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มมหหาาวิวิททยยาาลัลัยยเเชีชียยงงใใหหมม
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พพฤฤษษภภาาคคมม    2255447




คํานํา

ปจจุบัน รัฐบาลไดกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ  ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-
2549) และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับชาติและระดับทองถิ่นขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานวิจัยของประเทศ  โดยมุงเนนการวิจัยในเชิงบูรณาการเพื่อใหเกิดความมีสวนรวมในการ
ทํางานใหมากขึ้น

คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ดานการ
เรียนการสอนเปนหลักแลว ยังมีหนาที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดองคความรูใหมๆ สําหรับนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ  และการเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีเกษตรสูชุมชน  งาน
บริการงานวิจัยและพัฒนา  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการใหบริการดานการวิจัยและบริการวิชา
การของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งมีสวนสําคัญที่จะสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการทําวิจัยพัฒนามากขึ้น
ดังนั้น จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการรวบรวมขอมูลรายละเอียดและเงื่อนไขในการขอรับทุน
วิจัยของแหลงทุนตางๆ  ทั้งจากแหลงทุนในงบประมาณแผนดินและแหลงทุนภายนอก โดยไดจัดทําคู
มือ “แหลงทุนวิจัย” ข้ึน จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวยคูมือแหลงทุน จํานวน 5 เลม  มีเนื้อหาครอบคลุม
แหลงทุนที่สําคัญๆ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนทุนวิจัยภายในประเทศ  รวมถึงแหลงทุนจากภาคเอก
ชนและแหลงทุนจากตางประเทศ  ซึ่งแตละเลมจะประกอบไปดวยรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ
เสนอขอรับทุนไวอยางครบถวน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัยที่ตองการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนจากแหลงทุนตางๆ สามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว

ผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือแหลงทุนชุดนี้ จะเกิดประโยชนตอผูใชซึ่งประกอบดวย
คณาจารย นักวิชาการ ของคณะ/สถาบัน/สํานัก ในมหาวิทยาลัยและองคกรอื่นๆ ตลอดจนเกิด
ประโยชนตอผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในหนวยงาน และมุงหวังวาจะเปนสวนสนับสนุนในการพัฒนา
กิจกรรมวิจัยขององคกรตอไป

        (นางสาววิไลพร  ธรรมตา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 7
หัวหนางานบริการงานวิจัยและพัฒนา
                     ผูจัดทํา
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นโยบายและทิศทางการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร

วิสัยทัศนคณะเกษตรศาสตร
“เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดลอม ที่มีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนและธุรกิจเกษตร ทั้งในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”

พันธกิจดานการวิจัย
- สรางผลงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและการกําหนดนโยบายเพื่อการ

พัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
- สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

วัตถุประสงค
1. มุงพัฒนาการวิจัยดานเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ทั้งในดานพื้นฐาน

และประยุกต
2. มุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเกษตรมาสนับสนุนการวิจัย
3. สงเสริมใหเกิดการวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชนเกษตรกรรม และผูประกอบการโดย   

รวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค
4. มุงเนนการวิจัยที่สงประโยชนแกการเรียนการสอนดานการเกษตร การปรับปรุงระบบ

การจัดการเทคโนโลยีและขอมูลการเกษตรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน พรอมทั้ง
การยกระดับความเปนอยูของเกษตรกร

คณะเกษตรศาสตร จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัยออกเปน 2 ดาน ไดแก
ก.  แผนยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งทางการบริหารจัดการ

1. ยกระดับและจัดรูปแบบการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูความเขมแข็ง
ของหนวยวิจัย และ นักวิจัย

2. นาความพรอมของปจจัยตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย  แสวงหาอุปกรณสนับสนุนการ
วิจัยเพิ่มมากขึ้น

3.  สนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยและหนวยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)
เพิ่มข้ึนเพื่อสรางโครงการขนาดใหญและมีผลตอการสรางประสบการณใหแกนักวิจัย   
รุนใหมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย  โดยสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม

  



4. สนับสนุนใหมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในโครงการวิจัยกําหนดให         
นักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยใหเปนเงื่อนไขสําหรับการสําเร็จการศึกษา    
สงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน ทําการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน

5.  จัดใหมี “แหลงความคิด” (Think Tank) และมีผูประสานงานโครงการวิจัย (Research
Liaison) เพื่อแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย

6.  ผลักดันใหมีการวิจัยรวมกับหนวยวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
7.  สนับสนุนใหมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
8.  สนับสนุนใหมีการขึ้นทะเบียนหับหนวยงานของรัฐ  เพื่อใหหนวยวิจัยของคณะ

เกษตรศาสตรเขาสูมาตรฐานสากล

ข.  แผนยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งทางดานวิชาการ
1.  การวิจัยวิทยาศาสตรเกษตรเพื่อการผลิตทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ สรีระวิทยา การปรับปรุงพันธ และเคมี
เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว ในดานการปรับปรุงพันธุ ระบบการผลิตที่นําไปสู
การลดการใชสารเคมี และคุณภาพผลผลิตที่เปนความตองการของตลาด

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในการตลาดที่แขงขันสนับสนุนใหมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร ทั้งพืชและสัตว เพื่อสามารถมีการนําไปใชเพื่อการคาที่สามารถแขงขันไดใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ ในดานนี้ตองรวมถึงเทคโนโลยีที่
ปลอดภัยตอผูบริโภคดวย

   3.   การวิจัยเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนและสงเสริมงาน
วิจัยดานการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม และผลกระทบของระบบการผลิตทางเกษตรที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการฐาน      
ขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบการผลิต ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินการอนุรักษความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในสภาพอนุรักษ
ในถิ่น ในสภาพอนุรักษนอกถิ่น และในไรนาของเกษตรกร

4.  การวิจัยการเกษตรอินทรียเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตาม  
แนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตรและสภาพแวดลอมที่สอดรับกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากรภายในทองถิ่นอยางสูงสุด และสนับสนุน
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรในทองถิ่นนั้นๆ รวมทั้งการเกษตรปลอดพิษ การ
เกษตรอินทรีย

  



5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อแกปญหาชุมชนและมีสวนรวมกับชุมชน
สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชน ทั้งนี้ ใหเกิดผลจากการวิจัยในรูปของ

นวัตกรรมที่ชวยแกปญหาของชุมชนนั้นๆ อาทิ นวัตกรรมการผลิตพืชและสัตว นวัตกรรมการลดการ
ใชสารเคมี การรวมกลุมของชุมชนเกษตรเพื่อแกปญหาตัวเอง เนนการใชประโยชนและผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น

6.  การวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายเกษตร
    สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางการวิเคราะหการเกษตรดานนโยบายเพื่อ   

ปรับปรุงแนวทางในการกําหนดนโยบายและการจัดการในระดับตางๆอยางเหมาะสม นโยบายตางๆ
รวมทั้งนโยบายการผลิต ที่ดิน การคาและตลาด สินเชื่อ การจัดองคกร สหกรณ การบริหาร ที่เกี่ยว
เนื่องกับการเกษตรในดานตางๆ

7. การวิจัยเพื่อเพิ่มองคความรูการผลิตทางเกษตรสูมือผูใช
   สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานการผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะการจัดการพืช สัตว และ

แมลงศัตรูพืชที่เปนองคความรูใหมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเชิงบูรณาการ
รวมทั้งการทดสอบเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่และกระบวนการสงเสริมเทคโนโลยีเหลานั้นสูมือ  
ผูใช

แผนแมบทการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
♦ แผนแมบทการวิจัยดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
♦ แผนแมบทการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
♦ แผนแมบทการวิจัยดานสารเคมีและสิ่งแวดลอม
♦ แผนแมบทการวิจัยดานลําไย
♦ แผนแมบทการวิจัยดานเกษตรที่สูง
♦ แผนแมบทการวิจัยดานธัญพืช
♦ แผนแมบทการวิจัยดานผลิตพืช
♦ แผนแมบทการวิจัยดานผลิตสัตว
♦ แผนแมบทการวิจัยดานเศรษฐศาสตร/สังคม/ธุรกิจเกษตร
♦ แผนแมบทการวิจัยดานเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

  



งานบริการงานวิจัยและพัฒนา
กับภาระหนาที่สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย คณะเกษตรศาสตร

การจัดต้ังองคกร
 เปนหนวยงานที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ม. ใหจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2529  ในชื่อ      

“งานบริการงานวิจัยและพัฒนา”  ตามหนังสืออนุมัติการแบงสวนราชการ ที่ ทม. 0202/511  ลงวันที่ 9 
มกราคม  2530  นับเปนหนวยงานที่ 5 ในสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร  โดยมีการ
พัฒนาการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง

ขอบเขตและภาระงาน
มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการใหบริการ  เพื่อสนับสนุนงานการเรียน การสอน การวิจัยและ

บริการวิชาการ   แบงเปนหนวยงานภายใน 3 หนวย และศูนยที่กอต้ังขึ้นภายในคณะ จํานวน 2 ศูนย
ภายใตการบริหารและจัดการของงานบริการงานวิจัยและพัฒนา  ดังนี้

ก. หนวยบริหารงานวิจัย
ข. หนวยบริการวิชาการ
ค. หนวยหองปฏิบัติการกลาง
ง. ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
จ. ศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

องคประกอบและหนาที่
ก) หนวยบริหารงานวิจัย  ประกอบดวยฝายงาน 4 ฝาย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังตอไปนี้

1) ฝายธุรการและประสานงานวิจัย
-หนาที่ธุรการ เชน การจัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ  การรางโตตอบจดหมาย

การจดบันทึกเพื่อเสนอพิจารณา การจัดเตรียมเอกสารของหนวยงาน การรับ-สงจดหมายทาง
ไปรษณีย  การจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
                  -หนาที่ประสานงานโครงการวิจัย  เชน  การประกาศรับสมัครทุนวิจัย  การเสนอโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหลงทุน การติดตามและแจงผลการพิจารณาทุน การติดตามผลการดําเนิน
งานวิจัยของคณาจารย นักวิชาการคณะเกษตรศาสตร  งานบริการขอมูลการวิจัย เปนตน

  



             2) ฝายบริหารงบประมาณโครงการวิจัย มีหนาที่ในการควบคุมดูแลงานการเงิน บัญชี
และพัสดุ     โครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร  ทั้งจากแหลงทุนงบประมาณแผนดินและแหลงทุน
ภายนอก  รวมถึงการบริหารและจัดการเงินเพิ่มพิเศษหมวด Overhead Charge และเงินพิเศษ ก
             3)  ฝายพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัย ประกอบดวยฐานขอมูลวิจัย ฐานขอมูล
บริการวิชาการและฐานขอมูลหองปฏิบัติการกลาง เชน การขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย การวิเคราะห
สถิติทุนวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การจัดทําฐานขอมูลแหลงทุนวิจัยเพื่อเผยแพรใหกับคณาจารย และนัก
วิชาการของคณะเกษตรศาสตร  การจัดทําฐานขอมูลบริการวิชาการเกี่ยวกับความรูดานการเกษตร
และฐานขอมูลอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร ของหองปฏิบัติการกลาง  และจัดทํารายงาน
ประจําปของหนวยงาน  งานพัฒนาเครือขายวิจัยทั้งในและตางประเทศ และงานพัฒนาเวปไซดของ
หนวยงาน  เปนตน
                4) ฝายสิ่งตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและจัดทําวารสารเกษตร  มีหนาที่ในการ
จัดทําวารสารเกษตร       ซึ่งเปนวารสารของคณะเกษตรศาสตรที่ตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการของ
คณาจารย/นักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ  จัดพิมพปละ 3 ฉบับๆ ละ 350 เลม รวม
1,050 เลมตอป

     ข) หนวยบริการวิชาการ  มีขอบขายภาระหนาที่ในการใหบริการวิชาการดานการเกษตรของ
คณะเกษตรศาสตร ใหกับประชาชนและผูสนใจโดยทั่วไป  ในรูปแบบตางๆ  เชน การเผยแพรความรู
ดานวิชาการเกษตรผานสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และหนังสือพิมพ การจัดฝกอบรม/สัมมนา/
เสวนา การสงเสริมรายไดใหกับชุมชนโดยการเปดรานจําหนายสินคาเกษตรใหกับกลุมเกษตรกร
กลุมสหกรณและผูผลิตรายยอยที่“เคานเตอรเกษตร” ของคณะฯ การจัดกิจกรรมรวมพัฒนาชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ เชน การจัดกิจกรรม “กาดโกงโคงเกษตร” และ “กาดโกงโคงเกษตรสัญจร”
การบริการคลินิกเกษตรสําหรับถามตอบปญหาผานทางเวปไซดของคณะ การพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีรวมกับชุมชนในทองถิ่น เชน โครงการเสริมสรางธุรกิจขนาดยอม(SMEs) โครงการเสริม
สรางความเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 135)       การบริการอื่นๆ เชน เปนหนวย
ประสานงานในการรับวิเคราะหตัวอยางสารระหวางบุคคล/หนวยงานภายนอกกับหนวยงานที่     
เกี่ยวของในคณะเกษตรศาสตร

