกสารตาง ๆ ถงึฝายความรวมมอืกบัตางประเทศ

กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดังนี้
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
1.2 สรุปยอโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หนากระดาษพิมพ)

จํานวนอยางละ 10 ชุด
1.3 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จํานวน 20 ชุด
1.4 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับต้ังแตอธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป เกี่ยวกับการ

อนุญาตใหใชเวลา สถานที่ และอุปกรณการวิจัยและอื่นๆ ที่จําเปนแกการดําเนินการวิจัย (หากมิไดระบุไวในขอ
8 ของ แบบ วช 1ก/ต)

1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยออสเตรียวาสนใจทําการวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝายออสเตรียที่ใหการรับรอง
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การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 สาํนกังานฯ จะเปนผูพจิารณาขอเสนอโครงการวจิยัและการแลกเปลีย่นนกัวิจยัของนกัวิจยัไทย
1.2 FWF จะเปนผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยออสเตรีย

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
สํานักงานฯ และ FWF จะพิจารณารวมกัน

การอนุมัติทุน
1. โครงการวิจัยรวม

1.1 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายไทย
1.2 FWF พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยฝายออสเตรีย
1.3 การทําวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสํานักงานฯ และ FWF เห็นชอบกับโครงการวิจัยรวมกัน

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
2.1 สาํนกังานฯ พจิารณาอนมุติัคาเดนิทางระหวางประเทศ ไป-กลบั ชัน้ประหยัด (บรษัิท การบนิไทย จํากัด

(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย และคาใชจายระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศไทยแกนักวิจัยฝายออสเตรีย
2.2 FWF พจิารณาอนมุติัคาเดนิทางระหวางประเทศ ไป-กลบั แกนกัวิจยัฝายออสเตรยี และคาใชจาย

ระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศออสเตรียแกนักวิจัยไทย

การประเมินผลโครงการ
โครงการวิจัยรวม สํานักงานฯจะแตงต้ังคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในแต

ละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน
การแลกเปลีย่นนกัวิจยั (ภายใตโครงการวจิยัรวม) ผูไดรบัทนุตองทาํรายงาน ตามแบบทีส่าํนกังานฯ กําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   ที่ฝาย

ความรวมมือกับตางประเทศ  กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ถนนพหลโยธิน
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900  โทร.: 0-2579-2690, 0-2940-6369,โทรสาร : 0-2561-3049  E-mail :
choosri_nrct@hotmail.com และสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมพรอมทั้งดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบ
การขอรับทุนไดจาก URL: http://www.nrct.net
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ทนุอดุหนนุการวจิยัภายใตโครงการความรวมมอืระหวางไทย – อสิราเอล
(NRCT – IASH)
ามเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand ,NRCT) และ

 Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ เมื่อ พ.ศ. 2535
มีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยอิสราเอล ไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนได
เปลี่ยนความรูและประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการ
ระดับความรวมมือระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ษณะทุน
1. เปนทนุวิจยัรวมระหวางนกัวิจยัไทยและอสิราเอลซึง่นกัวิจยัไทยทาํในประเทศไทย และนกัวิจยัอสิราเอล

นประเทศอสิราเอล และอาจมกีารแลกเปลีย่นนกัวิจยัของทัง้สองประเทศภายใตการดาํเนนิการของโครงการวิจัย
2. เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน

ะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

สมบัติของผูขอรับทุน
1. ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

ยละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1. ผูสมคัรขอรบัทนุจะตองติดตอกบันกัวิจยัอสิราเอลกอนเพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการทาํโครงการวิจัยรวมกัน
2. ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในขณะ

วกับที่นักวิจัยอิสราเอล ยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอ The Israel Academy of Sciences and Humanities
SH) Albert Einstein Square, Talbieh Jerusalem 91040, P.O.B. 4040 ISRAEL โทรศัพท 972-2-5676-
 โทรสาร 972-2-5666-059  http://www.academy.ac.il
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เอกสารประกอบการขอรับทุน
ในการขอรบัทนุจากฝายไทย ผูสมคัรขอรบัทนุจะตองสงเอกสารตาง ๆ ถงึฝายความรวมมอืกบัตางประเทศ

กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ดังนี้
1. หนังสือนําสงตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด
2. สรุปยอโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ความยาวประมาณ 1 หนา กระดาษพิมพ) จํานวน

อยางละ 10 ชุด
3. ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย) จํานวน 20 ชุด
4. ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ชุด
5. หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับต้ังแตอธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป เกี่ยวกับการ

อนุญาตใหใชเวลา สถานที่ และอุปกรณการวิจัยและอื่นๆ ที่จําเปนแกการดําเนิน การวิจัย (หากมิไดระบุไวในขอ
8 ของ แบบ วช 1ก/ต)

6. หนังสือยืนยันจากนักวิจัยอิสราเอลวาสนใจทําการวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ

การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. สํานักงานฯ จะเปนผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยไทย2.
IASH จะเปนผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของนักวิจัยอิสราเอล

การอนุมัติทุน
1. สํานักงานฯ พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยไทย
2. IASH พิจารณาอนุมัติใหทุนวิจัยแกนักวิจัยอิสราเอล
3. การทําวิจัยจะเริ่มขึ้นเมื่อสํานักงานฯ และ IASH เห็นชอบกับโครงการวิจัยรวมกัน

การประเมินผลโครงการ
สาํนกังานฯจะแตงต้ังคณะผูตรวจสอบทางวชิาการ ซึง่ประกอบดวยผูเชีย่วชาญในแตละสาขาวชิาการ เพื่อ

ติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ที่ฝาย
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ภาคผนวก 1
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

1. การวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณหรือวิธีการเพื่อ
ใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ

2. ลักษณะของงานที่ถือวาเปนการวิจัย ควรจะประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญๆ
ดังตอไปนี้

2.1 การคัดเลือกหัวขอในการวิจัย (Selection of Problem Area)
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล (Method of Gathering Data)
2.3 การวิเคราะหและการตีความขอมูล (Analysis and Interparetation of the Data)

 2.4 การเสนอผลการวิจัยและขอสรุป (Conclusions and Final Report)
กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เชน การสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูล    

การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เชน การฝกอบรม
นักวิจัย การใหเงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหลานี้นับเปนการวิจัยตามนิยามขางตน และสามารถแบงการวิจัยตาม
กลุมสาขาวิชาการใหญ ๆ ไดเปน 2 ดาน คือ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเปนขั้นตอนดวย
อุปกรณหรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้น
มาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุกและความเจริญกาวหนา
ของมนุษยชาติ

การวจิยัทางสงัคมศาสตร  หมายถงึ  การศึกษาคนควาหาความจรงิดวยระบบและวธีิการทางวทิยาศาสตร
เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนุษยและสังคม เพื่อใหทราบถึง
ความรูและความจริงที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกิดความรูใหม

3. มิติหลักและองคประกอบการวิจัย (Core and Functional Dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (Research Direction)  หมายถึง  ลักษณะหรือแนวทางการทําวิจัยที่มุงไปสูสิ่งที่คาด

หวังวาจะเกดิขึน้ในอนาคต หากดาํเนนิการไปตามแนวทางนี ้ การคาดหวงัยงัไมเปนรปูธรรมทีเ่ปนตัวเลขทีก่ําหนดไว
แตก็กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยลําดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัยเปรียบเทียบเสมือนนโยบายวิจัย
(Research Policy)



ทิศทางการวิจัยถูกกําหนดอยูใน 4 ทิศทาง ดังนี้
3.1.1 ทิศทางการวิจัยที่นําประเทศไปสูการพึ่งตนเอง
3.1.2 ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม
3.1.3 ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี
3.1.4 ทิศทางการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศ

3.2 แผนวิจัย (Research Plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการดําเนินการในการ
ทําวิจัยใหเปไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่กําหนดไว

3.3 แผนงานวิจัย (Research Program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการวิจัย ประกอบดวย
โครงการวิจัย (Research Project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวา ชุดโครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธหรือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (Integration) ทําใหเกิดองครวม (Holistic Ideology) เปนการวิจัยที่
เปนสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplines) และครบวงจร (Complete Set) โดยมีเปาหมายที่นําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนอยางชัดเจน

3.4 แผนงานวิจัยยอย (Research Sub-program) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย ซึ่งกําหนด
ลักษณะการทํางานวิจัยของโครงการวิจัย

3.5 โครงการวิจัย (Research Task) หมายถึง แผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา
วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบที่แนนอน ซึ่งหนวยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหนวยงานจะรวมกันดําเนินการให
เสร็จสิ้นภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง

3.6 โครงการวิจัยยอย (Research Sub-Project) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตโครงการวิจัย ซึ่งระบุถึง
การวิจัยที่ดําเนินการ

3.7 งานวิจัยยอย (Research Task) หมายถึง เปนขั้นสุดทายของแตละโครงการวิจัย (Research Project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (Research Activity) หมายถึง การแสดงหัวขอเรื่องวิจัยที่จะตองปฏิบัติในงานวิจัยยอย

โครงการวิจยั และแผนงานวจิยั โดยใหสอดคลองและเปนลําดบักบัแผนการดําเนนิงาน (Work Plan) ทีก่ําหนดไว

4. ประเภทของการวิจัย
4.1 การวจิยัพ้ืนฐาน (Basic Research หรอื Pure Research หรอื Theoretical Research) เปนการศึกษา

คนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณและความ
จรงิทีส่ามารถสงัเกตได หรอืเปนการวเิคราะหหาคณุสมบติัโครงสรางหรอืความสมัพนัธตาง ๆ เพือ่ต้ังและทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎตาง ๆ (Laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ



4.2 การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ และมีวัตถุประสงค
เพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตาง ๆ ที่ไดจากการวิจัย
ขั้นพื้นฐานมารประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา

4.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental Development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใชความรูที่ไดรับ
จากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการติดต้ังกระบวนการ
ระบบและบริการใหม หรือเพื่อกรปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น

5. สาขาวิขาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย
5.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ ฟสิกส

ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของ
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5.2 สาขาวทิยาศาสตรการแพทย  ประกอบดวยกลุมวิชา  วิทยาศาสตรการแพทย  แพทยศาสตร สาธารณสุข
เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสังคมศาสตรการแพทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5.3 สาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสัช  ประกอบดวยกลุมวิชา อนนิทรยีเคม ี อนิทรยีเคม ี ชวีเคมี
เคมอีุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเครยรเคมี
เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทรพัยากรสตัว ทรพัยากรประมง ทรพัยากรปาไม ทรพัยากรน้าํเพือ่การเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตร
ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

5.5 สาขาวศิวกรรมศาสตรและอตุสาหกรรมวจิยั ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

5.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา
สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

5.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
เศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมายวิธีพิจาณาความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

5.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง



ระบบการเมอืง ทฤษฎกีารเมอืง รฐัประศาสตศาสตร มติสาธารณะ ยทุธศาสตรเพือ่ความมัน่คง และเศรษฐศาสตร
การเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

5.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม
ปญหาสังคม และสังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยวิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม
พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม การสือ่สารดวยความเทยีม การสือ่สารเครอืขาย การสาํรวจและรบัรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่นๆ  ที่
เกี่ยวของ

5.12 สาขาการศกึษา ประกอบดวยกลุมวิชา พืน้ฐานการศึกษา หลกัสตูรและการสอน การวัดและประเมนิผล
การศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

---------------------------------------



ผนวก 2
ตัวอยาง

ภาพรวมงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแตละป ตลอดการวิจัย
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)รายการ

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ n รวม
แผนงานวิจัย
   แผนงานวิจัยยอยที่ 1 …. n (ถามี)
      โครงการวิจัยที่ 1 ….. n
           โครงการวิจัยยอยที่ 1 …….. n (ถามี)

รวม



ผนวก 3
ตัวอยาง

รายละเอยีดงบประมาณการวจิยั จาํแนกตามหมวดเงนิประเภทตางๆ ทีเ่สนอขอในแตละป ตลอดการวิจัย
งบประมาณ (บาท)

รายการ ปท่ี 1
พ.ศ. ...