  ค) หนวยหองปฏิบัติการกลาง มีขอบขายภาระหนาที่ในการใหบริการอุปกรณและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ใหกับคณาจารย              
นักวิชาการ/นักศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร และการฝกอบรมการใชเครื่องมือใหกับบุคลากรของ
คณะและประชาชนที่สนใจทั่วไป  รวมถึงการใหบริการวิเคราะหตัวอยางสาร  เปนตน

  



  ง) ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย  เปนศูนยที่จัดตั้งขึ้น ต้ังแตป พ.ศ. 2542 โดยความ
รวมมือและสนับสนุนจากบุคคลและหนวยงานตางๆ ภายใตการบริหารงานของงานบริการงานวิจัย
และพัฒนา  คณะเกษตรศาสตร  โดยไดรับงบประมาณแผนดินในการดําเนินงาน ต้ังแตป 2542-2546
จํานวน 15.3 ลานบาท      มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางความรูดานลําไยแบบครบวงจร   มีการ
ศึกษาวิจัย การฝกอบรมและแผยแพรความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกลําไยและการแปรรูปลําไยของ
ประเทศสูเกษตรกรชาวสวนลําไย ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเปนแหลง
ฝกงานใหกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร

   จ) ศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม  เปนศูนยที่กอต้ังขึ้นภายในคณะ
เกษตรศาสตร เร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2545 เปนตนมา โดยการบริหารงานของงานบริการงานวิจัย
และพัฒนา  มีหนาที่เปนศูนยประสานงานการดําเนินงานในโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา และมีหนาที่ในการประสานงานแหลงทุนในนักวิจัยในเครือขาย สงเสริมการดําเนินงานของ
ศูนยทําใหเกิดเครือขายของการวิจัยชุมชนเชิงพื้นที่และเครือขายนักวิจัยที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
สถาบัน รวมถึงภาคเอกชน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในเบื้องตนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สํานักงานภาค)

บุคลากรผูรับผิดชอบ
1.  นางสาววิไลพร   ธรรมตา หัวหนางาน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไประดับ  7
2.  นางสาวกนกวรรณ  ศรีงาม พนักงานมหาวิทยาลัย  (นักวิทยาศาสตร)
3.  นายอภิชาติ  คําผัด นายชางเทคนิค (ลูกจางชั่วคราว)
4.  นายทวี  จันทรมูล ลูกมือชาง  (ลูกจางประจํา)
5.  นางสาวปติพร  ธุรกิจเสรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  3  (ลูกจางชั่วคราว)
6.  นางสาวน้ําฝน อุนจิโน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3  (ลูกจางชั่วคราว)
7.  นางสาวจิราภรณ สุธาชัย นักวิชาการเงินและบัญชี  3  (ลูกจางชั่วคราว)
8.  นางสาวสายฝน  วงศสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญช  3  (ลูกจางชั่วคราว)

        9.  นายมานพ  เปยพรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร  3  (ลูกจางชั่วคราว)
      10.  นางสาวพัชรี  อธิมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 (พนักงานเงินรายได)
      11.   นางสาวจันทรจิรา  กอนแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  3  (ลูกจางชั่วคราว)
      12.  นายเกียรติระวี  พันธุไชยศรี นักวิชาการเกษตร  3  (ลูกจางชั่วคราว)
      13. นางสาวกรณิการ ลูกจางชั่วคราวรายวัน
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ะ- ประกาศทนุวจัิยการเสนอ
    โครงการเพื่อขอรับทุน
   จากแหลงทุน
- การติดตามผล
   การดาํเนนิงานโครงการ
วจิยั
- รายงานผลการวิจัย
- จัดทําคูมือแหลงทุน
- การวางแผนวจัิยประจาํป
- งานประเมินผล
   การดําเนินงานของ     
   หนวยงาน
- งาน  SAR / KQI
- งานจดบันทกึการประชุม
- งานใหบรกิารขอมลูวจัิย
- งานลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร
- งานบริการวิจัยทั่วไป
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การใชประโยชนจากคูมือแหลงทุนวิจัย

คูมือแหลงวิจัยที่ทานถืออยูนี้ เปนเอกสารขอมูลที่งานบริการงานวิจัยและพัฒนามีดําริจัด
ทําขึ้น ตามโครงการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะ ทั้งนี้โดยมุงประโยชน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกบุคลากรของคณะ ในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยประเภทตางๆ       
ตลอดจนแนวทางพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายในประเทศดวย

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร ไดเล็งเห็นความจําเปนเรงดวนในการ
จัดทําคูมือแหลงทุนวิจัยนี้ เนื่องจากไดพิจารณาเห็นวา ขอมูลเหลานี้ เปนความจําเปนพื้นฐานที่      
นักวิจัยทุกคนควรจะไดทราบ และสามารถสืบคนไดสะดวกและทันทีเมื่อตองการ

นักวิจัยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาโครงการวิจัยใหสอดคลองกับประเภทของทุน 
ปรัชญา นโยบายและทิศทางการวิจัยของแหลงทุน ตลอดจนตองมีความสอดคลองกับแผน         
ยุทธศาสตรการวิจัยของแหลงทุนดวย  ดังนั้นทุกคน จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลของแหลงทุนให
ละเอียดลึกซึ้ง กอนที่จะเขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน

ปจจุบันขอมูลที่จําเปนเหลานี้มักจะมีอยูอยางกระจัดกระจาย การประกาศแจงเวียน    
เชิญชวนใหเสนอโครงการวิจัยจากแหลงทุนเปนครั้งคราวก็มักจะไมไดใหขอมูลละเอียดมากนัก    
นอกจากนี้ ประกาศเชิญชวนดังกลาวก็มักจะกระทําอยางคอนขางกระชั้นชิด ไมมีเวลาพอสําหรับการ
พัฒนาโครงการวิจัยไวลวงหนากอนประกาศเชิญชวน และไมสามารถหาแหลงขอมูลเกี่ยวกับ      
ยุทธศาสตรการวิจัยและขอกําหนดของแหลงทุนมาศึกษาไดโดยสะดวกและทันการ

ปญหาตาง ๆ เหลานี้ ลวนสงผลกระทบขั้นสุดทายตอปริมาณและคุณภาพงานวิจัยของ     
คณะ/สถาบัน/สํานักทั้งสิ้น การจัดทําคูมือแหลงทุนวิจัยนี้ ผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งในการกระตุน
และสงเสริมใหกิจกรรมวิจัยของคณะ/สถาบัน/สํานัก  มีความกาวหนาอยางมั่นคงตอไป สอดรับกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ที่มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ในป 
พ.ศ. 2549 นี้

องคประกอบของคูมือแหลงทุนวิจัย
  เอกสารคูมือแหลงทุนวิจัยที่จัดทําขึ้น  ไดรวบรวมเอาขอมูลรายละเอียดและประเภทของ

ทุนตาง ๆ จากแหลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน โดยการรวบรวมจากเอกสารการแจงเวียนขาวสารและ
ประกาศทุนวิจัยของสวนราชการ และสืบคนขอมูลจากทั้งในอินเตอรเน็ตและขอขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  หลังจากนั้นไดนําขอมูลทั้งหมดมาจัดเปนหมวดหมู  เพื่อความสะดวกในการ
สืบคน    จัดทําเปนชุดขอมูล “แหลงทุนวิจัย”  ชุดขอมูล 1 ชุด จะประกอบดวยขอมูลแหลงทุนวิจัย 5

  



เลม มีการจัดพิมพแยกรูปเลมเฉพาะแตละแหลงทุนไป  เพื่อไมใหฐานขอมูลแตละหมวดมีขนาดใหญ
เกินไป  และสะดวกในการนํามาใชงาน

ชุดขอมูล “แหลงทุนวิจัย”  ประกอบไปดวยขอมูลแหลงทุน  จํานวน  5  เลม ดังนี้
เลมที่  1 การบริหารงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร
เลมที่  2 คูมือแหลงทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
เลมที่  3 คูมือแหลงทุนวิจัยสํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
เลมที่ 4     คูมือแหลงทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เลมที่ 5 คูมือแหลงทุนวิจัยอื่นๆ

เลมท่ี 1   การบริหารงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร  ไดสนับสนุนงานวิจัยทั้งในระดับบุคคล ระดับภาควิชา ศูนยวิจัย กลุม

วิจัยและหนวยวิจัย  รวมถึงงานวิจัยในเชิงบูรณาการตามแผนยุทธศาสตรและทิศทางการวิจัยของ      
ประเทศ โดยมีงานบริการงานวิจัยและพัฒนา เปนหนวยประสานงานกลาง  ในป พ.ศ. 2546  คณะ
เกษตรศาสตร ไดกําหนดนโยบายและทิศการทางการวิจัยของคณะฯ โดยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
วิจัยออกเปน 2 ดาน ไดแก

ก. แผนยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งทางการบริหารจัดการ
ข.  แผนยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งทางดานวิชาการ

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรตอไป และเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานการวิจัยใหกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย “Research University” ภายในป พ.ศ. 2549 นี้

เลมที่ 2  คูมือแหลงทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ไดจัดทําแผนวิจัยซึ่งกําหนดทิศทางไว 4 ทิศทาง 

ประกอบดวย  ทิศทางที่ 1 การวิจัยที่นําประเทศไปสูการพึ่งตนเอง ทิศทางที่ 2 การวิจัยที่นําไปสูการ
เพิ่มผลผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม ทิศทางที่ 3 การวิจัยที่นําไปสูความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง
และสิ่งแวดลอมดี  ทิศทางที่ 4 การวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศ  โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ข้ึน เปนแนวทางใน
การดําเนินงาน  นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ยังสนับสนุนทุนวิจัยภายใต      
โครงการความรวมมือระหวางไทยกับตางประเทศ ในหลายประเทศ  เชน ความรวมมือกับประเทศ
ญ่ีปุน  เกาหลี จีน เยอรมัน ออสเตรเลีย และอิสราเอล เปนตน

  



เลมที่ 3  คูมือแหลงทุนวิจัยจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สวทช. เปนหนวยงานบที่มีบทบาทสนับสนุนและเปนผูดําเนินการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีนโยบายในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และสิ่งแวดลอม  โดยมีเปาหมายสูงสุดในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  กิจกรรมการ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม จะดําเนินการภายใตศูนยแหงชาติ 3 ศูนย คือ ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  และสวนงานกลาง

     ประเภททุนวิจัยท่ีใหการสนับสนุน ไดแก
• โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาด

 เทคโนโลยีหลักท่ีใหการสนับสนุน
 เปนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและมีความยั่งยืน เปน
เทคโนโลยีที่กอใหเกิดของเสียนอยลงหรือเกิดของเสียที่ไมเปนพิษ  เปนการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา

 เปนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
 เปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือวัสดุใหมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาเพื่อ
ทดแทนวัสดุเกา

 เปนการพัฒนาเทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหม
 เปนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประหยัดวัตถุดิบและทรัพยากร
 การออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม (Eco-Design) หรือ Design for Environment
 Life Cycle  Assessment

• โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีและพลังงาน  
เทคโนโลยีท่ีใหการสนับสนุน ไดแก

 พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน เชน  พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล
พลังงานลม เปนตน

 ระบบการประหยัดพลังงาน เชน เทคโนโลยีทําความเย็นและปรับอากาศ  การ
วิเคราะหและแบบจําลองทางคณิตศาสตร  การเก็บขอมูล  การประเมินทางดาน
เทคนิค เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม

• โครงการวิจัยเชิงนโยบาย  (งานสวนกลาง)
ขอบเขตของการใหทุน

 เปนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษานโยบาย สถานภาพ แนวทาง และหรือ
มาตรการทางวิทยาศาสตร

  



 เปนโครงการที่มีลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ  ดังนี้
• เปนการศึกษาเพื่อองคความรูใหม
• เปนการศึกษาเพื่อแกปญหา
• เปนการนําผลการศึกษาที่มีอยูแลวไปประยุกตใชแกปญหาจริง

• โครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพื่อชนบท
สาขาการใหทุน

 ผลิตภัณฑพื้นบาน
 การจัดการทรัพยากรในชุมชน
 เครื่องจักรกลการเกษตร

เลม  4   คูมือแหลงทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีภาระกิจในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

ที่มีลักษณะครบวงจร ตอเนื่อง นําผลไปใชประโยชนไดจริง  โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรของ สกว.
สําหรับป 2546-2548  แบงออกเปน 4 กลุมยุทธศาสตร ดังนี้

1) กลุมวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสรางองคความรูใหม  การใหทุนแบงออกเปน 8 ประเภท
ดังนี้

 ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
 ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
 ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม
 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม
 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในตางประเทศ
 ทุน Visiting Fellowship ของสภาวิจัยแหงชาติของแคนาดา
 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship)
 ทุนวิจัยพื้นฐานแบบกําหนดทิศทาง (Directed Basic Research Grant)

2) โครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) เพื่อสนับสนุนการสราง “นักสรางความรูใหม”
 เปนทุนวิจัยที่สนับสนุนการสรางนักวิจัยระดับปริญญาเอกในประเทศ ดวยกระบวน
การสรางองคความรูใหม เพื่อเพิ่มปริมาณนักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับที่ไดมาตรฐาน
นานาชาติ

  



3) กลุมวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการสรางและใชความรูตามความตองการของผูใช
 เปนทุนวิจัยที่นําผลไปใชประโยชนโดยตรง  สวนใหญจะเปนโครงการที่มีลักษณะ
เปนชุดโครงการ   ดําเนินงานโดยฝาย  1-5

 ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (ฝาย 1)
 ฝายเกษตร (ฝาย 2)
 ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝาย 3)
 ฝายชุมชน (ฝาย 4)
 ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5)

4) กลุมงานวิจัยเพื่อทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการสรางและใชความรูโดยสังคมฐานรากคือ
ชุมชน ทองถิ่น  ดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ

 การวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Participatory Action Research :PAR) มี 2 ลักษณะ คือ
 การวิจัยที่เนนกระบวนการแกปญหาสังคม
 การวิจัยที่เนนการทดลองเปรียบเทียบและทดสอบปจจัยตางๆ

 การวิจัยทางเลือกเพื่อทองถ่ิน  ดังนี้
 การวิจัยเบื้องตน เปนกระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยและการรวบรวมความรู รวม
ถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจัยชาวบาน เพื่อวางแผนและแกปญหาในเบื้องตน
หรือพัฒนาไปสูงานวิจัยเต็มรูปแบบตอไป

 การวิจัยที่เนนการสรุปความรูและรวบรวมองคความรูจากการทํางานพัฒนาของ
ชุมชน

 การวิจัยเชิงความรวมมือ  เปนการสนับสนุนการสรางองคความรูรวมกับหนวย
งานหรือภาคีอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานเพื่อชุมชนทองถ่ิน

- การสรางกลไกความรวมมือการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน
- การสรางเครื่องมือ/ตัวช้ีวัดการพัฒนาและการแกปญหาทองถ่ิน
- การประเมินการทํางานพัฒนารวม
- การเชื่อมรอยประสานความรูระหวางหนวยงาน เปนตน

  



เลมท่ี 5  คูมือแหลงทุนอื่นๆ
นอกจากคูมือแหลงทุนสามแหลงใหญๆ ที่กลาวมาแลว  ยังมีทุนอุดหนุนการวิจัยอีกกลุมหนึ่ง

ที่มีลักษณะเปนทุนเฉพาะของมูลนิธิหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุนจากตางประเทศ
องคกรเหลานี้จะใหการสนับสนุนทุนวิจัยตามนโยบายหลักขององคกรเทานั้น  และมักจะประกาศให
ทุนเปนระยะๆ ไมสม่ําเสมอ  การติดตอขอรับทุนอาจจะติดตอสอบถามไปยังองคกรโดยตรงก็ได
ในเลมนี้ไดรวบรวมตัวอยางของทุนประเภทตางๆ ของแหลงทุน  ไดแก
 1.   ทุนวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวง

2.   ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. ทุนวิจัยจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
4. ทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. ทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเร
6. ทุนวิจัยจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
7. ทุนวิจัยจากสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
8. ทุนวิจัย The JSPS RONPAKU (Dissertation PH.D) Program
9. ทุนวิจัย The Matsumae  International  Foundation
10. ทุนวิจัย Kobe  Gakuin  University

วิธีการใชประโยชนจากคูมือ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนวิจัย  จะครอบคลุมรายละเอียดถึงประวัติความเปนมา  ปรัชญา

วิสัยทัศน ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการวิจัยของแหลงทุนตางๆ
ในสวนที่เกี่ยวของกับทุนแตละประเภท ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและ          

ขอกําหนดตางๆ วิธีการเสนอขอรับทุน แบบเสนอโครงการและคําชี้แจงประกอบ  ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบัติเมื่อไดรับอนุมัติทุนไวอยางคอนขางละเอียด  ตามที่จะจัดหาขอมูลมาได

การสืบคนขอมูลทุนของแตละแหลง  ควรเริ่มตนที่ประวัติความเปนมาของแหลงทุนกอน
แลวจึงศึกษาถึงขอมูลจําเพาะของทุนแตละประเภทตอไป  เมื่อจะดําเนินการพัฒนาโครงการวิจัย อาจ
ศึกษาแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

ขอมูลที่รวบรวมไวในแหลงทุนนี้ ถือวาเปนขอมูลปจจุบันสําหรับป พ.ศ. 2547 – 2548 ซ่ึง
ในปตอๆ ไปอาจจะตองมีการตรวจสอบกับงานบริการงานวิจัยและพัฒนา แตโดยปรกติขอมูลเหลานี้
จะยังไมคอยเปลี่ยนแปลงในชวง 5 ป เนื่องจากสวนมากแหลงทุนจะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

  



ทิศทางการวิจัยไว  ระยะเวลา ประมาณ 3-5 ป ซ่ึงก็สามารถใชเปนแนวทางประกอบการศึกษาไดใน
ระยะเวลาดังกลาว

ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหลงทุนตาง ๆ  ของคณะเกษตรศาสตร

ขั้นท่ี 1 งานบริการงานวิจัยและพัฒนา แจงประกาศทุนวิจัยไปยังภาควิชา/หนวยงาน โดยทาง
Intranet งานสารบรรณสวนกลางของคณะฯ  ลงประกาศในจุลสารเกษตรเฮา  ติดบอรด
ประชาสัมพันธ  ทางอีเมลเฉพาะบุคคล ฯ

ขั้นท่ี 2  นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยที่งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

ขั้นท่ี 3  งานบริการงานวิจัยและพัฒนา รวบรวมโครงการ  และจัดทําหนังสือนําสงโครงการวิจัย
                    ไปยัง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานศูนยบริหารวิจัย หรือบางกรณีทําหนังสือถึงแหลงทุน
                    โดยตรง

ขั้นท่ี 4  ศูนยบริหารงานวิจัยดําเนินการระดับมหาวิทยาลัยตอไป (กรณีผานศูนย)

ขั้นท่ี 5 แหลงทุนแจงผลการพิจารณา อนุมัติหรือแกไข ผานมหาวิทยาลัยไปยังงานบริการงานวิจัย
                    และพัฒนา

ขั้นท่ี 6 งานบริการงานวิจัยและพัฒนา แจงผลการพิจารณาไปยังนักวิจัยที่เกี่ยวของ

        ขั้นท่ี 7 งานบริการงานวิจัยและพัฒนา  อํานวยความสะดวกเรื่องของการประสานงานเพื่อลงนาม
                    ในสัญญาโครงการวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหมและแหลงทุนวิจัย  และบริการอื่นๆ

  



วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และแนวทางการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพา  

ตนเองได

พันธกิจดานการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับพื้นฐาน และประยุกตในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อสามารถนําไป      

แกไขปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ

นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1. กรอบในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และความหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนน      
การวิจัย

ทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดขึ้นบนพื้นฐานความพรอม 
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายเพื่อเปนเครื่องมือชี้นํา สนับสนุน และผลักดันการ
ดําเนินงานดานการศึกษาวิจัยในรูปแบบตางๆ ของคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยวิจัยตามนโยบายที่กําหนดในแผน
พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. ความหมายของการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อ

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รองรับการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ โดยการศึกษาสภาพปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ   
ชุมชนทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรูในวิทยาการทั้งดาน       
วิทยาศาสตร และศิลปศาสตร

- หรือเพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยตามความตองการของหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และนําประสบการณจากการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตตาม      
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

  



3. รูปแบบการศึกษาวิจัย
การดําเนินการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอาจปรากฎในรูปแบบ
1. การศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาในคณะ   

ตาง ๆ  เชน  โครงการวิจัย การศึกษาปญหาพิเศษ งานการคนควาแบบอิสระ         
งานวิทยานิพนธ

2. การศึกษาวิจัยในลักษณะโครงการ/โครงงาน ของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และ
บุคลากรอื่น ที่มีลักษณะโครงการเดี่ยว หรือโครงการรวม หรือในลักษณะที่ปรึกษา

การศึกษาวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ขางตน จะมีลักษณะแตกตางตามประเภทแหลงที่มาของ
งบประมาณที่ใชในการศึกษา (งบประมาณสวนตัว งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได             
งบประมาณกองทุนวิจัย งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก)

4. นโยบายการวิจัย
- สนับสนุนการวิจัยประยุกตที่มุงแกปญหาเฉพาะหนาเรงดวนของสังคม และฟนฟูสราง

ภูมิคุมกันในสังคมมีความเขมแข็ง และพัฒนาอยางยั่งยืนโดยพึ่งตนเองไดในวิถีไทย ขจัด
ความขัดแยงในสังคม มุงสรางคนดีมีศีลธรรม

- เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาหนวยงาน/องคกร/ชุมชน ทองถิ่น 
ประเทศ และภูมิภาค

- สนับสนุนการวิจัยทั้งดานการวิจัยประยุกต เพื่อการพัฒนาการวิจัยพื้นฐาน เพื่อการสรางและ
ส่ังสมองความรู

ทิศทางและแนวทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ.2545)
ทิศทางและแนวทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดจากกรอบแนวคิดในดานกระแส

โลกาภิวัฒน กระแสสังคมภายในประเทศ นโยบายและความตองการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
ปจจัยที่ผลตอการกําหนดภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของชุมชนทองถิ่น ศักยภาพความพรอมและเปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังตอไปนี้ :

  



5. ทิศทางการวิจัย
ทิศทางที่ 1: เปนมหาวิทยาลัย ที่มุงศึกษาวิจัย การจัดการและพัฒนาการใชทรัพยากรทองถิ่น

อยางยั่งยืน ดานการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมโดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น เพื่อสนับสนุนพัฒนา หนวย
งาน/องคกร/ชุมชน ไปสูการพึ่งพาตนเอง

ทิศทางที่ 2:     เปนมหาวิทยาลัยที่มุงศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรูและความรวมมือกับหนวยงาน/
องคกร/ชุมชนทองถิ่น ในการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมทองถิ่น
ทั้งสังคมเมืองและชนบท และการจัดการทรัพยากรบนที่สูง

ทิศทางที่ 3:      เปนมหาวิทยาลัยที่มุงศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคมศาสตร เพื่อประโยชนในการรักษาและ
การบริการดานสุขอนามัย รองรับการพัฒนาความเปนอยูที่ดีของชุมชนสังคม
เขมแข็ง และสิ่งแวดลอมที่ดี

ทิศทางที่  4: เปนมหาวิทยาลัยที่มุงการเปนแหลงศูนยขอมูลสารสนเทศดานการอนุรักษทํานุบํารุง
และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม มรดกสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งสารสนเทศการพาณิชย ครอบคลุมประเทศในกลุมอนุภูมิภาคน้ําโขง
(จีนตอนใต ลาว พมา กัมพูชา และเวียตนาม)

6. แนวทางการวิจัย
ทิศทางการวิจัยตาง ๆ ขางตน ประกอบดวยแนวทางการวิจัยที่สาขาวิชาตาง ๆ ในกลุม

สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร ดําเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะสาขาวิชาเดียว หรือรวมสาขา โดยมีแนวทางการวิจัย
ภายใตทิศทางตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงศึกษาวิจัยการจัดการและ
พัฒนาการใชทรัพยากรทองถิ่นอยางยั่งยืน ดานการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม      
โดยการประยุกตใชวิทยาศาตรและเทคโนโลยีในการใชประโยชนทรัพยากร  ทองถิ่น เพื่อ
สนับสนุน พัฒนา หนวยงาน/องคกร/ชุมชน ไปสูการพึ่งตนเอง    โดย คณะ สถาบัน สํานัก 
สามารถดําเนินการวิจัยใหสอดคลองตามแนวทางในขอ 1 – 4 ดังนี้ คือ

1.1 การวิจัยที่มุงหรือมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่สอดคลองกับการใช
ทรัพยากรและลักษณะทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ทางดานระบบเกษตรไมดอก ไมประดับ ไมผล    
พืชไรและสัตวเศรษฐกิจของชุมชน/ทองถิ่น

  



1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาดานคุณภาพผลิตภัณฑ และดานการบริการ เพื่อรองรับ   
การพัฒนาดานธุรกิจ อุตสาหกรรมของทองถิ่น

1.3  การวิจัยที่มุงหรือมีผลตอการพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี   
       ชาวบานมาใชประโยชนและนําไปสูการขยายผลทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม
1.4 การวิจัยเพื่อประยุกตเทคโนโลยีจากตางประเทศใหเขากับปญหาและ/หรือ       

ภูมิปญญาทองถิ่นทางดาน
- การวิจัยดานพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- การวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาดและบําบัดของเสีย
- การวิจัยเพื่อการใชประโยชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา  

คอมพิวเตอร ซอฟแวร และฮารดแวร

2. แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางที่มุงศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรู และการรวม
มือกับหนวยงาน/องคกร/ชุมชนทองถิ่น ในการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สังคมทองถิ่น ทั้งสังคมเมือง และชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 การวิจัยประยุกตที่จะชวยแกปญหายาเสพติด การวางงาน แรงงาน ความยากจน
      ข อ ขั ดแย ง และกา รแย ง ชิ ง ท รั พยากรธ ร รมชาติ บนที่ สู ง  การจั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติ เมือง และสิ่งแวดลอม
2.2 การวิจัยผลกระทบของสังคมตะวันตกตอสภาวะของสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
2.3 การวิจัยทางดานขอมูลและการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่น
2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนทองถิ่น
2.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของนักศึกษา และการเรียนรูของประชาชนทุก