ปท่ี 2
พ.ศ. ...

ปท่ี 3
พ.ศ. …

ปท่ี 4
พ.ศ. …

ปท่ี n
พ.ศ. …

รวม

ก. หมวดคาจางชั่วคราว
แผนงานวิจัย

      แผนงานวิจัยยอยที่ 1 … n (ถามี)
      โครงการวิจัยที่ 1 …..n
      โครงการวิจัยยอยที่ 1….n (ถามี)

รวม
ข. หมวดคาใชสอย

แผนงานวิจัย
      แผนงานวิจัยยอยที่ 1 … n (ถามี)
      โครงการวิจัยที่ 1 …..n
      โครงการวิจัยยอยที่ 1….n (ถามี)

รวม
ค. หมวดคาตอบแทน

แผนงานวิจัย
      แผนงานวิจัยยอยที่ 1 … n (ถามี)
      โครงการวิจัยที่ 1 …..n
      โครงการวิจัยยอยที่ 1….n (ถามี)

รวม
ง. หมวดคาวัสดุ

แผนงานวิจัย
      แผนงานวิจัยยอยที่ 1 … n (ถามี)
      โครงการวิจัยที่ 1 …..n
      โครงการวิจัยยอยที่ 1….n (ถามี)

รวม



งบประมาณ (บาท)
รายการ ปท่ี 1

พ.ศ. ...
ปท่ี 2
พ.ศ. ...

ปท่ี 3
พ.ศ. …

ปท่ี 4
พ.ศ. …

ปท่ี n
พ.ศ. …

รวม

จ.   หมวดคาครุภัณฑ
      แผนงานวิจัย
      แผนงานวิจัยยอยที่ 1….n (ถามี)
      โครงการวิจัยที่ 1…..n
…...โครงการวิจัยยอยที่ 1…..n (ถามี)

รวม
รวมงบประมาณที่เสนอขอ



ภาคผนวก 4
ตัวอยาง

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามหมวดเงินประเภทตางๆ (ปงบประมาณที่เสนอขอ)
รายการ จํานวนเงิน

ก.หมวดคาจางชั่วคราว
   คาจางคนงาน/ลูกจางชั่วคราว.........คน (อัตราเงิน
   เดือน..........................บาท/คน)
   ฯลฯ
   รวม
ข.หมวดคาใชสอย
   คาเบ้ียเล้ียง............คน (อัตราวัน/คน.............บาท)
   คาที่พัก..................คน (อัตราวัน/คน.............บาท)
   คาพาหนะ..............คน (อัตราวัน/คน.............บาท)
   คาจางเหมา...........คน (อัตราวัน/คน.............บาท)
   ฯลฯ
    รวม
ค.หมวดคาตอบแทน
   คาอาหารทําการนอกเวลา.................................คน
   (อัตราวัน/คน.…………………………..........บาท)
   ฯลฯ
   รวม
ง. หมวดคาวัสดุ
    คาสารและอุปกรณเคมี
    คาวัสดุการเกษตร
    คาวัสดุสํานักงาน
    คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน
    ฯลฯ
     รวม

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.........……...........................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................



รายการ จํานวนเงิน
จ. หมวดคาครุภัณฑ
    คาเครื่อง………………………………….
     ฯลฯ
      รวม

รวมงบประมาณที่เสนอขอ

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..



ภาคผนวก 5
ตัวอยาง

รายละเอยีดงบประมาณการวจิยั จาํแนกตามหมวดเงนิประเภทตาง  ๆ(กรณเีปนขอเสนอการวจิยัตอเนื่อง)
จํานวนเงิน

รายการ ปที่ 2
พ.ศ. .............

ปที่ 3
พ.ศ. ................

ปที่ 4
พ.ศ. ......................