ระดับ ทุกอาชีพ ใหรูจักวิธีการเรียนรูตลอดชีพ ตลอดชีวิต (Life long Education)
2.6 การวิจัยพัฒนารูปแบบ คานิยมที่ดีตอคนดี มีความรูมากกวาอํานาจ อิทธิพล        

รูปแบบการสรางชุมชนรักทองถิ่น การบริหารชุมชนทองถิ่นที่ดีภายใตแนวทาง 
ธรรมาภิบาล

2.7การวิจัยพัฒนากฎระเบียบ ขอบังคับ/กฎหมาย และการพัฒนากระบวนการบังคับ
ใชในสังคมชุมชนทองถิ่น

  



3. แนวทางการวิจัยภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และสังคมศาสตรเพื่อประโยชนใน
การรักษา และการบริการดานสุขอนามัย รองรับการพัฒนาความเปนอยูที่ดีของชุมชน 
สังคมเขมแข็ง และสิ่งแวดลอมที่ดี

3.1 การวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส/โรคติดเชื้อ/โรคไมติดเชื้อ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับ สมุนไพรในทองถิ่นและการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
3.4 การวิจัยเพื่อปองกันดานอุบัติเหตุ ภัยอันตราย การปองกันโรคในชุมชน

และการรักษาโรค
3.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของมนุษยและการฟนฟูสุขภาพของผูปวยผูสูงอายุ

และเด็กดอยโอกาส
3.6 การวิจัยผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีและการใชผลิตภัณฑตอสุขอนามัยและ

สภาวะปลอดสารพิษ
3.7 การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และประยุกตใชประโยชนทางดานระบบ

เกษตร Agricultural System, Ethnobiology/Ethnobotany ฟสิกส นิวตรอนและ
ลําอนุภาค สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สตรีศึกษา

4. แนวทางการวิจัย ภายใตทิศทางการวิจัยที่มุงเปนแหลงศูนยขอมูล เปนศูนย
กลางการศึกษาวิจัย ดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการฟนฟูศิลปวัฒน
ธรรม มรดกสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน  
ทองถิ่นภาคเหนือ และประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  (จีนตอนใต ลาว พมา กัมพูชา 
และเวียตนาม)

4.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเปนแหลงศูนยขอมูล เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น

4.2 การวิจัยดานลานนาศึกษา ไทยศึกษา เพื่อการอนุรักษและฟนฟูมรดกสถาน ศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

4.3 การศึกษาวิจัยดานชุมชนทองถิ่น กลุมชาติพันธ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ในระดับทองถิ่นภาคเหนือ และประเทศ
ในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (จีนตอนใต ลาว พมา กัมพูชา และเวียตนาม)

  



แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย

1. การพัฒนาผานกระบวนการงบประมาณ
1.1 งบประมาณแผนดินรายป

- จัดทําเปนโครงการวิจัยรวมสหสาขาวิชา
- สอดคลองกับทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สอดคลองกับทิศทางและแนวทางการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย        
แหงชาติ

1.2 งบประมาณเงินรายได รายป
- ติดตาม/ประเมินผล คณะ/หนวยงาน ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณไมนอยกวา รอยละ 5 ของงบประมาณเงิน    
รายไดจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนพัฒนางานวิจัยในแตละสาขา
วิชา โดยมีการจัดทําแผนและโครงการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและแนวทางการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย

1.3 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ใหคณะกรรมการกองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในแตละปตามทิศทาง/แนวทางการวิจัยที่กําหนดเฉพาะทางและ       
สอดคลองกับนโยบายของสภาพมหาวิทยาลัย

       -   เปนโครงการที่มุงสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.4 แหลงทุนสนับสนุนจากภายนอก

 -  ใหคณะกรรมการกองทุนวิจัยพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดําเนินการโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในแตละปตามทิศทาง/แนวทางการวิจัยที่กําหนดเฉพาะทางและ  
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

2. ภาระและกลไกสถาบัน
2.1 สภาพมหาวิทยาลัย

- ใหนโยบายในการกําหนดทิศทาง และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สนับสนุนแนวทางดานการจัดหาแหลงทุนวิจัย
- สนับสนุนสงเสริมพัฒนาเครือขายการเชื่อมโยงระหวางนักวิชาการมหาวิทยาลัยกับ
ภาคธุรกิจเอกชน

- ติดตามและประเมินผลการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย

  



2.2 มหาวิทยาลัย
- การพัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและการพัฒนาองค

ความรูดานการวิจัย
1. การจัดทําวารสารวิชาการ
2. การประชุมทางวิชาการในระดับชุมชน ทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
3. การเชิดชูเกียรตินักวิจัย

- การพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
1. การพัฒนา/สนับสนุนดานเครื่องมือ อุปกรณศูนย เครื่องมือวิจัย
2. การพัฒนาระบบงานวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน
3. จรรยาบรรณนักวิจัย
4. การจัดตั้ง Chair professor หรือตําแหนง Research Professor
5. การจัดทําระบบฐานขอมูลดานการวิจัย RIS (Research Information 

System) โดยแยกประเภทของงบประมาณ เชน งบประมาณแผนดิน         
งบประมาณรายได และแหลงงบประมาณภายนอก

6. ใหมีการสรุปขอมูลงานวิจัยที่ผานมามีที่มาจากแหลงงบประมาณทุกดาน
7. ใหมีหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลวิจัย และความ     

กาวหนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก และเสนอแนะ
การปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

8. กําหนดภาระงานวิจัย และงานสอน ที่มีขอกําหนด วัดไดอยางชัดเจนทั้ง
สําหรับคณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ที่ประสงคจะรับเฉพาะ              
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกในการทําวิจัย

2.3 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
1. จัดทําแผนงบประมาณประจําป (งบประมาณแผนดิน/งบประมาณเงินรายได) 

ใหสอดคลองกับทิศทาง และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการจัดหาแหลงทุนการวิจัยจากภายนอก และการวิจัยรวมภาค      

เอกชน/ชุมชนภายนอก
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล คณาจารย และนักวิจัย ที่รับขอการสนับสนุน            

งบประมาณกรทําวิจัย ทั้งจากงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยและจาก     
แหลงทุนภายนอกที่ดําเนินการในระดับภาควิชา และสาขาวิชา

  



4. กํากับ/ติดตาม ประเมินผล คณาจารย และนักวิจัย ที่รับการสนับสนุน           
งบประมาณการทําวิจัย ทั้งจากงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยและจาก  
แหลงทุนภายนอกที่ดําเนินการในนามคณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัย

5. สรุปผลขอมูลวิจัยประจําปที่มาจากแหลงงบประมาณทุกดาน

2.4 สถานบันวิจัย/สํานัก
1. กําหนดแนวทาง/หัวเรื่องการวิจัยและดําเนินการวิจัย ตามทิศทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย
2. กํากับการศึกษาวิจัยของหนวยงานวิจัยในเครือขายของสถาบันใหสอดคลอง

กับแนวทางและทิศทางการวิจัย
3. สนับสนุน/ดําเนินการและพัฒนาการทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน/ชุมชน   

ทองถิ่นและองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย

  



แผนปฏิบัติการพัฒนาทิศทางและแนวทางการวิจัยในชวยแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)

จากสถานภาพและสภาพแวดลอมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในปจจุบันทั้ง
ดานบุคลากร หนวยวิจัย เครื่องมืออุปกรณ อาคารสถานที่ และการจัดการดานงบประมาณ เพื่อเชื่อม
โยงผลการวิจัยสูการพัฒนาการเรียนการสอน การสรางองคความรูและการประยุกตดานการแกไข
ปญหาสังคม และการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนอยางตอเนื่องและยั่งยืนจึงกําหนดแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางและแนวทางที่กําหนด ดังตอไปนี้

ป พ.ศแผนปฏิบัติการ
2545 2546 2547 2548 2549

1. การพัฒนางานดานการวิจัยพื้นฐาน  
การวิจัยประยุกตจากงบประมาณ 
เงินรายได

   ใหคณะฯ/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดสรร 
งบประมาณเงินรายไดที่เกิดจากการจัด
การเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 5 
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโดยกําหนดสวน
การจัดสรรดังนี้การวิจัยพื้นฐาน : การ
วิจัยประยุกต ในสัดสวน 60 : 40
โดย : การวิจัยพื้นฐาน มุงศึกษาวิจัยเพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาดานธุรกิจเอกชน 
(งบประมาณที่ใชสนับสนุนในสวนนี้ใช
เปนงบฯ สนับสนุน/ประสานงาน มิใช  
งบดําเนินการ)

  



ป พ.ศแผนปฏิบัติการ
2545 2546 2547 2548 2549

2.

3.

การมุงเนนงานวิจัยประยุกตเพื่อตอบ
สนองการแกไขปญหาสังคมและการ
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชน

   ใ ห ค ณ ะ ฯ / สํานั ก / ส ถ า บั น วิ จั ย  
มุงพัฒนาโครงการวิจัยประยุกตใหสอด
คลอง    รองรับ เปาหมาย/โครงการที่รัฐ
สนับสนุน โดยผานงบประมาณแผนดิน 
หรือแหลงทุนสนับสนุนอื่น มีสัดสวน  
งบประมาณโดยรวมไมนอยกวา 2 เทา 
ของงบประมาณเงินรายไดที่ใชสนับสนุน

การพัฒนาความเขมแข็งและความ
ยั่งยืนดานการวิจัย
   ใหคณะ/สํานัก/สถาบันวิจัย ดําเนิน
การใหหนวยวิจัยภายในหนวยงาน เสนอ
ขอ/สํารวจสถานภาพ ของหนวยวิจัยที่
แสดงถึง จุดแข็ง/ประเด็นการวิจัย : 
ความสอด-คลองกับทิศทาง/แนวทางการ
วิจัย
  :   ความพรอมทางดานอาคารสถานที่/
      เครื่องมือ อุปกรณ
  :   ความยั่งยืนดานบุคลากร (ความ
      ตอเนื่องของโครงการในอนาคต)
     ประโยชนของผลการศึกษาวิจัย
     /วิธีการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช
    ประโยชนตอ
  :  การเรียนการสอน
  :  การเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
  :  ผลทางดานลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

  



ป พ.ศแผนปฏิบัติการ
2545 2546 2547 2548 2549

4. แผนแมบทเพื่อการพัฒนาทิศทาง 
แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   เปาหมาย  :  “การวิจัยลักษณะ  
สหสาขาวิ ช าทั้ ง ด านวิ ทยาศาสตร  
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
สังคมศาสตร ที่มุงพัฒนาดานการเกษตร 
ในลักษณะครบวงจร โดยเชื่อมโยงทั้ง
ดานการเรียนการสอนและการประยุกต
ใชประโยชน เชื่อม-โยงดานสังคมและ
ธุรกิจเอกชน”

แนวทางดานงบประมาณ
- การสนับสนุนดานงบประมาณ
  เงินรายไดการเรียนการสอน       รอยละ
- การสนับสนุนจากงบประมาณ      10
  กองทุนวิจัย
- การสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน/
  รัฐ รอยละ 40
- การสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก     
  รอยละ 50
แนวทางดานบริหารจัดการ
- การเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนใน
  ระดับบัณฑิตศึกษา
- การเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
  สอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperation   
  Education)
- การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชน
- การเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ
- การเชื่อมโยงดานภาระ/กลไกสถาบัน

  



ยุทธศาสตรการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัตถุประสงคของการกําหนดยุทธศาสตร

ดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกําหนดวิสัยทัศนไววาภายในป พ.ศ. 2549 จะ “เปน
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองได” 
และไดกําหนดพันธกิจดานการวิจัยไววา “ผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและประยุกตในสาขา
วิชา  ตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ “เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลงานนโยบาย ทิศทาง และแนวทางของการวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบาย แนวทางการวิจัย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ตลอดจนสนับสนุนวัตถุประสงค และ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการของการคนควาหาคําตอบเพื่อการสรางองค
ความรูใหมและการสรางนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาจึงเปนปจจัยที่เปนตัวกําหนดความสามารถ
ในการแขงขันในมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวาระบบการวิจัยและพัฒนายังมีจุดออนและมีปญหาอยู
หลายประการ จึงเปนเหตุใหการใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนามีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเปนแหลงสําคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกปฏิบัติงานวิจัย โดยมีความสามารถ
ที่จะผลิตบุคลากรเพื่อการวิจัยและดําเนินการวิจัย แตขาดการประสานเชื่อมโยงระหวางคณะ 
สถาบัน หนวยงานวิจัยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ทําใหเกิดความซ้ําซอนของงาน
วิจัย และงานวิจัยที่ดําเนินการอยูจะมีลักษณะกระจัดกระจายไมสอดคลองกับความตองการของ
สังคม และไมสามารถรวมผลการวิจัยและตอยอดใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมได    นอกจากนี้ การ
วิจัยของมหาวิทยาลัยยังขาดการบริหารจัดการระบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล ทําใหขาดทิศทางในการ
ดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกันในทุกระดับ อีกทั้งยังขาดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพอีกดวย จาก
ปญหาดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเรงดวน เพื่อ
การพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน “มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย” (Research University) 
ภายในป พ.ศ. 2549

  



ยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม แบงออกเปน 6 ยุทธศาสตร
ดังนี้

1. ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
2. พัฒนาความพรอมของปจจัยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
3. สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย
4. กําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยใหเปนเงื่อนไขสําหรับการสําเร็จการ

ศึกษา
5. สงเสริมใหขาราชการ/ พนักงาน ทําการศึกษา/ วิจัยเพื่อพัฒนางาน
6. มีกลไกความรับผิดชอบ (resposibility) และรับผิดชอบ (accountability)

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
แผนปฏิบัติ 1.1 โครงสรางพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
- มีรองอธิการบดีฝายวิจัย ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย และคณะกรรมการสงเสริมและ

ประสานงานวิจัยทําหนาที่สนับสนุนการกําหนดนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ประสานงานกับคณะ สถาบัน สํานัก และศูนยวิจัย โดยมีศูนยบริหารงานวิจัยทําหนาที่
ประสานงาน

- จัดตั้งศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนหนวยงานกลางทําหนาที่
บริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ประสานงานดานวิจัยระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาย
ในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน แสวงหาและระดมทุนสนับสนุน
การวิจัย จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ติดตาม ใหคําปรึกษาเสนอแนวทางแกไข 
และประเมินผลการวิจัย ดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา การใชประโยชนจาก    
ผลงานวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี ตลอดถึงการดําเนินการในเชิงพาณิชย โครงสราง
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

- มีคณะกรรมการพิจารณากําหนดทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับ     

พื้นฐานและประยุกตในสาขาวิชาตาง ๆ
- พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหถูกตองและเปนปจจุบัน และ

พัฒนาระบบเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย

- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

  



- มีการปรับปรุง กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ใหทันสมัย และคลองตัว    
เอื้อตอการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

- จัดทําวารสารทางวิชาการ (Chiang Mai University Journal) เปนภาษาอังกฤษ         
เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และรวบรวมจัดทําบท    
คัดยอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป

แผนปฏิบัติ 1.2 โครงสรางพื้นฐานระดับคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ
- กําหนดใหทุกคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ มีรองคณบดี และ/หรือผูชวยคณบดี

ฝายวิจัยหรือผูรับผิดชอบ ดูแลดานการวิจัย รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
หรือคณะอนุกรรมการ ทําหนาที่กําหนดทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางและ  
แนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

- กําหนดใหทุกคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ มีการดําเนินการดานทรัพยสิน           
ทางปญญา และการใชประโยชนจากผลงานวิจัย

- กําหนดใหทุกคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จัดตั้งหนวยงานพัฒนาเทคโนโลยี      
สารสนเทศ เพื่อการวิจัย เพื่อพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยของบุคลากรในหนวยงานที่      
ถูกตองและเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงระบบเครือขายเพื่อติดตอแลกเปลี่ยน
ฐานขอมูลการวิจัยกับมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. มีทิศทางและแนวทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
2. มีศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. มีขอมูลการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหถูกตองและเปนปจจุบัน

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาความพรอมของปจจัยดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
แผนปฏิบัติ 2.1 ระบบงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและเพื่อทําวิจัย
- มีนโยบายเชิงรุกและระบบการแสวงหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรม

ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย จากแหลงทุนภายในประเทศ และภายนอกประเทศ      
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

  



- มีระบบการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อใหการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสอดคลอง
กับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีวิธีการดําเนินการที่รวดเร็ว 
และโปรงใส

- กําหนดใหทุกคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะนํางบเงินรายไดไมตํ่ากวารอยละ 5    
เพื่อสนับสนุนการวิจัย

- มีนโยบายและระบบสนับสนุนการหาทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยของคณาจารย        
มีระบบประชาสัมพันธ และหนวยประสานงานกับแหลงทุนตาง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติ 2.2 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบและงบประมาณ
เพื่อการติดตอ เจรจา แลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ/นักวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยเขารวม
ประชุม/เสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา ทั้งในและตางประเทศ ตลอดถึงการ
สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

- สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการที่ประกอบดวยนักวิจัยจากตางสถาบัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบการประชาสัมพันธ
งานวิจัย และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในสื่อตาง ๆ และระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต

แผนปฏิบัติ 2.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัย
- มีนโยบายจัดตั้งหนวยวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งวางกลไกและหาแนวทาง   

สงเสริมใหเกิดศูนยความเปนเลิศ (center of excellence) ทางดานการวิจัย
- พัฒนาระบบเครือขาย สําหรับการสืบคนและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
2. จํานวนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและตางประเทศ
3. จํานวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. มีศูนยวิจัยกลางและจํานวนเครื่องมือวิจัย

  



ยุทธศาสตรที่ 3  สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย
แผนปฏิบัติ 3.1 พัฒนาทักษะวิจัยสําหรับอาจารยที่ยังไมเคยทําวิจัย
- กําหนดใหคณะ มีระบบการพัฒนาทักษะดานการวิจัยแกคณาจารย เชน การจัดอบรม 

สัมมนา ดานการวิจัยและเสริมทักษะดานการวิจัย แนะแนวการวิจัยและหัวขอการทํา
วิจัย

- กําหนดใหคณะ มีระบบสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพดานวิชาการแกคณาจารย
อยางตอเนื่อง

- สนับสนุนการรวมกลุมของคณาจารย เพื่อใหเกิดการดําเนินงานวิจัยในเชิงบูรณาการ
- กําหนดใหมหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ

อาจารยที่ยังไมมีประสบการณการวิจัยในระบบนักวิจัยที่ปรึกษา เชน กําหนดเงื่อนไข  
การรับทุนวาตองมีนักวิจัยที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนําการศึกษาวิจัย

- กําหนดใหคณะ มีระบบหรือคณะกรรมการติดตามดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหา
การวิจัยตอเนื่อง

- มีระบบการสรางทัศนคติที่ดีตอการวิจัย ทราบถึงประโยชนและคุณคาของการวิจัยและ
มีคาตอบแทนที่เหมาะสมแกนักวิจัยเพื่อเปนแรงจูงใจ

- มีการกําหนดงานวิจัยเปนพันธกิจของคณาจารยทุกคน

แผนปฏิบัติ 3.2 สนับสนุนอาจารยที่เคยทําวิจัยมาแลว เพื่อหาแหลงทุนวิจัยโดย
เฉพาะแหลงทุนภายในประเทศ

- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบฐานขอมูล     
แหลงทุน ทิศทาง การสนับสนุนของแหลงทุนตาง ๆ และการประชาสัมพันธการรับ     
ขอเสนอโครงการวิจัยที่รวดเร็วเปนปจจุบัน และใหมีการจัดปฏิทินตารางเวลาการ
ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยของแตละแหลงทุนประจําป

- มีหนวยประสานกับแหลงทุนตาง ๆ
- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบการวิเคราะห          

ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุน และที่ไมไดรับทุน มีการจัดอบรมการเขียนโครงการ
วิจัย และจัดทําคูมือการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีระบบการประชา-
สัมพันธงานวิจัยและผลงานวิจัย

  



แผนปฏิบัติ 3.3 สนับสนุนอาจารยที่พรอมจะขอทุนวิจัยจากตางประเทศ
- มีคณะกรรมการติดตามแหลงทุน และทิศทางการสนับสนุนของแหลงทุนตาง ๆ            

ในตางประเทศ และมีระบบการประชาสัมพันธใหคณาจารยไดรับทราบอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว

- มีหนวยภาษาตางประเทศ เพื่อตรวจสอบแกไขภาษาอังกฤษ ขอเสนอโครงการวิจัยและ
รายงานผลการวิจัย

- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มีงบประมาณสนับสนุน
การเขารวมประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ

- กําหนดให คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ ใหการสนับสนุนการวิจัยทุกรูปแบบเพื่อ
ใหไดผลการวิจัยที่มีคุณภาพดี เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ

แผนปฏิบัติ 3.4 กลไกสรางนักวิจัย
- มีการใหยกยองเชิดชูเกียรติ นักวิจัย หนวยงาน ที่สรางชื่อเสียงดานการวิจัย
- มีการใหผลตอบแทนแกนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถใหประโยชนในเชิงพาณิชย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัย จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการวิจัย
3. จํานวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ สิทธิบัตร และนวัตกรรม
4. จํานวนการวิจัยในเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตรที่  4  กําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยเปนเงื่อนไขสําหรับ
การสําเร็จการศึกษา

แผนปฏิบัติ 4.1 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา/วิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
- กําหนดใหในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะ มีกระบวนวิชาที่ประกอบดวยการ

ทําวิจัยอยางนอย 1 กระบวนวิชา
- กําหนดใหในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะ มีกระบวนวิชาสัมมนาวารสาร

อยางนอย 1 กระบวนวิชา เพื่อใหนักศึกษานําผลงายวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ตาง ๆ มาวิเคราะหวิจารณ และนําเสนอในชั้นเรียน

  



แผนปฏิบัติ 4.2 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา/วิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
บัณฑิตศึกษา

- กําหนดใหมีการสัมมนาดานการวิจัย แกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ

- มีระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ         
สูระดับสากล

- กําหนดใหหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเปนไปตามทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ และการนําผลงานวิทยานิพนธไป   
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

- มีการกําหนดเงื่อนไขแบบเขมสําหรับการสําเร็จการศึกษา เชน ปริญญาโท ตองมีการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมสัมมนาวิชาการอยางนอย 1 เร่ือง หรือตีพิมพในวารสาร        
ระดับชาติอยางนอย 2 เร่ือง หรือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติอยางนอย 1 เร่ือง

- มีระบบการดึงดูดนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดนเขาศึกษาโดยการใหทุนเพื่อสราง      
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

- มีการจัดทําฐานขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระและประชาสัมพันธผลงาน     
วิทยานิพนธ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรและกระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
      บัณฑิตศึกษา
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัย
3. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรส่ิงประดิษฐ สิทธิบัตร และนวัตกรรม

กลยุทธที่  5 สงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน (ที่มิใชอาจารย) ทําการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน
แผนปฏิบัติ  5.1 กําหนดใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะหรือเทียบ

เทามีการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบงาน โครงสราง และนโยบายอยางตอเนื่อง
- กําหนดใหมีการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาระบบงาน โครงสราง และนโยบาย ในทุก   

หนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- กําหนดใหคณะ สถาบันและทุกหนวยงาน มีงบสนับสนุนการวิจัยสถาบันเปนประจําทุกป
- กําหนดใหคณะ สถาบันและทุกหนวยงาน มีการศึกษาและกําหนดหัวขอการวิจัย

สถาบัน เพื่อใหไดขอมูลมาเพื่อการพัฒนาระบบงาน โครงสราง และนโยบาย
- มีการรวบรวม และสรุปผลการวิจัยสถาบัน เพื่อนําไปใชประโยชน

  



แผนปฏิบัติ 5.2 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา/วิจัย สําหรับขาราชการ/พนักงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานหรือเพื่อแกไขปญหางาน

- กําหนดใหมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน และทุกหนวยงาน มีการอบรมขาราชการใหมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการวิจัยสถาบัน และกระบวนการวิจัย
สถาบัน

- มีคณะกรรมการติดตาม และใหความชวยเหลือการทําวิจัยสถาบัน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนงานวิจัยสถาบัน
2. จํานวนบุคลากรที่ไมใชอาจารยทําวิจัยสถาบัน
3. งบประมาณเพื่องานวิจัยสถาบัน
4. จํานวนโครงการเพิ่มทักษะการทําวิจัยสถาบัน
5. การนําผลการวิจัยสถาบันไปใชประโยชน

ยุทธศาสตรที่  6  กลไกความรับผิดชอบ (reponsibility) และความรับผิดชอบ (accountability)
แผนปฏิบัติ 6.1 ใหอธิการบดีรับผิดชอบใหมีระบบบริหารงานวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อสั่งการ กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยทุก 
6 เดือน

- ใหศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการวิจัยที่ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย และรายงานตออธิการบดี 
เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน

แผนปฏิบัติที่  6.2 ใหคณบดีหรือผูอํานวยการรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตรดานวิจัยของคณะ/หนวยงาน และรับผิดชอบตออธิการบดี

- กําหนดใหแตละคณะ หรือหนวยงานเทียบเทาคณะ มีคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการวิจัย  และรายงานตอผู อํานวยการศูนยบริหารงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุก 6 เดือน เพื่อรายงานอธิการบดีในลําดับตอไป

ตัวชี้วัด
1. จํานวนกิจกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการวิจัย
2. จํานวนกิจกรรมที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการ

  



มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกําหนดวิสัยทัศนไววาภายในป พ.ศ.2549 จะ “เปนมหาวิทยาลัยที่   
มุงเนนการวิจัย การมีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองได” และไดกําหนด    
พันธกิจดานการวิจัยไววา “ผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและประยุกตในสาขาวิชาตางๆ เพื่อ
สามารถนําไปแกไขปญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ “เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มี   คุณภาพ นําไปใชประโยชนทางวิชาการและแกไขปญหาของชุมชนและ
ประเทศ” และไดกําหนดทิศทาง และแนวทางการวิจัย มหาวิทยาลัยโดยกําหนดกลุมวิจัยเชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 5 กลุม ดังตอไปนี้

กลุมวิจัยที่ 1: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานผลผลิตอาหารและไมดอกไมประดับ               
                       (Intergrated Food and Ornamental Plant Research Cluster: IFOPRC)

- การพัฒนาองคความรูดาน Biotechnology, Nanotechnology และ Information 
Technology รองรับการพัฒนาวัตถุดิบ ดานการเกษตร ที่ชุมชนทองถิ่นภาคเหนือ
ผลิตเปนทรัพยากรหลัก ทั้งดานธัญพืช ปศุสัตว ผักผลไมและไมดอกไมประดับ

- การพัฒนาดานคุณภาพ/มาตรฐานวัตถุดิบดานธัญพืช ปศุสัตว ผัก ผลไม และไมดอก  
ไมประดับ

- การพัฒนาดานการตลาดและการบริหาร
- การศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ (เพื่อการสงออก)
- การพัฒนาการเชื่อมโยงดานเครือขายชุมชน และหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

การมุงพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป SME ที่เกี่ยวของในกระบวนการ
เปาหมาย: การดําเนินโครงการที่สอดคลองกับเกณฑ 6 ดาน และสนับสนุน/สอดคลองกับทิศ

ทางของรัฐในการกําหนด 6 บทบาท/จุดยืนของประเทศในการมุงเปนครัวของโลก (Kitchen of the 
World)

กลุมวิจัยที่ 2: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานการทองเที่ยว
                        (Integrated Tourism Research Cluster: ITRC)

มุงใหคณะ/สํานัก/สถาบัน/สาขาวิชาตางๆ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาการเรียนการสอน     
จัดการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการชุมชน ครอบคลุม เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาดานการทองเที่ยว
ของประเทศ

- ฐานขอมูล IT รองรับการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
- การพัฒนาในสวนของผูประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ ดานการทองเที่ยว/โรงแรม/

อาหาร/ของที่ระลึก
- การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ทุนพัฒนากลุมวิจัยบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  



- การอนุรักษ/สงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา และภาษาทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
Greater Mekong Sub-region (GMS)

- การจัดการดานการตลาด
- การพัฒนาดานสถานนันทนาการธรรมชาติ และสถานบันเทิง
- การพัฒนาดานการใหบริการดานการดูแลสุขภาพในลักษณะ Hospitality International 

School และ Holistic Health Care รวมทั้ง Mind and Body
- การพัฒนาดาน Hotel Management and Service/ International Tourism Management 

School
เปาหมาย: เพื่อรองรับ สนับสนุน/สอดคลองกับทิศทางของรัฐในการกําหนดบทบาท/จุดยืนของ

ประเทศ ในการมุงพัฒนาประเทศ มุงสูการเปน Tourism Capital of Asia

กลุมวิจัยที่ 3:  กลุมวจิยัเชงิบูรณาการดานแพทย ทางเลอืกแพทยแผนปจจบัุน
                      (Modern Medicine) และสมนุไพร
                     (Intergrated Alternative Medical Care & Modern Medicine & Herbal
                     Products Research Cluster: (IAMMMHRC)

มุงใหเกิดการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชน การวิจัยเพื่อแกไขปญหา    
ชุมชน ทั้งในระดับ High Technology ทางดาน Biotechnology, และ Nano Sciences ตลอดจนดาน IT 
เพื่อใหเกิดการพัฒนา:

- การพัฒนาดานการวิจัยและการใหบริการดานแพทยทางเลือก
- การวิจัยและพัฒนา การนําพืชสมุนไพรทองถิ่นใหเกิด Value – added สูง
- การพัฒนาดานลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
- การพัฒนาสารสนเทศ ดาน Alternative Medical Care & Herbal products
- การพัฒนาดานการตลาดและการบริการ
- การพัฒนาดาน Health Care
เปาหมาย: สนับสนุน/สอดคลองทิศทางของรัฐในการกําหนดจุดยืน/บทบาทของประเทศในการ  

มุงเปน World Health Service Centre และมุงเปน World Hospitality International School

กลุมวิจัยที่ 4: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    (Intergrated Information Technology Research Cluster: IITRC)

มุงใหเกดิการจดัการเรยีน การสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการแกชมุชน การพฒันาดานอตุสาหกรรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร
- การพัฒนาดาน Graphic/Media Design
- การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
- การพัฒนาซอฟทแวร โปรแกรม และฮารดแวร
- การพฒันาดานการใชสือ่ IT ในการเรยีน การสอน และการใชประโยชนในงานชวิีตประจาํวัน

  



- การพัฒนาดานระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของในงาน IT
เปาหมาย: สนับสนุน/สอดคลองทิศทางในการกําหนดจุดยืน/บทบาทของประเทศทางดาน IT 

และการมุงใหเชียงใหมเปน Hub ทางดาน IT ในภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)

กลุมวิจัยที่ 5: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
                    และสิ่งแวดลอม
                    (Integrated Energy and Natural Resources and Environmental
                    Research Cluster: IENRERC)

มุงใหเกิดการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การ
วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีบําบัดของเสีย และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะชวยลดการนําเขา
พลังงาน อนุรักษทรัพยากรชีวภาพและแหลงน้ํา สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติประเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุดและสรางความมั่นคงในการมีพลังงานใชในประเทศอยางพอเพียง และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการผลิตที่สะอาด และการบําบัดของเสียเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต ลดอัตราของเสียจากโรงงาน/
อุตสาหกรรม และลดปญหาที่เกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมใหนอยลง

รายละเอียดและหลักเกณฑการสมัครขอรับทุน

1. ผูสมคัรตองจดัต้ังกลุมวิจยัทีป่ระกอบดวยนกัวิจยัไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีนกัวิจยัทีม่ปีระสบการณ 
การวิจัยเปนหัวหนาโครงการวิจัย และมีนักวิจัยรุนใหมที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือสําเร็จ
การศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมเกิน 3 ป จํานวน  ไมนอยกวา 1 ทาน โดย
หวหนาโครงการและนักวิจัยรุนใหมตองเปนบุคลกรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. กลุมวิจัย จะสังกัดในคณะ/สถาบันวิจัยฯ เดียวกันทั้งหมดหรือตางคณะ/สถาบันวิจัยฯ ก็ได
3. จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยมีทิศทางและแนวทางของ การ

วิจัยตามกลุมวิจัยเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม 5 กลุม ดังเอกสารที่แนบมาดวย
4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
5. งบประมาณที่ใหการสนับสนุนตอโครงการ ไมเกิน 100,000 บาท
6. ขอเสนอโครงการวิจัยจะถูกประเมินและพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโดยคณะกรรมการ      

สงเสริมและประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  



รหัส…………………………..
(สําหรับเจาหนาที่ศูนย)

ปกปด
ขอเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุนพัฒนากลุมวิจัยบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําป……….

1. ชื่อโครงการ
(ไทย)……………………………………………………………………..…………………….…..

 (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………….…………………….
2. คณะผูวิจัย

ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย)………………………………………………………...……………….
ตําแหนง……………………….………………………………………………………...………….
คุณวุฒิ………………………………………………………………………………………..……..
หนวยงานตนสังกัด…………………………………………………………………………………
สถานที่ติดตอ……………………………………………………………..………………………..
โทรศัพท…………………………………..โทรสาร………………………….…………………….
E-mail……………………………………………………………………………..……..…………
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อโครงการ       

แหลงสนับสนุน ระยะเวลาดําเนินการระบุปที่เริ่มและสิ้นสุดการวิจัย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………

ลงชื่อ…………………………………………
       (……………………………………….)

ผูรวมโครงการในฐานะนักวิจัยรุนใหม
ชื่อ…………………………………………………………………….……………..……………….
ตําแหนง…………………………………………………………………..……………..…………..
คุณวุฒิ……………………………………………………………………..………………..………     
หนวยงานตนสังกัด…………………………………………………………………..……………..     
สถานที่ติดตอ……………………………………………………………………………..…………      
โทรศัพท…………………………………………โทรสาร…………………….…………..………..
 E-mail…………………………………………………………………………….…………………

  



ความรับผิดชอบตอโครงการอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อโครงการ  
แหลงทุนสนับสนุน ระยะเวลาดําเนินการระบุปที่เริ่มและสิ้นสุดการวิจัย)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
เขาขายในฐานะนักวิจัยรุนใหมคือ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………………….
       (………………………………………………)

3. สอดคลองกับกลุมวิจัยเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม 5กลุม (กากบาทในชองที่กําหนด)
O  กลุมวิจัยที่ 1: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานผลผลิตอาหารและไมดอกไมประดับ
O  กลุมวิจัยที่ 2: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานการทองเที่ยว
O  กลุมวิจัยที่ 3: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานการแพทยทางเลือก แพทยแผนปจจุบันและ

สมุนไพร
O  กลุมวิจัยที่ 4: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
O  กลุมวิจัยที่ 5: กลุมวิจัยเชิงบูรณาการดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

4. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. วัตถุประสงคของโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. ระเบียบวิธีวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

  



8. ขอบเขตการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ

วัตถุประสงค แผนงานวิจัย เดือนที่ ที่รับผิดชอบ
1. …………………….. 1.1 …………………….

1.2 …………………….
2 .
………………………

2.1 ……………………..
2.2 ……………………..

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
งบประมาณ

แสดงรายละเอียดงบประมาณที่จะใชอยางชัดเจน โดยแบงเปนหมวดตางๆ ดังนี้
1. หมวดคาตอบแทน
2. หมวดคาวัสดุ ไดแก คาวัสดุสารเคมีที่ใชในการวิจัย คาวัสดุสํานักงาน
3. หมวดคาใชสอยและอื่นๆ เชน คาตอบแทนผูชวยพิมพรายงาน คาไปรษณีย ฯลฯ
4. หมวดคาเดินทางภายในประเทศ (เฉพาะโครงการที่มีความจําเปนในการเดินทาง)

           งบประมาณรวมทั้งโครงการ ……………………………………. บาท
11. สถานที่ทําวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
12. ประวัติคณะผูวิจัย (ผูรวมโครงการทุกทาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

  



สาระสําคัญ
นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6

(พ.ศ. 2545-2549)

การจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติเปนภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย     
แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 315 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 มาตรา 11 ที่กําหนดให "สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเสนอแนะแนวนโยบาย
และโครงการสงเสริมการวิจัยซึ่งสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีตอสภาวิจัยแหงชาติ" และคณะรัฐมนตรี          
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ไดมีมติให "การวางนโยบายและแผนการวิจัยสวนรวม   
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนาที่รวมกันของสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จัดทํา
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณประจําป

ดวยภารกิจหนาที่และมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ไดจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือเปนแนวทาง
ประกอบการวิจัยมาแลวรวม 5 ฉบับ โดยแตละฉบับแบงเปนชวงเวลา 5 ป เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2520 
เปนตนมา โดยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตางๆ สําหรับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544)     
ส้ินสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จึงไดจัดทํานโยบายและ
แนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) ข้ึน โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับ    
ทิศทางการพัฒนาของประเทศภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรการวิจัยซึ่งทําใหนโยบายการวิจัยฯ 
ฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงโดยใหความสําคัญกับการวิจัยในส่ิงที่ประเทศชาติมีศักยภาพ และ
เปนไปตามความจําเปนของประเทศ

ในขั้นตอนของกระบวนการจัดทําไดเร่ิมจากการวางกรอบแนวคิดและรูปแบบของนโยบาย
และแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 โดยการประสานความรวมมือ การระดมความคิด และการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหลายครั้งจาก นักวิจัย นักวิชาการ ผูบริหาร นักปฏิบัติ นักพัฒนา และ     
ผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด วิสัยทัศน ของ
กระบวนการวิจัย ระบบการวิจัยและแนวทางการวิจัยของประเทศในอนาคตการจัดทําแผนกลยุทธ
การวิจัยโดยคณะทํางานกลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   ดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ดานการแพทยและสาธารณสุข และดานการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมและการติดตามประมวลผลภาพรวม แนวโนมสถานการณตางๆ อยางตอเนื่อง       
จากผลการประชุมทางวิชาการผลงานการวิจัย การสัมมนาระดับชาติตางๆ รวมทั้งขอคิดเห็นตลอด

  



จนขอเสนอแนะของคณะทํางานจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 
2549) ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัตินโยบายและแนวทางการวิจัย   
ของชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) ตามที่สํานักงานฯ เสนอ เพื่อใหหนวยงานของรัฐและภาค   
เอกชนใชเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศตอไป มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

1. กรอบแนวคิดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
2. วัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
3. เปาหมายของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
4. นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6

1. กรอบแนวคิดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2545-2549)
1) มุงเนนใหนโยบายและแนวทางการวิจัยสามารถบรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไวและสามารถ

นําผลการวิจัยไปปฏิบัติใหเกิดผลจริง และสนับสนุนวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9

2) มุงเนนการวิจัยเฉพาะเรื่องที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเปนขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
3) มุงเนนการบริหารการวิจัยและการประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4) มุงเนนนโยบายและแนวทางการวิจัยที่เปนพลวัต สามารถปรับแปลงใหสอดคลองกับ        

สถานการณจริง
5) มุงเนนชุดโครงการวิจัยแหงชาติ (National Research Programs) ที่จําเปนตองดําเนินการ 

เพื่อนําไปใชประโยชนไดจริงในระยะสั้น
6) มุงเนนการวิจัยประยุกตที่ควรทําเพื่อแกไขปญหาของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
7) มุงเนนการวิจัยพื้นฐานที่จะสรางองคความรูเพื่อใหกาวทันสังคมโลกที่มุงสูสังคมองคความรู