ก.หมวดคาจางชั่วคราว
   คาจางคนงาน..……..คน (อัตราเงิน
   เดือน.....................บาท/คน)
   ฯลฯ
   รวม
ข.หมวดคาใชสอย
   คาเบ้ียเลี้ยง.......คน (อัตราวัน/คน..........บาท)
   คาที่พัก... ... ....คน (อัตราวัน/คน...........บาท)
   คาพาหนะ. .......คน (อัตราวัน/คน..........บาท)
   คาจางเหมา.......คน (อัตราวัน/คน..........บาท)
   คาจางเหมาอื่นๆ (ระบุ).................................
   ฯลฯ
    รวม
ค.หมวดคาตอบแทน
  คาอาหารทําการนอกเวลา..........................คน
  (อัตราวัน/คน.............บาท)
   ฯลฯ
    รวม
ง.หมวดคาวัสดุ
   คาสารและอุปกรณเคมี
   คาวัสดุการเกษตร
   คาวัสดุสํานักงาน
   คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
   ฯลฯ
    รวม
จ. หมวดคาครุภัณฑ
   คาเครื่อง................................................................
  ฯลฯ
   รวม

รวมงบประมาณที่เสนอขอ

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................
...........................

..........................

..........................
............................

..........................

...........................
..........................
..........................
..........................

.........................

.............................

……………………..
.............................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................
...........................

..........................

..........................
............................

..........................

...........................
..........................
..........................
..........................

.........................

.............................

……………………..
.............................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................
...........................

..........................

..........................
............................

..........................

...........................
..........................
..........................
..........................

.........................

.............................

……………………..
.............................



ภาคผนวก 6
จรรยาบรรณนักวิจัย

ความเปนมา
 ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หากงานวิจัยที่ปรากฏ
สูสาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง ก็จะ
นําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุด และมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จําเปนตองมี
สวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือ
จรรยาบรรณของนักวิจัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกลาว จึงไดริเริ่มดําเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อใหนักวิจัย    
นักวิชาการในสาขาวิชาการตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ประกาศใหเปนหลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป

วัตถุประสงค
 เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณมากกวาจะ
เปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยายบรรณในหมูนักวิจัยตอไป

นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี

ระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ
เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยต้ัง
อยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปน
ไปอยางสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย



จรรยาบรรณนักวิจัย: แนวทางปฏิบัติ

ขอ 1 นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอื่น

ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น

• นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย
การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

• นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและความคิดเห็นที่นํา
มาใชในงานวิจัย

1.2 นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
• นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุน
• นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน

1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
• นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม
• นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอื่นมาอางวาเปนของตน

ขอ 2 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด

นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลา
ทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ

แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย

• นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อปองกัน
ความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

• นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยางครบถวน



2.2 นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย
• นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงานตามกําหนดเวลา

ไมทําผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย
• นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อใหผลอันเกิดจากการ

วิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป

ขอ 3 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญหรือมี

ประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหาการวิเคราะห
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ

เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อปองกันความเสียหาย

ตอวงการวิชาการ

ขอ 4 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว

พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม

แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอยางอื่นเทานั้น
4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและสังคม



ขอ 5 นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อ

มนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางโดยไมหลอกลง
หรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล

แนวทางปฏิบัติ
5.1 นกัวิจยัตองมคีวามเคารพในสทิธขิองมนษุยทีใ่ชในการทดลองโดยตองไดรบัความยนิยอมกอนทาํการวิจัย
5.2 นกัวิจยัตองปฏบิติัตอมนษุยและสตัวทีใ่ชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคาํนงึถงึแตผลประโยชนทาง

วิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง

ขอ 6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการอาจสงผลให

มีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน

สวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น

ขอ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการ และสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความ

เปนจริง และไมใชผลงานวิจัยในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมเผยแพรผลงานเกิน

ความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ต้ัง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบ

ยืนยันในทางวิชาการ



ขอ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผล

ทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง

แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในงานวิจัยกับ

เพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อสรางความรู

ที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได

ขอ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการเพื่อความ

เจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

แนวทางปฏิบัติ
9.1 นกัวิจยัพงึไตรตรองหาหวัขอการวจิยัดวยความรอบคอบและทาํการวจิยัดวยจติสาํนกึทึจ่ะอทุศิกาํลงัปญญา

ของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชนสุขตอสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัยที่ขัด

กับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศิลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําสงเสริมพัฒนา

ความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป

-----------------------------------------------
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