(knowledge based society)
8) มุงกําหนดการสนับสนุนการวิจัยทั้งสามประเภท เปนสัดสวน ดังนี้คือ ชุดโครงการวิจัยแหง

ชาติตอการวิจัยประยุกตตอการวิจัยพื้นฐานเปน 50 : 20 : 30
9) มุงเนนการสรางนักวิจัย เครือขายการวิจัย การลงทุนการวิจัย และการสรางหนวยงานการ

วิจัย และระบบบริหารการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยทุกประเภท
10) มุงเนนความมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนในการกําหนดนโยบาย  

และแนวทางการวิจัยการดําเนินการวิจัยและการใชประโยชนการวิจัย

  



ดังนั้นนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 จึงประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ
(ก)  การกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
(ข) การกําหนดแนวทางเพื่อสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารการวิจัยของประเทศ

เปาหมาย
• 4 ดาน

สุขภา
• 3 ปร

และว
• กําลัง
• ระบบ

เปาหมาย
การพัฒนาประเทศ

เพ่ือให
• พัฒ
• เพ
• ยก

• ปร
ตอ

  
วัตถุประสงคของนโยบายและ
แนวทางการวิจัยของชาติ

ไดผลการวิจัยและระบบการวิจัยเพื่อ :
นาอยางยั่งยืน พ่ึงตนเอง
ิ่มความสามารถแขงขันได
ระดับคุณภาพชีวิต

ับระบบการวิจัยใหสรางองคความรูที่
งการ
ของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ
 : เกษตร วิทย – เทคโน – อุตสาหกรรม
พ และสังคม
ะเภท : ชุดโครงการวิจัยแหงชาติ วิจัยประยุกต
ิจัยพื้นฐาน
คนดานการวิจัยที่มีคุณภาพ
การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ



2. วัตถุประสงคของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2545-2549)
1) เพื่อใหไดผลการวิจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพึ่งตนเองในทุกสถานการณ

และไดองคความรูใหม ตลอดจนองคความรูที่สืบสานภูมิปญญาไทย
2) เพื่อใหไดผลการวิจัยที่จะชวยพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันเสรี            

บนเวทีโลก
3) เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อใหไดระบบการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูใหเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ      

ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในระยะยาว

3. เปาหมายของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2545-2549)
ในชวงระยะเวลาของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 ประเทศไทยจะมี
1) ผลงานวิจัยสี่ดานหลัก ไดแก ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ดานสุขภาพ และดานสังคมและวัฒนธรรม
2) ผลงานวิจัยในแตละดานจะไดมาจากชุดโครงการวิจัยแหงชาติ การวิจัยประยุกต และการ

วิจัยพื้นฐาน
3) กําลังคนดานการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ         

โดยไดรับการสงเสริมสนับสนุนอยางเพียงพอ
4) ระบบการวิจัยที่มีโครงสรางและการบริหารที่มีประสิทธิภาพและเอื้อตอการมีสวนรวมจาก  

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
     เปาหมายที่ 1 และที่ 2 เปนการกําหนดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สวนเปาหมายที่ 3 

และที่ 4 เปนสวนการสรางความเขมแข็งใหแกระบบบริหารการวิจัย

4. นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549)
สวนที่ 1 : ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ จะสรางผลงานวิจัยที่เปน

ความจําเปนและประเทศมีศักยภาพพรอมเพื่อเตรียมประเทศใหสามารถจัดการกับกระแสการ   
เปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจโลกโดยประกอบดวยชุดโครงการวิจัยแหงชาติ 4 ดาน รวม 34 
ชุดโครงการฯ ดังนี้

  



- ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร     
จะมุงพัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มโดยการแปรรูปสินคาเกษตรหลัก ไดแก ขาว ยางพารา        
มันสําปะหลัง กุงกุลาดํา ปลาทูนา ปลาสวยงาม โค-สุกร-สัตวปก ไมสวนปา ระบบเกษตร ไมดอกไม
ประดับ ไมผล ออยและน้ําตาล รวม 12 ชุดโครงการฯ

- ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ           
อุตสาหกรรม จะมุงพัฒนาสินคาอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดลอม โดยเนนอุตสาหกรรม
อาหาร เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต พลังงานทดแทน เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยี
บําบัดของเสีย คอมพิวเตอรซอฟตแวรและฮารดแวร และการวิจัยนโยบายอุตสาหกรรมไทย รวม 6 
ชุดโครงการ

-  ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาดานสุขภาพ จะเนนการปรับระบบสุขภาพ
จากการรักษามามุงการปองกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุและภยันตรายสมรรถนะของมนุษย การกระจาย
อํานาจระบบบริการสุขภาพ สมุนไพร โรคเอดส โรคติดเชื้อ โรคไมติดเชื้อ ชุดวินิจฉัยโรค อุตสาหกรรม
ยาภายในประเทศ และภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ รวม 10 ชุดโครงการฯ

- ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม จะมุงแกปญหา    
เรงดวนและสรางภูมิคุมกันใหสังคมเขมแข็งในดานสํานึกไทยและวินัยในวิถีชีวิตไทยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการดานการทองเที่ยวผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตนตอสังคมไทย การบริหารจัดการในการปองกันและแกไขวิกฤตยาเสพติด และ    
แรงงานของประเทศ รวม 6 ชุดโครงการฯ

สวนที่ 2 : การวิจัยประยุกต จะเนนการวิจัยตอยอดความรู เพื่อแกไขปญหาของประเทศ
ตามความตองการของคณะรัฐมนตรี และหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการปฏิบัติตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมุงการสรางนักวิจัยและผลงานวิจัยในรูปของ     
สิทธิบัตร ส่ิงประดิษฐคูมือปฏิบัติการและผลงานวิจัยอื่นที่เปนรูปธรรม

สวนที่ 3 : การวิจัยพื้นฐาน จะเนนนวัตกรรม บทความตีพิมพและความเปนเลิศดาน    
วิชาการที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบเพื่อเปนฐานขององคความรูสําหรับการขยายผลประโยชนที่
เกิดจากชุดโครงการวิจัยแหงชาติ และการวิจัยประยุกต ตลอดจนการสรางนักวิจัยรุนใหมใหเปนทุน
ปญญาของชาติในระยะยาว

  



สวนที่ 4 : การปรับระบบการบริหารการวิจัยของชาติ โดยอาศัยระบบ "จตุภาคีการวิจัย" 
อันประกอบดวย (1) รัฐ (2) ผูสนับสนุนการวิจัย (3) ผูทําการวิจัย และ (4) ผูมีสวนไดสวนเสียการ
ปรับระบบการบริหารการวิจัยจะใชแนวทางตาง ๆ รวม 9 แนวทาง คือ

• แนวทางการปรับความเชื่อมโยงของหนวยงานในระบบ "จตุภาคีการวิจัย"
• แนวทางการปรับนโยบายการวิจัยตามความตองการของสังคม
• แนวทางการสรางวัฒนธรรมการใชผลงานวิจัยในการแกปญหา
• แนวทางการพัฒนาอาชีพนักวิจัย
• แนวทางการติดตามประเมินผลการวิจัย
• แนวทางการรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัย
• แนวทางการบริหารงบประมาณการวิจัย
• แนวทางการพัฒนาการวิจัยในภาคธุรกิจเอกชน
• แนวทางการนํานโยบายการวิจัยสูแผนปฏิบัติการ

เมื่อส้ินสุดป 2549 เปนที่คาดหวังวาประเทศไทยจะมีผลงานวิจัยที่สามารถใชแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคมมีกําลังคนดานการวิจัย และระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ภาคธุรกิจ    
เอกชนสามารถ ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม นักวิจัยไทยมีความรวมมือกับตางประเทศ
ในการพัฒนา การวิจัยของชาติ และประเทศไทยเห็นความสําคัญที่จะลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น สังคมไทย จะสามารถติดตามผลของนโยบายฯ โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัด  ตาง ๆ เชน     
งบประมาณการวิจัยของประเทศเปนไมนอยกวารอยละ 0.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) โดยเปนงบประมาณการวิจัยของภาครัฐไมนอยกวารอยละ 0.3 ของ GDP และของภาคธุรกิจ
เอกชนไมนอยกวา รอยละ 0.1 ของ GDP

นอกจากนี้ ในสวนที่ เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณการวิจัยนั้นรัฐควรจัดสรร                
งบประมาณสนับสนุนใหชุดโครงการวิจัยแหงชาติไดรับรอยละ 50 ของงบประมาณการวิจัยทั้งหมด
ของประเทศ สวนอีกรอยละ 50 เปนของโครงการวิจัยประยุกตและพื้นฐาน ซึ่งอาจมีความจําเปนตอง
กระทําเพื่อเสริมชุดโครงการวิจัยแหงชาติใหสมบูรณยิ่งขึ้นรวมทั้งแกปญหาสําคัญตามความตองการ
และเปนทุนปญญาของประเทศ

  



ภาคผนวก

  



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster/Email
1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 196     ถ.พหลโยธิน     จตุจักร     กรุงเทพฯ 0-2579-9202 0-2579-9202 www.nrct.net

10900 0-2561-2445 ตอ 467 0-2940-6501
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตความรวมมือระหวาง
ไทย-ญี่ปุน (NRCT-JSPS) ฝายความรวมมือกับตางประเทศ 0-2561-2445 ตอ 529 0-2561-3049 www.choosri_nrct@
ไทย-เกาหล ี(NRCT-JSPS) กองแปลและวิเทศสมัพันธ 0-2579-2690 0-2561-3049 hotmail.com
ไทย-จีน (NRCT-JSPS) ถนน พหลโยธิน  จตุจักร
ไทย-เยอรมัน (NRCT-JSPS) กรุงเทพฯ  10900
ไทย-อิสราเอล  (NRCT-JSPS)

2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 73/1    ถ.พระราม  6      เขตราชเทวี 0-2644-8150-9 ตอ 634 0-2644-6653 www.nstda.or.th
แหงชาติ กรุงเทพฯ    10400
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113         ถ.พหลโยธิน          ต.คลองหลวง 0-2564-6665-6694 0-2564-6701-67 www.biotec.or.th

อ.คลองหลวง         จ.ปทุมธานี     12120
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ ชั้น    2      อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 0-5322-6264 0-5322-6265 www.nn.nstda.or.th
เทคโนโลยีแหงชาติเครือขายภาคเหนือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม
239      ถ.หวยแกว         ต.สเุทพ
อ.เมือง     จ.เชียงใหม      50200

โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีพลงังาน น.ส.จันทรจรัส  ชีวาณิชย 0-2564-7000 ตอ 1581 0-2564-7005
งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ฐานขอมูลแหลงทนุ



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาด น.ส.จันทรจรัส  ชีวาณิชย 0-2564-7000 ตอ 1581 0-2564-7005

งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยเชิงนโยบาย คุณอุไรวรรณ  ปรางอุดมทรัพย 0-2564-7000 ตอ 1581 0-2564-7005
3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น    14       อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ฝายอุตสาหกรรม 0-2298-0450-2298-0476 www.trf.or.th

979/17 - 21         ถ. พหลโยธิน ฝายวิชาการ 0-2298-0455- e-mail : trf-info@trf.or.th
แขวงสามเสนใน       เขตพญาไท ตอ 120, 129, 149
กรุงเทพฯ 10400

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาคเหนือ ชั้น 2        อาคารเฉลมิพระเกียรติ 0-5394-4648, 0-5389-2662, 0-5394-4648, www.vijai.org
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 0-5321-8250, 0-1993-7834 0-5389-2662, e-mail : trfnorth@loxinfo.co.th
239      ถ.หวยแกว          ต.สเุทพ 0-5321-8200, 
อ.เมือง     จ.เชียงใหม      50200 0-5321-8250  ตอ

115
สํานักงานประสานงานโครงการ IPUS ตึกภาควิชาวิศวกรรมเคมีชั้น   2    หอง 209
(โครงการอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 0-2409-6040 0-2409-6040 www.geocities.com/trf5 ipus

91    ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด    เขตทุงครุ e-mail : ipus@trf.or.th, 
กรุงเทพฯ 10140                ipus@ksc.th.com

สํานักงานประสานงาน   ชุดโครงการวิจัย ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 0-7445-9384 e-mail : 
"ปาลมน้ํามัน" มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร etheera@ratree.psu.ac.th

หาดใหญ        90112



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
สํานักงานประสานงาน ชุดโครงการวิจัย ฃ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0-7444-6523 0-7444-6523 e-mail : 
"อุตสาหกรรมยางดิบแปรรูปเบื้องตน" คณะวิศวกรรมศาสตร        kpairoj@ratree.pus.ac.th

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ    จ.สงขลา    90112

ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Node) สถาบันวิจัยหริภญุชัย วัดพระธาตุหริภญุชัย 0-5353-0818 0-5353-0818
 - ศูนยประสานงานลําพูน อ.เมือง     จ.ลําพูน      51000
   คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล
 - ศูนยประสานงานวิจัยลําปาง 175/2    ถ.พระแกว    ต.เวียงเหนือ      อ.เมือง 0-1672-5608, 0-1980-1082, 0-5423-0254
   คุณนพพร นิลณรงค จ.ลําปาง      52000
 - ศูนยประสานงานเชียงราย-พะเยา-ฝาง สถาบันราชภฎัเชียงราย   อ.เมือง    จ.เชียงราย 0-5370-3388, 0-5379-3000 0-5377-6063
   ผศ.ดร. ยิ่งยง เทาประเสริฐ 57100
 - ศูนยประสานงานอุตรดิตถ-แพร-นาน สํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถานบัน 0-5541-1096 ตอ 1642, 0-5541-1096 ตอ 
   ผศ.ดร. ฉตัรนภา พรหมมา ราชภฎัอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 0-1784-4057 1642
 - ศูนยประสานงานแมฮองสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 หองธรรมพิทักษ 0-5361-4195, 0-9850-3389
   คุณอรุณี เวียงแสง อ.เมือง    จ.แมฮองสอน      58000
 - ศูนยประสานงานพิษณุโลก หอง IS 1101 อาคารเอนกประสงค 0-5526-1000-9  ตอ 2078, 
   รศ. ดร. มาฎะสริิ เชาวกุล มหาวิทยาลยันเรศวร    ต.ทาโพธิ์     อ.เมือง 0-1740-5559

จ.พิษณุโลก     65000
 - ศูนยประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ ม.แมโจ อาคารศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ (ชั้น 2) 0-5349-8057 0-5349-8057
   ดร. สมคิด แกวทิพย มหาวิทยาลยัแมโจ    อ.แมโจ     จ.เชียงใหม

50290



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน หอง 2116 ชั้น 2 อาคารเฉลมิพระเกียรติ 0-5394-4006 0-5389-2662 
   ผศ. ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ตอ 15

ต.สเุทพ   อ.เมือง จ  .เชียงใหม    50200
 - ศูนยประสานงานเครือขายพระสงฆโพธิยาลยั วัดสวนดอก    ถ.สเุทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม 0-5327-2917
   พระมหา ดร. บุญชวย สริินธโรฃ 50200
 - เครือชายเด็กและเยาวชน 12/7     ถ.พระปกเกลา ซ.4      ต.พระสงิห 0-9700-4544
   คุณปนทิพย ชะเอม อ.เมือง    จ.เชียงใหม     50200
 - เครือขายวิทยากรชุมชนภาคเหนือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่แวดลอม 0-1884-8721, 0-5429-1212
   คุณศรีสะเกษ สมาน 155/3   ม.7    ต.ลอมแรด    อ.เถิน     

จ. ลําปาง 52160
 - ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นราชภฎัโพธิสทัธา อาคาร 19 ชั้น 4 สถาบันราชภฎัเชียงใหม 0-1951-3330, 0-5335-7362
   ผศ. สมพงษ บุญเลศิ ต.ชางเผอืก   อ.เมือง    จ.เชียงใหม     50300

 - ผูประสานงาน ภาคอีสาน    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   คุณศิริพร   โคตระวินนท ตู  ปณ. 106  ปณฝ. โนวศรีสวัสดิ์  อ.เมือง  

จ. มหาสารคาม  44001
 - หนองเรือ-ภเูวียง ขอนแกน สํานักงาน สกว. อีสาน 0-4336-4642, 0-9712-7885
   คุณนิรันดร คํานุฃ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน

ตู ปณ. 14 มหาวิทยาลยัขอนแกน     อ.เมือง
จ.ขอนแกน     40002



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - เครือขายงานพัฒนา (กป.อพช.อีสาน) กป.อพช.อีสาน 686/5 ซ.วุฒาราม 0-4322-0859, 0-4332-2267 
   ดร. บัญชร แกวสอง ถ.หนาเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 ตอ 105 ,  0-1879-1078
 - เครือขายประชาสงัคมอีสานใต (สกว.อีสานใต) สถาบันราชภฎับุรีรัมย อ.เมือง จ.บุรีรัมย 0-4462-1935, 0-1660-9489
   อ.นิรันดร กุลฑานันท 31000
 - สํานังงานวิจัยเพื่อทองถิ่นทุงกุลารองไห 492 ม.2 อ.เกษตรวิสยั จ.รอยเอ็ด 45150 0-4358-9338 0-4358-9338
   คุณแมน ปุโรทกานนท
 - แองสกลนคร คณะมนุษยศาสตร และสงัคม 0-4271-3654, 0-1873-3245 0-4274-4074-4
   อ.สพสนัต เพชรคํา สถาบันราชภฎัสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
 - เครือจายปราชญชาวบานอีสาน โรงพยาบาลอุบลรัตน 0-4344-6112-3 0-4444-6112
   นพ.อภสิทิธิ์  ธํารงวรากูร อ.อุบลรัตน      จ.ขอนแกน
 - ผูประสานงานภาคใต หนวยประสานงานภาคใต 0-1990-7321
   คุณสมบูรณ  อัพภาสกิจ สนง.สกว.ภาคใตตอนลาง

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

 - หนวยประสานงาน สกว.ภาคใตตอนลาง สํานักงานบริการวิชาการ 0-7333-1458 0-73331458
   (ปตตานี - ยะลา - นราธิวาส) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
   อ.ปยะ  กิจถาวร วิทยาเขตปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
 - นครศรีธรรมราช ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 0-7563-4519-23 0-7567-3525
   คุณธนิต  สมพงษ 222      ต.ไทยบุรี      อ.ทาศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช     80160



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - ตรัง สํานักงานหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลมิ- 0-1978-2960
   คุณมานพ  ชวยอินทร พระเกียรติ 

ถ.หนองยวน    ต.ทับเที่ยง   อ.เมือง   จ.ตรัง
92000

 - สตูล โครงการจัดการทรัพยากรอันดามัน  จ.สตูล 0-7478-1954 0-1738-7279
   คุณวีระ  ทองพงษ  403  หมู 4  ต.ละงู    อ.ละงู   จ.สตูล 91110

 - กองกลางเครือขายลุมน้ํา (เกษตรทางเลอืก) 71/3    หมู 3     ถ.ปุณกัณฑ    ต.คอหงส 0-1328-8406 0-7442-8112
   คุณนฤมล  ขาวนวล (เจาหนาที่ประสานงาน) อ.หาดใหญ   จ.สงขลา  90110
 - เครือขายองคกรการเงินชุมชนศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 0-7563-4519-23 0-7567-3525
   คุณภมี  ภควเมธาวี 223  ต.ไทยบุรี  อ. ทาศาลา

จ.นครศรีธรรมราช     80160
 - ศูยประสานงานพังงา อาคารศูนยสงเสริม การศึกษาและพัฒนา 0-9971-1369 0-7649-1112
   คุณสขุกิจ  นาคตาขุน อาชีพ วัดสามัคคีธรรมปาลาน  อ.คุระบุรี

จ.พังงา   82150
 - สรุาษฎรธานี 57/7     หมู 5     ต.บางกุง      อ.เมือง 0-1370-5517
    คุณวิรัตน   สาระคง จ.สรุาษฎรธานี  84130
 - เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต 17/5  หมู  2  ต.กรุงชิง  อ.นบพิตํา 0-1979-0873
   คุณเชาวลติ   สทิธิฤทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช     80160



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - ผูประสานงานวิจัยทองถิ่นสวนกลาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0-2298-0455-75 0-2298-0476-77
   คุณพรทิพย  ลิม้ประสทิธิ์วงศ ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร

คอนโดมิเนียม  เลขที่ 979  ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ  10400

 - ศูนยประสานงาน สกว.-SIF ตะวันตก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 0-2800-2308-14 ตอ 3121 0-2800-2332
   ผศ.เอียม  ทองดี มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170
 - ศูนยปนะสานงานจันทรบุรี สถาบันราชภฎัรําไพพรรณี 0-3933-5408-9, 0-3932-392 0-3932-7175
   ผศ.ไพโรจน  แสงจันทร อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
 - กาญจนบุรี 67/1  หมู  2  ต.ทุงสมอ  อ.พนมทวน 0-3465-9214
   คุณยุทธภณัฑ   เตชะแกว จ.กาญจนบุรี   71140
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455-75 ตอ 120, 0-2298-0476 E-mail: trfbasic@trf.or.th
 - ฝายวิชาการ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  แขวง 129, 141, 149, 190, 198 http://trf.or.th

สามเสนใต  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
 - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร เลขที่ 979 0-2298-0452 ตอ 163, 158, 0-2289-0478 E-mail: rgi-info@trf.or.th

ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 146, 113, 192, 150, 123, E-mail: trfrgj@trf.or.th
143 http://rgj.trf.or.th

 - ฝายนโยบายชาติและความสมัพันธ ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ถ.พหลโยธิน 0-2298-0455 ถึง 75  - http://www.trf.or.th
    ขามชาติ (ฝาย 1) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
 - ฝายเกษตร (ฝาย 2) ชั้น 14   อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร   เลขที่ 979 0-2298-0455 ตอ 112, 125 0-2298-0476 E-mail: trfpg2@trf.or.th

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 http://www.trf.or.th
 - ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝาย 3) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455-75 ตอ 124,

เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน 130, 139 และ 107 0-2298-0476-7 E-mail: trfpg3@trf.or.th
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 http://www.trf.or.th

 - ฝายชุมชนและสงัคม (ฝาย 4) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455-75 ตอ 126, 0-2298-0476-7 E-mail: trf-info@trf.or.th
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน 128, 154 ตอ 210 http://www.trf.or.th
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

 - ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม0-2298-0455 ตอ 134, 135 0-2298-0476 http://www.trf.or.th
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน 195 ตอ 213
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

4 ทุนพัฒนางานกลุมวิจัยบูรณาการ ศูนยบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 0-5394-3678
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

5 มูลนิธิโครงการหลวง 65     ถ.สเุทพ     จ.เชียงใหม      50200 0-5381-0765-68 0-5327-8997 www.rpf.or.th
6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอก.) สวนวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร 0-2246-0025 ตอ 502, 504 0-2245-7918-19

สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของนักวิจัย
รุนใหม)

7 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  0-2579-7435  0-2579-7235
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



ลําดับ หนวยงาน สถานที่ติดตอ โทรศัพท โทรสาร Webster
8 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ สนง.กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ 0-2298-0500 ตอ 1111-1114 0-2298-0499 www.thaihealth.or.th

(สสส.) 979 อาคาร เอส เอ็ม ทาวนเวอร ชั้น 34
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

9 มูลนิธิโทเร  เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ชั้น  6  อาคารปุฝผจิต  20  ถนนสาธรเหนือ 0-2266-6609 0-2266-6610
ประเทศไทย (TTSF) กรุงเทพฯ 10500

10 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสาร 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 0-2940-6420-9 ตอ 136 0-2579-0116 www.gistda.or.th
สนเทศ (องคการมหาชน) 10900

11 สํานักงานสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ตั้งอยูที่ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 02-2460064, 02-6409600 02-2468106  http://www.ops.go.th 
สนง. ปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10400

12 The JSPS PONPAKU (Dissertation PH.D) Prog. ฝายความรวมมือกับตางประเทศ 2 0-2579-2690, 0-2940-6369 0-2561-3049 www.nrct.net
กองแปลและวิเทศสมัพันธ สํานักงาน 0-2579-2285, 0-2561-2445 0-2579-2285 www.jsps.go.jp/easia/
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ จตุจักร ตอ 529, 533 ronpaku.htm
กรุงเทพฯ  10900

13 The Matsumae International Foundation 4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Email :
Tokyo 167-0043 Japan contact@matsumae-if-org

www-matsumae-if.org
14 Kobe Gakuin University  (Japan) 518 Arise, lkawadani-cho, Nishi-Ku, 078-974-1551 078-976-6190

Visiting Research Fellowship 2005 Kobe 651-2180, JAPAN












































	Ë¹éÒ
	¹âÂºÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¤³Ðà¡Éµ
	§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ¡ÑºÀÒ
	
	àÃ×èÍ§á¹Ç»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ·Ø¹�
	¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§
	áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃà§Ô¹·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèä´éÃÑº�


	¹âÂºÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃì
	ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃì
	¾Ñ¹¸¡Ô¨´éÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì

	ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ·ÔÈ·Ò§ áÅÐá¹�
	ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
	ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
	¾Ñ¹¸¡Ô¨´éÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
	¹âÂºÒÂ ·ÔÈ·Ò§ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ�


	ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¢Í§¡ÒÃ¡ÓË¹´ÂØ·¸ÈÒÊ�
	ÂØ·¸ÈÒÊµÃì´éÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¢Í§ÁËÒÇÔ�
	á¼¹»¯ÔºÑµÔ 1.1 â¤Ã§ÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹Ã�
	µÑÇªÕéÇÑ´

	á¼¹»¯ÔºÑµÔ 2.1 ÃÐºº§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍ�
	á¼¹»¯ÔºÑµÔ 2.3 ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃéÒ§¾×é�
	µÑÇªÕéÇÑ´

	á¼¹»¯ÔºÑµÔ 3.1 ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐÇÔ¨ÑÂÊÓ�
	á¼¹»¯ÔºÑµÔ 3.3 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÍÒ¨ÒÃÂì·Õ�
	á¼¹»¯ÔºÑµÔ 3.4 ¡Åä¡ÊÃéÒ§¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
	µÑÇªÕéÇÑ´

	µÑÇªÕéÇÑ´

	ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐËÅÑ¡à¡³±ì¡ÒÃÊÁÑ¤Ã�




