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สํานักงานคณะกรรมการวิจัจยั แหงชาติ
ทิศทางการวิจยั และแผนวิจยั เพือ่ ใชในการประเมินผลขอเสนอการวิจยั ของสวนราชการและ รัฐวิสาหกิจที่
เสนอของบประมาณประจําป ตามมติ คณะรัฐมนตรี สําหรับปงบประมาณ 2544 – 2547

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 แผนวิจยั เพือ่ ผลิตยา ผลิตภัณฑและระบบการวินจิ ฉัยและการรักษาทางการแพทยโดย
ใหมีมาตรฐานระดับสากล

2. ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม
การวิจยั ทีอ่ ยูใ นทิศทางนี้ ตองเปนการวิจยั ทีไ่ ดผลการวิจยั ทีช่ แี้ นวทาง หรือทําใหเกิดผลผลิต หรือวิธี
การสรางผลผลิตทีม่ ปี ริมาณ และหรือมูลคา/คุณคา ทีส่ งู จากวิธกี ารเดิมทีใ่ ชกนั มาอยางชัดเจน หรือเปนการวิจัย
ที่สามารถลดตนทุนการผลิตลงได ซึ่งอาจใหผลผลิตเทาเดิมหรือมากกวาก็ได
การวิจัยที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่มมีแผนวิจัย 3 แผน คือ
แผน 1 แผนวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม
แผน 2 แผนวิจัยดานตนทุนทรัพยากร เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
แผน 3 แผนวิจัยในดานการแปรรูปผลผลิตเพื่อมูลคาเพิ่ม

  

3. ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี
การวิจัยที่อยูในทิศทางนี้ ตองเปนการวิจัย ที่แสดงความชัดเจนใหเห็นวาผลจากการวิจัยจะนําไปสู
ความเปนอยูที่ดีพอของประชาชน การสรางสังคมเขมแข็ง และสิ่งแวดลอมที่ดี
การวิจัยที่นําไปสูความเปนอยูที่ดี สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี มีแผนวิจัย 5 แผน คือ
แผน 1 แผนวิจัยระบบสงเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพของประชากรที่ถูกตอง
แผน 2 แผนวิจยั ระบบสาธารณสุขของประเทศ เพือ่ สรางพฤติกรรมความเปนอยูแ ละสุขภาพ
ของประชาชนที่ดี
แผน 3 แผนวิจัยดานมลภาวะ การใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
แผน 4 แผนวิจัยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยใหความเปนอยูของ
ประชาชนในระดับที่ดี
แผน 5 แผนวิจัยดานประชากร สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม

4. ทิศทางการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทย
การวิจัยที่อยูในทิศทางนี้ตองเปนการวิจัยในลักษณะรวบรวมขอมูล และเปนขอมูลที่ยังไมเคยทํามา
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

  

ยุยุททธธศศาาสสตตรรแแลละะแแผผนนงงาานนวิวิจัจยยั แแบบบบบูบูรรณ
ณาากกาารรรระะยยะะปปาานนกกลลาางง
(( พพ..ศศ..22554488 –– 22555500 ))
1. ความสําคัญและที่มา
รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยมุงหวังใหเกิดการ
มีสวนรวมจากทุกฝายเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในยุทธศาสตรชาติ และสนองตอบตอความตองการของ
ผูใชผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสรางความสามารถในการกําหนด ทิศทางงานวิจัยใน
ชวงระยะเวลาตางๆ อันจะกอใหเกิดการมองปญหาและนําไปใชแบบองครวมตอเนื่องสอดคลองกัน
ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ จะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูอยาง ตอเนื่อง
ของสถานการณทงั้ ภายในและตางประเทศ สนองตอบตอสถานการณใหมและปญหาใหมของชาติภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามรถใชประโยชนจากฐานขอมูลและผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อกําหนดนโยบายเกิดประโยชนใน
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการจัดการปญหาตางๆ และกอใหเกิดยุทธศาสตรใหมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคลองกับผลประโยชของประเทศ
การคัดเลือกโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ตองสะทอนใหเห็นถึงปญหาของประเทศและสามารถระบุ
ผลลัพธ (outcome) ทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจยั ไดอยางชัดเจนวาจะนําไปใชแกปญ
 หาใด อยางไรการเชื่อมโยงหนวย
งานดานการวิจยั หนวยงานนโยบายระดับกระทรวงและภาคเอกชนจะชวยลดปญหาความซ้าํ ซอน เพิม่ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและกําหนดหนาที่ภารกิจตางๆ ของหนวยงาน ภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมกอใหเกิด
การใชประโยชนจากงานวิจัยที่ทันตอปญหาตางๆ ของประเทศมีผลงานวิจัยที่เนนในดานการเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ สามารถปรับทิศทางงานวิจัยใหเหมาะสมและสอดคลองกับปญหาที่เกิด
ขึ้นทั้งภายในและตางประเทศ
การวิจัยแบบบูรณาการนั้นจะมีลักษณะผนวกสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของมีการรายงานผลงานวิจัย
แบบปฏิสัมพันธ (interactive) กับหนวยงานบริหารนโยบายชาติ เพื่อนําไปสูการดําเนินนโยบายที่เหมาะสม
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการกําหนดกรอบงบประมาณวิจยั เปนกลไก
สําคัญ เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคขนั้ ตน เพือ่ ใหยทุ ธศาสตรการวิจยั แบบบูรณาการมีความทัดเทียมกับประสิทธิภาพ
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 สามารถแกไขปญหาการขาดความเชือ่ มโยง (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
แผนยุทธศาสตรและแผนงานวิจยั แบบบูรณาการ คือ ยุทธศาสตรการวิจยั และ แผนงานวิจัยที่
โดยภาพรวมเกิดการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่รัฐบาลกําหนดขึ้น สะทอนภารกิจและการจัดลําดับความ
สําคัญกอนหลังของรัฐบาลในแตละเรื่อง แผนงานเหลานี้สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุมคาตอเศรษฐกิจและสถานการณภยั คุกคามเรง
ดวนของประเทศ แผนงานวิจยั แบบบูรณาการเปนแผนงานตอเนื่องที่จะตองกําหนดวิสัยทัศนที่มีความชัดเจน
ในระยะ 5 ปขางหนา เพื่อจัดทํายุทธศาสตร กลยุทธและเปาหมายการวิจัยประจําป รวมกับรัฐบาล ผูใช
งานวิจยั และหนวยงานสนับสนุนงานวิจยั พรอมกับมีการจัดลําดับความสําคัญ โดยเนนประชาชนเปนศูนยกลาง

1.2 ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการวิจัย
สถานการณแวดลอมในระดับโลกและในระดับประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกอใหเกิด
แรงผลัก เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ และทิศทางการวิจัยของประเทศ ปจจัยเหลานี้จําแนกไดดังนี้คือ
1) แนวคิดในการบริหารจัดการแบบใหม เชน Activity list scorecard ทีใ่ ชกนั อยางแพรหลายใน
การบริหารบรรษัท ถูกนําเขามาใชในระบบราชการและเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวากอใหเกิดประสิทธิผลดี
กวาระบบการบริหารงานแบบเดิม ดังจะเห็นไดวาวิธีการบริหารจัดการ ดังกลาวถูกนําเขามาใชประยุกต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร ฮองกง เปนเวลานาน
ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดดําเนินการปฏิรูประบบราชการโดยกําหนดหนาที่ วิสัยทัศ น (vision) พัน ธกิจ
(mission) โดยมีระบบควบคุม การบริห ารจัดการ เชน pareto chart และ control chart ขององคกร
ภาครัฐ ทัง้ นีผ้ บู ริหารองคกรจะตองถูกประเมินผลงานในลักษณะการจัดจาง (contract) รายป โดยใชเครือ่ งมือ
ในการบริหารจัดการแบบใหม คือ งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance based budgeting) ที่
เชื่อมโยงกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร (strategic plan) ของรัฐบาล รวมทั้งการเชื่อมตอระหวางยุทธ
ศาสตรชาติ (agenda based activities) กับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ (integrated budget)
กอใหเกิดความจําเปนในการจัดทําแผนการวิจัยแบบบูรณาการที่สะทอนยุทธศาสตรชาติที่มีวาระเรงดวน ทัง้
นีค้ วามเรงดวนถูกกําหนดโดยผูบ ริหารนโยบายทีต่ อ งมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในระบบจัดจาง (contract) อีกชั้นหนึ่ง

  

2) แนวคิดเรื่องความสามารถในการแขงขัน (compettive advantage) โดยแนวคิดดังกลาวนี้ได
เริ่มใชอยางแพรหลายตั้งแต พ.ศ. 2528 และมีผลกกระทบอยางรุนแรงตอแนวคิดการวางแผน การกําหนด
กิจกรรม การเชื่อมตอ (linkage) การพิจารณาวงจรเปนองครวม (integration) และการจัดลําดับความสําคัญ
ในกิจกรรมที่แขงขันได
ผลกระทบที่สําคัญตอแนวทางการวิจัย คือ รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตรโดยจัดลําดับความสําคัญ
เนนหนักกิจกรรมทีแ่ ขงขันได โดยการวิจยั จะตองกอใหเกิดผลเปนรูปธรรมสามารถประเมินผลได และแปรรูป
เชิงผลลัพธ (outcome) ที่มีผ ลกระทบ (impact) ตอประชาชนอยางชัดเจน จะไมเนนการวิจยั ทุกเรือ่ งแบบ
แยกกระจาย แตจะจัดการวิจยั เนนกลุม กิจกรรม (cluster) ทีเ่ ชื่อมโยงกับการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
(linkage) เนนการพัฒนาองคกรวิจยั ในระยะยาว เชือ่ มตอการวิจยั กับตางประเทศในลักษณะหุน สวน ดวยเหตุ
ที่กลาวมาในขางตน การวิจัยแบบบูรณาการจึงเปนหัวขอการวิจัยที่ไดรับการยอมรับวาสงผลตอการแขงขัน
ของประเทศ
3) แนวคิดการปฏิรูป ระบบงบประมาณแผนดิน โดยการปรับเปลี่ย นวิธีก ารจัดทํางบประมาณ
แผนดิน มีลักษณะสําคัญ คือการประยุกตใชระบบสื่อสารโทรมนาคม เชน การใชเครือขายระบบอินเตอรเน็ต
ออนไลน (online) เพือ่ ลดความซ้าํ ซอนของการจัดทํางบประมาณในหนวยงานตาง ๆ การจัดทํางบประมาณเนน
ยุทธศาสตรชาติ เพิม่ งบประมาณในสวนยุทธศาสตรชาติ โดยลดงบประมาณประจําดังนัน้ การวิจยั จึงตองจัดทํา
รูปแบบดังกลาว มิฉะนัน้ จะไมไดรบั การจัดสรรงบประมาณ กลาวไดวา การวิจัยแบบบูรณาการสะทอนถึงแนว
คิดดานงบประมาณที่กลาวมาขางตน
4) แนวคิดเรื่องภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทําใหรัฐบาลเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนนการวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติไดทันที เนนการวิจัยใน
หัวขอประเด็นปญหาเรงดวนที่เปนภัยคุกคาม เชน ภัยดานความมั่นคง ภัยจากความยากจน ภัยที่เกิด
จากความไรเสถียรภาพ ภัยจากการพัฒนาประเทศแบบไมยั่งยืน ภัยจากการขาดความยุติธรรม ภัยจาก
ตางประเทศ ภัยจากการขาดความสามารถจากการแขงขันดานเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ลวนแตกอให
เกิดผลดานความตองการประเด็นการวิจยั และวิธวี จิ ยั แบบบูรณาการทีเ่ ชือ่ มโยงกับการใชประโยชนเพือ่ แกไข
ปญหา

  

ตารางที่ 1 สถานการณแวดลอมใหมในการวิจัยของชาติ
ปจจัยผลัก
ผลที่เกิดขึ้น
1. แนวคิดในการบริหารจัดการแบบใหม เชน scorecard 1. การปฏิรูประบบราชการ จากหนวยงานกระทรวง ทบวง กรมใหม ใหมีหนาที่ชัดเจน
ทีใ่ ชกนั แพรหลายในการบริหารบรรษัท ถูกนําเขามา 2. ปฏิรูปวิธีการทํางานของขาราชการใหมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรปู ระบบงบประมาณ ใชระบบวัดผลงาน (performance based) แทนระบบเกา
ใชในระบบราชการและเปนทีย่ อมรับทัว่ โลกวามี
มีผูรับผิดชอบชัดเจน
ประสิทธิภาพดีกวาแนวคิดการบริหารแบบเดิม
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) ไมมอี สิ ระทีจ่ ะเลือกวิจยั ตามอําเภอใจ
เพราะจะตองรับผิดชอบตอวินัยการคลังของรัฐในสภาวะวิกฤติ ตองจัดวางแผนระยะสั้น กลาง และยาว
ใหชัดเจน

ปจจัยผลัก
2. แนวคิดเรื่องความสามารถในการ
แขงขัน (competitiveness)

ผลที่เกิดขึ้น
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)

  

ผลที่เกิดขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.

เนนการใหบริการโดยประชาชนเปนศูนยกลาง
กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และกรอบการดําเนินงานระยะ 5 ป
ลดงบประมาณปกติ (งบประจํา) เพื่อใชงบประมาณในสวนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรกระทรวงตองสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณและทิศทางการพัฒนา
งบประมาณจะตองสะทอนถึงยุทธศาสตรชาติ

  

ปจจัยผลัก
3. การปฏิรูประบบงบประมาณแผนดิน

ปจจัยผลัก
4. แนวคิดเรื่องภัยคุกคามสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ และความจําเปนใน
การระดมทรัพยากรทุกสวนเขาทํางาน
ในลักษณะเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและ
กันเพื่อปองกันภัยอันตรายของประเทศ
และเพิ่มพูนฟนฟูเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว

ผลที่เกิดขึ้น
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

  

  

2. กรอบนโยบายในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนวิจัจยั แบบบูรณาการ
ระยะปานกลาง (พ.ศ.2548 – 2550)
การจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานวิจยั แบบบูรณาการ ระยะปานกลาง (พ.ศ.2548 – 2550) จึงเปนการ
ดําเนินงานภายใตกรอบนโยบาย รวม 6 กรอบ คือ
1. แนวนโยบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. นโยบายรัฐบาลขอที่ 15.2 (แถลงเมือ่ วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2544 เรือ่ ง ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดทําและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ)
3. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพือ่ การปฏิรปู ระบบราชการใหมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. เอกสารประกอบการประชุมชีแ้ จงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2547 แกผบู ริหารระดับ
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. กําหนดยุทธศาสตรกระทรวง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
5. จัดทํางบประมาณใหครอบคลุมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร สําคัญของกระทรวง
อยางครบถวน
6. นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 – 2549)

  

2.1 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
ทิศทางการวิจยั ของประเทศ เกณฑการจัดสรรงบประมาณระหวางการวิจยั แบบบูรณาการ การวิจัยแบบ
ประยุกต และการวิจัยพื้นฐาน สรุปไดดังนี้

1) บทบาทสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
การจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติเปนภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย แหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2507) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 315 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
มาตรา 11 ทีก่ าํ หนดให “สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติเสนอแนะแนวนโยบายและ โครงการสงเสริมการวิจยั
ซึง่ เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีตอ สภาวิจยั แหงชาติ” และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2521 ไดมีมติให “การวางนโยบายและแผนการวิจัยสวนรวมเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนหนาที่รวมกันของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับสํานัก
งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดทําเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดวงเงินงบประมาณประจําป”
จากผลของการปฏิรูป ระบบราชการ สํ านัก งานคณะกรรมการวิจัย แหง ชาติไ ดถูก กําหนดให
เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และมีฐานะเปนกรมอยูในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี ดวยเหตุนี้ ภารกิจและพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติจึงมีขอบเขตที่สนองตอบตอ
ยุทธศาสตรชาติ
ภายใตกรอบการบริหารใหม สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติไดรบั มอบหมายใหทาํ หนาทีต่ อ ไป
• ชี้นําการวิจัยของประเทศ
• กํากับติดตามประเมินผลการวิจัยของประเทศ
• เปนที่ปรึกษาดานการวิจัยแกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
• สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศ

2.2 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 – 2549)
1) มุง เนนใหนโยบายและแนวทางการวิจยั สามารถบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนดไวและสามารถนําผลการวิจัย
ไปปฏิบัติใหเกิดผลจริงและสนับสนุนวัตถุประสงค และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
2) มุง เนนการวิจยั เฉพาะเรือ่ งทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพและเปนขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
3) มุงเนนการบริหารการวิจัยและการประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4) มุงเนนนโยบายและแนวทางการวิจัยที่เปนพลวัต สามารถปรับแปลงใหสอดคลองกับ
สถานการณจริง

  

5) มุงเนนชุดโครงการวิจัยแหงชาติ (National Research Programs) ที่จําเปนตองดําเนินการ
เพื่อนําไปใชประโยชนไดจริงในระยะสั้น
6) มุง เนนการวิจยั ประยุกตทคี่ วรทําเพือ่ แกไขปญหาของประเทศ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
7) มุงเนนการวิจัยพื้นฐานที่จะสรางองคความรูเพื่อใหกาวทันสังคมโลกที่มุงสูสังคมองคความรู
(knowledge based society)
8) มุงกําหนดการสนับสนุนการวิจัยทั้งสามประเภทเปนสัดสวนดังนี้ คือ ชุดโครงการวิจัยแหงชาติ
ตอการวิจัยประยุกตตอการวิจัยพื้นฐานเปน 50:20:30
9) มุง เนนการสรางนักวิจยั เครือขายการวิจยั การลงทุนการวิจยั และการสรางหนวยงานการวิจัยและ
ระบบการบริหารการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยทุกประเภท
10) มุงเนนความมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางการวิจัย การดําเนินการวิจัย และการใชประโยชนการวิจัย

2.3 หลักเกณฑในการเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547
เพื่อใหการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณของรัฐบาล สอดรับกับภารกิจตาม
โครงสรางสวนราชการใหม และสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรการจัดทําแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการ และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยมอบหมาย
ใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ
พิจารณาเสนองบประมาณโดยใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ขอใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทรี่ บั ผิดชอบจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการตามมติคณะ
รัฐมนตรีดังกลาวขางตน จัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ เพื่อใหการใชจาย งบประมาณโดยภาพรวม
เกิดการเชื่อมโยง สะทอนภารกิจรัฐบาลในแตละเรื่องสอดคลองตอแนวนโยบายรัฐบาล พรอมทั้งใหการพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุมคาตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กํากับดูแลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
2. ขอใหรฐั มนตรีกาํ หนดวิสยั ทัศนทมี่ คี วามชัดเจนในระยะ 5 ปขา งหนา เพือ่ จัดทํายุทธศาสตร แผนกลยุทธ
และเปาหมายการใหบริการประจําป รวมกับกระทรวงและหนวยงานในสังกัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 พรอมมีการจัดลําดับความสําคัญ โดยเนนประชาชน
เปนศูนยกลาง

  

3. ใหกระทรวง และหนวยงาน
3.1 มีความเครงครัดในการพิจารณาบททวนบทบาทภารกิจทีด่ าํ เนินงานอยูเ ดิมเพือ่ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก
ผลผลิตและกิจกรรมที่หมดความจําเปนไมคมุ คา หรือไมกอ ใหเกิดประโยชนตอ ประชาชนโดยสวนรวม และกําหนด
บทบาทภารกิจที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหชัดเจน พรอมจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําวงเงิน
งบประมาณไปดําเนินการเฉพาะผลผลิตและกิจกรรมที่มีความคุมคาเกิดประโยชนตอกลยุทธโดยรวมของหนวย
งานและมีสวนสําคัญตอการบรรลุเปาหมายการใหบริการของกระทรวง
3.2 พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลโดยลดตนทุนการดําเนินงานใน
สวนของงบลงทุน และยุทธศาสตรที่สําคัญของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3 พิจารณาตรวจสอบสถานะทางการเงินในภาพรวมของหนวยงานในสังกัด เพื่อระดมทรัพยากรที่
มีอยูโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณทุกแหลง อาทิเชน เงินรายไดของหนวยงาน โครงการเงินกู ฯลฯ มาใชให
เกิดประโยชนอยางคุม คา และทดแทนเงินงบประมาณรายจายใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําไดเพือ่ ลดการพึง่ พางบประมาณ
รายจายจากภาครัฐแตเพียงดานเดียว
3.4 กํากับดูแลการจัดทํางบประมาณป 2547 โดยยึดหลักการจัดทํางบประมาณฐานศูนย และพิจารณา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณป 2547 พรอมนําผลการพิจารณาจาก ขอ 3.1 – 3.3 มากําหนดเปนงบประมาณ
รายจายป 2547 ทั้งนี้ ใหครอบคลุมรายจายตามขอผูกพัน และรายจายตามกฎหมาย ตามสิทธิ และเงื่อนไข
ขอตกลงตาง ๆ
สําหรับรายจายประจําใหพิจารณาโดยพยายามประหยัดและปรับลดลงใหมากที่สุด และควบคุมไมให
ขยายตัวเกินรอยละ 3.0
สําหรับรายจายลงทุน ใหพิจารณาดําเนินการเฉพาะรายการที่มีผลตอบแทนสูง สามารถทําใหเกิดมูลคา
เพิ่มและมีผลตอการกระตุนเศรษฐกิจและเกิดประโยชนตอประชาชน โดยสวนรวมเปนอันดับแรก โดยในการ
เสนอขอตั้งงบประมาณจะตองคํานึงถึงขีดความสามารถความพรอมทีจ่ ะดําเนินการไดในทันที ทีพ่ ระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณประกาศใช เชน รายการครุภัณฑตองมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการสิ่งกอสรางตองมีการสํารวจออกแบบรายละเอียด พรอมประมาณราคา กําหนดสถานที่กอสรางใหชัดเจน
รวมทั้งใหมีการจัดทําแผนความตองการงบลงทุนประกอบการพิจารณาดวย เปนตน
3.5 ใหจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ปงบประมาณ พ.ศ.2547- 2550 โดย
แสดงภาระงบประมาณที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการดําเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อใชเปนฐานขอมูลและเปนกรอบในการตัดสินใจและการจัดลําดับความสําคัญของ
รัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้
ในการดําเนินการขอใหมีการวิเคราะหบนพื้นฐานของความเปนไปได และประหยัด โดย
- ทบทวนนโยบายตอเนือ่ งในสวนของเปาหมายผลผลิต และประมาณการรายจายที่เกิดจากการดําเนิน
งานตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2546 มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทํากรอบ

  

งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2550 โดยใชหลักการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน สภาพภาวะเศรษฐกิจการปรับปรุงวิธกี ารบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การปรับแผนตาม
นโยบายรัฐบาลและการโอนภารกิจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น
- จัดทํานโยบายใหมของรัฐบาล โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
4. การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการจัดสรรที่สอดคลองกับภารกิจการ
ถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการการจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณา
ลดงบประมาณรายจายชองสวนราชการตางๆ ที่ไดถายโอนไปแลวลงเพื่ อ ให สามารถนํางบประมาณดังกลาวไป
จัดสรรใหกบั ทองถิน่ ในสัดสวนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปงบประมาณ 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. จัดทํางบประมาณแผนดินทีส่ ะทอนถึงลักษณะของปญหา และระยะเวลาในการดําเนินงาน
3. กําหนดวิสยั ทัศนและพันธกิจ (mission) ตลอดจนการตกลงกับหนวยราชการทีร่ บั ผิดชอบในดําเนินงาน
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 และประมวลเปนผลสุดทายโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ดังนั้น ยุทธศาสตรการจัดทํางบประมาณของประเทศจึงจัดแบงไดเปน 5 ยุทธศาสตรดวยเหตุผลดังกลาว

  

3.1 ยุทธศาสตรความมัน่ คงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวย
ความยุตธิ รรม
3.1.1 ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2546 – 2549)
• เสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ โดยใหภาครัฐเรงแกไขปญหาเชิงโครงสราง
และระบบดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดลอมแบงปนและจัดสรร
ทรัพยากรอยางเปนธรรม แกไขปญหาความยากจน ขจัดการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมยอมรับ
สิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
• ปลูกจิตสํานึกใหทุกฝายเห็นแกประโยชนสวนรวมของชาติ ตระหนักถึงความ
สําคัญของการใชความจริงใจและความเอื้ออาทรในการอยูรวมกัน โดยใชกระบวนการเรียนรู
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาในทุกระดับ เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีและมีความไววางใจกัน
อันนําไปสูความมั่นคงในการแกปญหารวมกัน
• เผยแพรและสงเสริมแนวความคิด และระบบการจัดการปญหาความขัดแยงดวยสันติ
วิธแี ละใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกรวมของคนในชาติ ในการปองกันวิถีประชาชนของ
ภูมิปญญาทองถิ่น
• เสริมสรางปญญา จินตนาการและการเรียนรู ควบคูก บั การปลูกฝงคุณธรรมดําเนินการ
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
• ใหทกุ ฝายสนับสนุนใหประชาชนเขาใจสิทธิ และหนาทีข่ องพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญที่
เปนกรอบและกติกาของการอยูร ว มกันรวมทัง้ ใหมคี วามเชือ่ มัน่ ตอกลไกตามระบอบประชาธิปไตย
เพือ่ ใหการเปลีย่ นผานทางการเมืองไปสูร ะบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมดําเนินตอไปไดอยาง
สอดคลองกับสภาวะทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง
• ใหภาครัฐปรับวิธีคิดและวิธีจัดการใหโปรงใส ตรวจสอบไดและสอดคลองกับกติกา
ใหมของสังคม การเคลื่อนตัวและการเติบโตของภาคประชาชน
• จัดการกับปญหาทุจริตคอรัปชั่นและปญหายาเสพติดอยางจริงจัง โดยใชงานการ
ขาวเชิงลึกตรวจสอบพฤติกรรมและสาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติด และมีการ
บั งคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดรวมทั้งการกระตุนใหทุกฝายตระหนักถึงผลกระทบตอผล
ประโยชนของชาติ โดยการรณรงคตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติดในทุกระดับ
• เสริมสรางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหมคี วามเขมแข็งมีเสถียรภาพ
มีความสมดุล และเปนธรรมเพื่อใหมีผลตอการแกไขปญหาความยากจนและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนสวนใหญอยางแทจริง โดยการเชื่อมโยงที่เหมาะสมระหวางเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนกับเศรษฐกิจระดับชาติ และสนับสนุนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• จัดระบบความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจภายในกับภายนอก ใหสามารถปรับตัว
รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและเศรษฐกิจยุคใหมมีขีดความสามารถสูงในการเผชิญ
กับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจภายนอกประเทศ และเสริมสรางภาวะผูนําของไทยในการ
สรางเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
• นําศักยภาพของกองทัพในยามปกติ เขามาชวยเสริมสรางความสามัคคีของคน
ไทยในชาติและการพัฒนาประเทศ และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติใน
รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและ ชุมชนพื้นที่ชายแดน
• จัดเตรียมและพัฒนากองทัพอยางเปนระบบทันสมัย มีโครงสรางกําลังกองทัพทีเ่ หมาะสม
มีความพรอมรบ และมีขดี ความสามาถทีจ่ ะทําการรบไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับสถานการณที่
กระทบตอผลประโยชนของชาติ

  

• พัฒนาศักยภาพของชาติในการปองกันประเทศดวยการผนึกกําลังจาก ทุกฝาย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขาดวยกันอยางเปนระบบในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงของชาติ
• พัฒนาความรวมมือทางการทหาร และความเขาใจอันดีกับกองทัพของประเทศ
เพื่อนบานและกลุมอาเซียนอยางใกลชิดในทุกระดับบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชนรว ม
กันโดยสอดคลองกับนโยบายตางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพใน
ภูมิภาคและของโลกภายใตกรอบของสหประชาชาติ
• ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบโดยใหความสําคัญ
กับการจัดการที่สงผลถึงการแกไขปญหาที่สาเหตุหรือรากเหงาของปญหา
และจัดการกับ
ขบวนการหรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนการกอการราย รวมทั้งเตรียมความพรอมในการเผชิญ
ภาวะวิ ก ฤติ ด ว ยการผนึ ก กําลั ง ของทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งและไม มี ก ารประสานแผนและสนธิ
ทรัพยากรชองภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหมีขีดความสามารถในการเผชิญกับภาวะวิกฤติได
อยางมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศในการปองกันและตอตานการกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาติ โดยใหความสัมพันธในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี และเพิ่มระดับความรวมมือทางดานการขาว การแลกเปลี่ยน
ขาวสาร การจัดตัง้ ชองทางการติดตอสือ่ สารระหวางกัน รวมทัง้ การพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
• สงเสริมการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเสริมสรางพลัง
อํานาจของชาติทุกดาน เพื่อปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและคุมครอง ผลประโยชนของชาติ
รวมทั้งสามารถระดมมาใชในสถานการณที่จําเปน
• พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเรงดวน และใหมคี วามรูเ ทากัน
รูจ กั เลือกรับและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ มีมาตรการปองกัน
และตอตานผลกระทบทางลบ
• ใชทรัพยากรดิน น้าํ และปา ใหเกิดความสมดุลและเกิดประโยชนสงู สุด รวมทัง้ พัฒนา
และฟน ฟู โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด แนวทางและวิธีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทีด่ นิ และน้าํ อยางจริงจังและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยาง
ยัง่ ยืน สอดคลองกับความหลากหลายทางชีวภาพและวิถชี วี ติ ของประชาชนและใชทรัพยากรในการ
ผลิตอยางมีประสิทธิภาพทางนิเวศนที่ประหยัด และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง

  

• ใหมกี ารบริหารจัดการทีม่ ผี ลในการพัฒนา ฟน ฟู อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
โดยเฉพาะตนน้าํ ลําธาร โดยใชระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม เพือ่ ปองกัน แกไขและลดระดับ
ปญหาอุทกภัย ปญหาความเสือ่ มโทรม และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผล
กระทบตอความมั่นคงทางกายภาพ
• รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน องคกรระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชน
ในการอนุรกั ษ การใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางจริงจังบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบ และการมีผลประโยชนรวมกัน
• มุงสรางความเขาใจ ความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อจะเปนพื้นฐานนํา
ไปสูความรวมมือและความสัมพันธในดานตาง ๆ รวมทั้งขจัดปญหาขัดแยงและความหวาด
ระแวงใหยุติลงในระดับทองถิ่น โดยการพัฒนากลไกในระดับทองถิ่นและระดับชาติใหสามารถ
ดําเนินงานอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการแกปญหารวมกัน
• ดําเนินความสัมพันธกบั นานาประเทศอยางมีเอกภาพ ดวยการประสานงานของสวน
ราชการอยางใกลชิด ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศโดยใหกระทบตอผลประโยชนของ
ชาตินอยที่สุด สนับสนุนและใหความรวมมือกับสหประชาชาติ และดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศมหาอํานาจอยางรอบคอบและมีเปาหมายที่ชัดเจนมีความสัมพันธกับทุกมหาอํานาจ
หลีกเลีย่ งการเขาไปผูกพันกับมหาอํานาจใดอยางเต็มตัว โดยเลือกโอกาส เวที และประเด็นใน
การแสดงบทบาทที่เหมาะสมบนพื้นฐานของ ผลประโยชนของชาติ
• เพิม่ พลังอํานาจตอรองดานเศรษฐกิจ และการเมืองระหวางประเทศโดยสรางความ
แข็งแกรงและความรวมมือในทุกดานระหวางประเทศไทยกับกลุม อาเซียน ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก
กลุมประเทศมุสสลิมและแอฟริกา
• จัดการบริหารนโยบายที่เปนระบบและครบวงจร โดยประสานแนวความคิดวิธี
การทํางาน และวิธีจัดการบริหารนโยบายใหมีเอกภาพในทางปฏิบัติ การบูรณาการแผน มีการ
แบงมอบการดําเนินการตามนโยบายที่เหมาะสม มีระบบการสนับสนุนงบประมาณรองรับ และ
มีการประสานงานติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายอยางตอเนื่อง

3.1.2 ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ
• การดําเนินการทูตเชิงรุก เพิม่ พูนความสัมพันธกบั นานาประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศ
เพือ่ นบาน และประเทศในภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ ในระดับทวิภาคีและในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค
เพือ่ ขยายโอกาสเปดชองทางการเจรจาระดับสูง เสริมสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ อํานวยตอการผลักดัน
ยุทธศาสตรในดานการเกษตร อุตสาหกรรม การคาและบริการการลงทุน และการทองเทีย่ ว และ
จะนําไปสูก ารเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ การคาระหวางกันในภูมภิ าคใหมากทีส่ ุด 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
• ปรับวิธกี ารทํางาน จาก inside out เปน outside in โดยเนนการมีสว นรวมในกระบวน
การกําหนดนโยบายตางประเทศของภาคเอกชน และภาคประชาชน เชน การจัดตั้งเครือขาย
การคาและอุตสาหกรรม สําหรับเอกชนไทย
• ดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 80 แหงทัว่ โลก
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
ทิศทางการวิจัย
การตางประเทศ และระบบยุติธรรม
• สรางสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยตอการมีสวน • ติดตามสถานการณและเฝาระวังการระบาดครั้ง
รวมระหวางภาครัฐและประชาชนในการผนึก
ใหมของโรคซารสและเชื้อไวรัสใหม
กําลังสําหรับการเผชิญวิกฤติ ปองกัน และเตือน • วิธีระงับความขัดแยงของไทย-พมา ไทย-กัมพูชา
ภัยลวงหนาสําหรับปญหาความมั่นคงที่คาด
และไทย-ลาว
วาจะเกิดขึ้นในอนาคต
• การบริหารการเดินเรือในแมน้ําโขง
• แนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาวในประเทศ
การศึกษาเศรษฐกิจนอกกฎหมาย (หวย บอน ซอง)
• การบริหารการคาตามแนวชายแดนของประเทศ
รูปแบบการบริหารเมืองหนาดานของประเทศ
• ระบบการบริหารที่เหมาะสมสําหรับ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
• นําศักยภาพของกองทัพในยามปกติเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศ
• จัดเตรียมและพัฒนากองทัพอยางเปนระบบ
ทันสมัยและมีขีดความสามารถที่จะทําการรบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับสถานการณ
ที่กระทบตอผลประโยชนของชาติ

• วิธบี าํ บัดผูต ดิ ยาเสพติดโดยใชกาํ ลังพลและสถานทีข่ อง
กองทัพ เชน โรงเรียนวิวฒ
ั น พลเมือง เปนตน
• การพัฒนาแผนปองกันวินาศภัยแหงชาติ
• การศึกษาแผนวินาศภัยของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (EU)
จีน ไตหวัน
• แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อทดแทน
การนําเขาและการบํารุงรักษายุทโธปกรณทางทหาร
อยางมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศใน • ขั้นตอนการดําเนินการของสหรัฐฯ ต อ ประเทศผู
การปองกันการกอการรายและอาชญากรรม
กอการรายและผลกระทบตอไทย (กรณีเรงดวน
ขามชาติ
เกาหลีเหนือและอิหราน)
• อิทธิพลความคิดภายนอกตอสถานการณ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

  

ทิศทางยุทธศาสตรความมั่นคง
การตางประเทศ และระบบยุติธรรม
• กระชับความสัมพันธและความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศไทยกับประเทสเพื่อน
บานและสงเสริมความรวมมือเอเชีย (Asia
Cooperation Dialogue : ACD) ตลอดจน
ดําเนินการทูตเชิงรุกในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ทิศทางการวิจัย

• ฐานขอมูลระดับมณฑลของประเทศจีน
• ฐานขอมูลระดับรัฐ (states) ของประเทศอินเดีย
• ฐานขอมูลกลุมประเทศASEANและกลุมประเทศ
ตะวันออกไกล เชน เกาหลี ญี่ปุน
• ฐานขอมูลกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU)
• การพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรมให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ • ระบบยุติธรรมแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหาของ
และมีความเปนธรรม
ประเทศและเชื่อมโยงกับปญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ เชน
ปญหาสวยของสํานักงานตํารวจแหงชาติและกรม
ราชทั ณ ฑ ป ญ หาการไมมีเงินชําระคาปรับของ
ผูก ระทําผิดทีย่ ากจน ปญหาผูตองขังลนคุก ปญหา
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายที่ ไ ม เ ท า เที ย มกั น ระหว า ง
บุคคลที่ฐานะดีกับบุคคลที่มีฐานะยากจน เปนตน

3.2 ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นทาทาย
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกทําใหการทายทายของภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรมกรอบแนวคิด
1. ยุทธศาสตรของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย
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. การพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ที่ จะเน น การเสริ ม สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางด า นความรู
(Knowledge – based) จําเปนตองมีการดําเนินยุทธศาสตรดานนวัตกรรม (Innovation)
การสรางพืน้ ฐานของการวิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะทางดานคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ

การจัดกลุมอุตสหากรรม
กลุมอุตสาหกรรมไทยที่สําคัญ แบงตามความสามารถในการแขงขันและความเปนที่
สนใจของ อุตสาหกรรมนั้นๆ ออกไดเปน 3 กลุมอุตสหากรรม คือ
1. กลุม Global Industry: เปนอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแขงขันกับตาง
ประเทศสูง ประกอบดวย กลุม อุตสาหกรรมอาหาร กลุม อุตสาหกรรมแฟชัน่ กลุม อุตสาหกรรมยานยนต
และกลุม อิเลคทรอนิกส
2. กลุม Regional and Domestic Industry: เปนอุตสาหกรรมที่ความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศในระดับปานกลาง ตลาดสวนใหญเปนตลาดในประเทศและภูมภิ าคประกอบดวย
กลุม อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร กลุม อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ และกลุม อุตสาหกรรมเซรามิกและแกว
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
Globalization Industry

ยุทธศาสตรระหวางประเทศ
FREE

ยุทธศาสตรที่สําคัญ
 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
 การพัฒนาการออกแบบ
 การสราง Brand Name
 การพัฒนาและวิจัย (R&D)
 การพัฒนาความเชือ่ มโยงของอุตสาหกรรม
 การพัฒนาดานวัตถุดิบ

Regional and Domestic FAIR
Industry








Basic and Strategic MANAGE
Industry

 การฟนฟูกิจการ
 การเรงการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรม
 การพัฒนาประสิทธิภาพ
 การผลิต

การปรับปรุงวัตถุดิบ
การพัฒนาการออกแบบ
การพัฒนาผูประกอบการ
การสรางเครือขายในการตลาด
การสรางผูประกอบการใหม
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ

  

3.2.3. ยุทธศาสตรการแขงขันสินคาเกษตร
• ตองเนนใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพใน
ดานความปลอดภัยในการบริโภค เชน เรื่องสารตกคาง รวมทั้งในดานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เชน ปราศจากศัตรูพืช-สัตว ไมใชผลิตภัณฑที่ไดมาโดยการตัดตอพันธุกรรมเปนตน
• การจัดระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพจากไรนาถึงโตะอาหาร เพื่อใหผูนํา
เขาและ ผูบริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินคาไทย
• การยกระดับความสามารถในการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพในทุกขัน้ ตอนโดย
เฉพาะอยางยิ่งขีดความสามารถของหองปฏิบัติการที่จะใชในการตรวจสอบ ทั้งในระดับไรนา
และในดานการแปรรูป
• กระจายและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น สรางชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ (Brand Name) รวมทั้งพัฒนาในดานการบรรจุภัณฑ ใหไดมาตรฐานตามความ
ตองการของลูกคา
• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตนทุนการผลิตตอ
หนวยสินคา ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรพื้นฐานที่พยายามทํากันมาโดยตลอด โดยเนนการกําหนด
เปนเขตเกษตรเศรษฐกิจ หรือเปนเขตการผลิตเพือ่ การสงออก
• การกําหนดนโยบายในเรื่อง GMO ซึ่งจําเปนตองกําหนดนโยบายใหชัดเจน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายการวิจัย GMO เพื่อการผลิต ถึงแมไทยจะมีนโยบายไมผลิตสินคา
GMO แตมีความจําเปนทีจ่ ะตองศึกษาวิจยั เพือ่ มิใหลา หลังในทางวิชาการอันจะมีผลกระทบตอ
ขีดความสามารถในการผลิตและการแขงขัน หากในอนาคตสังคมโลกไมมีการตอตานเรื่อง
GMO อีกตอไป ประสิทธิภาพในการผลิตจะกลายเปนปญหาสําคัญทันทีหากไมมกี ารตาน 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
เปนลําดับสมควรทีจ่ ะไดกาํ หนดแนวทางและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมนีใ้ หกวางขวางขึ้น

3.2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนากิจการที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มยอดขายสินคาอื่น
เชน รานอาหารไทย หากไดรับการสนับสนุนใหมีความนิยมแพรหลายยิ่งขึ้นก็จะเปน
ชองทางในการเพิ่มการนําเขาสินคาไทย ทั้งที่เปนวัตถุดิบสําหรับอาหารไทย และที่มีโอกาส
เปนสินคาตอเนือ่ ง เชน ไวนไทย หัตถกรรมตางๆทีน่ าํ ไปเผยแพรและจําหนายในรานอาหารไทย

3.2.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการผลิตและการ
ตลาดสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีโอกาสเพิ่มมูลคาและรายไดในภาคเกษตรมากขึ้นแทนที่จะ
ผลิตและขายแตวัตถุดิบเทานั้น นอกจากนั้นชุมชนยังจะเปนฐานการผลิตและการตลาดที่
กระจายไปตามทองถิ่นตางๆ และชวยสนับสนุนใหเปนฐานการผลิตที่ยั่งยืนตอไปรัฐบาลจึงควร
สนับสนุน
• สงเสริมวิสาหกิจชุมชนในสาขาตางๆ ใหกวางขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ ดานเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม สรางโอกาสในการประกอบใหองคกรเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) ในระดับทองถิ่น โดยเพิ่มและสนับสนุนการลงทุน ทั้งการกอสรางการ
ดําเนินการแลวจึงถายโอน (Built Operate and Transfer) ตลอดจนการสรางและสนับสนุน
องคความรูดานการจัดการใหแพรหลายยิ่งขึ้น

  

3.2.7 ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ จ ะเป น พื้ น ฐานในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น หาก
ปราศจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมแลว ประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตสินคายอมดอย
กวาของประเทศอื่น ดังนั้นรัฐบาลจึงจําเปนตองมีการสนับสนุนอยางจริงจังดังนี้
• สนับสนุนใหมกี ารใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิต โดยสนับสนุนใหผสมผสานกับ
ภูมปิ ญญาทองถิ่นที่ยังไมไดรับความสนใจมากอน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน
การผลิต
• สนับสนุนและคุมกรอบงานวิจัย ตลอดจนดูแลความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง
เปนตนทุนในการกระจายการผลิตสินคาชนิดใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง
• ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐในเรือ่ งงานวิจยั โดยเปดโอกาสใหภาพเอกชน
เขามารวมวิจัยกับภาครัฐ และควรทบทวนในเรื่องการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
ดวย
• การพัฒนาบุคลากรยังคงถือเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญทีจ่ ะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

3.2.8 ทิศทางการวิจัยการสรางความสามารถในการแขงขัน
จากรายละเอียดแผนยุทธศาสตรดังกลาว ทิศทางการวิจัยที่สนับสนุนและสรางความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ จะถูกกําหนดโดย
1) ภูมิทัศนธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลก
2) การกําหนดทิศทางของรัฐ และกระทรวงที่รับผิดชอบ ความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของภูมทิ ศั นธรุ กิจและอุตสาหกรรมของโลก ทําใหประเด็นการวิจยั เปลีย่ นแปลงอยางมาก

  

ตารางที่ 4 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เดิม
การแขงขันที่อาศัยขนาด
(scale based Competition)

ใหม
การแขงขันที่อาศัยความเร็ว
(speed based competition)

ทรัพยสินที่จับตองได (tangible assets)

ทรัพยสินที่จับตองไมได (intangible assets)

ทรัพยสินที่เปนเจาของคนเดียว
(owning assets)
พึ่งพิง ทุน ที่ดิน แรงงาน (capital based)

การครอบครองทรัพยสินในลักษณะกลุมหรือเครือขาย

อยูบนพื้นฐานการผลิต (production based)

อยูบนพื้นฐานการบริโภค (consumption based)

ลดตนทุนการผลิต
(comparative advantage)

แนวคิดความสามารถในการแขงขัน
(competitive advantage)

ผลิตเพิ่ม รายไดเพิ่ม
(investment driven)

การสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซมูลคา
(value chain)

พึ่งพิงความคิดสรางสรรค ประดิษฐกรรมใหม
(creative based)

  

3.2.9 ทิศทางการวิจัยระยะปานกลางของยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ
ตารางที่ 5 ทิศทางวิจัย ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ทิศทางยุทธศาสตรการแขงขัน
สรางผลิตภัณฑ บริการที่แขงขันได
(differentiation focused group)
สนองตอบความตองการของผูบริโภค
(mass customization)
สรางคุณภาพมาตรฐานสินคาสูระบบสากล

สรางความรวดเร็วในการผลิตและสงมอบ

ทิศทางการวิจัย
วิธีสนับสนุผลิตภัณฑที่แขงขันได
(household products research)
เพิ่มงานวิจัยการตลาด
(market research)
การวิจัยมาตรฐานสินคาไทยเมื่อเทียบกับความตองการ
ของชาวตางประเทศ

การวิจัยโทรคมนาคม การขนสงทางอากาศ ทางเรือ การ
อํานวยความสะดวกทางการคา
(trade facilitations) ระบบการสนับสนุน (logistics)
สินคาภูมิปญหาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใน
สินคาชุมชน ภูมิปญญาหาไทย ฐานความรูไทย
ประเทศ
นวัตกรรมใหม การศึกษาตลาด
มาตรการตอบโตการปกปองตลาดของคูคา
การวิจัยเชิงขาวกรองระหวางประเทศสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
การสรางเขตการคาเสรีระหวางประเทศ (Free การวิจัยผลกระทบของ FTA CEP และการวิจัยเชิงขาว
Trade Area:FTA) และความรวมมือหุนสวน กรองเพื่อเจรจาตอรอง
ยุทธศาสตร (Closed Economic Partnerships :
CEP)

  

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
• รณรงคใหสถานประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพคนทํางาน
โดยกําหนดเปนนโยบายใหสถานทีท่ าํ งานทุกประเภท จัดสภาพแวดลอมในการทํางานทีเ่ หมาะสม
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
• การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการสาธารณสุข ใชกรอบของระบบคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO) ในการ
ดําเนินการพัฒนาระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
• การพัฒนาแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก จัดตั้งเครือขายแพทยพื้นบาน
ทั้ง 4 ภาค จํานวน 2,500 คน และจัดตั้งเครือขายพัฒนาการแพทยพื้นบานใน แตละทองถิ่น
พัฒนาสมุนไพรใหมี คุณภาพและมาตรฐานรวม 6 ชนิด ไดแก กวาวเครือขาว หญาหวาน
ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ และไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุมครอง
และสงเสริม ภูมิปญหาการแพทยแผนไทย

  

• การปฏิรูป การผลิต ครูแ ละพัฒ นาครู มีก ารจัด ทํานโยบายการปฏิรูป ครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา และมียุทธศาสตรการดําเนินงานระยะ 5 ป (พ.ศ.2545-2549) โดยมี
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูแนวใหมระดับปริญญาตรี 5 ป โดยมีโครงสรางเงินเดือนเฉพาะ
วิชาชีพครู มีทุนการศึกษาเพื่อจูงใจใหคนดี คนเกง มาเปนครูและประกันการมีงานทําเพื่อให
การผลิตครูตรงกับความตองการ
• การจัดการเรียนการสอนแบบเด็กเปนศูนยกลางเสริมสรางความรูค วามเขาใจกระบวน
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
จัดการศึกษาสําหรับผูท มี่ คี วามสามารถพิเศษ ใน 2 แนวทาง คือ จัดเปนโรงเรียนเฉพาะทาง เชน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนกีฬา และ โรงเรียนมัธยมสังคีต เปนตน และการเรียน
ร ว มในโรงเรีย นทั่ว ไป ที่จ ะสามารถรองรับเด็ดที่มีความสามารถพิเศษไดจํานวนมากและ
หลากหลายสาขา
• การปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู และสงเสริมนิสยั รักการอานอยางตอเนือ่ ง
โดยมีหอ งสมุดประชาชน 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
• การผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง มุง ใหความสําคัญกับสมรรถนะทางอาชีพโดย
บูรณาการ ความรูทั้ง ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจ ริง และยังไดใหความสําคัญกับการปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการผลิตกําลังคนใหเอือ้ ตอการสรางผูป ระกอบการ (Entrepreneur) รายใหม
พรอมทั้งการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการรายเกา เพื่อสรางงานและกระตุน
ความตองการจางแรงงานดานตางๆ และทั้งชวยรองรับผูจบการศึกษาที่จะออกสูตลาดแรงงาน
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดจะจัดเปนโครงการพิเศษรวมกับภาคเอกชนในการคัดนักศึกษาปสดุ ทายที่
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) และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับริบทของสังคมไทย
• การใหทนุ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจยั ของอาจารยรนุ ใหมสนับสนุนใหอาจารยใน
มหาวิทยาลัยที่สําเร็จปริญญาเอกแลวอยางนอย 5 ป ไดทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง สามารถนํา
ผลงานวิจัยออกเผยแพรสูสาธารณะแลถายทอดใหนักศึกษา
• การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีอยางครบวงจร โดยการนําความรู
และเทคโนโลยีที่เ กิด จากการศึกษาวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาออกไปเผยแพรและถายทอดสู
ประชาชนเพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพการผลิตที่มีมูลคาเพิ่ม ซึ่งสวนใหญเปนงาน
วิจัยดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม จากกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรที่
สนใจ เพื่อผลลัพธที่เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีไปใชในดานเกษตรกรรมของตนเองและสง
เสริมการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันกับฝายวิชาการโดยเกษตรกรเปนนักวิจัยรวม
• การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาวตลาดแรงงานและดัชนีชี้วัดการดําเนินงานเนน
การจัดทําทะเบียนคนหางานที่ประสงคไปทํางานตางประเทศและการจัดทําทะเบียนแรงงาน
ไทยที่กลับจากตางประเทศ และเตรียมการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงานและอาชีพ
• การดูแลและพัฒนาดานแรงงานหญิงและเด็ด โดยจัดใหมีอาสาสมัครแรงงาน
ประจําหมูบานเพื่อสอดสองดูแลพฤติการณที่จะนําไปสูการใชแรงงานเด็กอยางไมเปนธรรมกา
รอบรมเตรียมความพรอมใหแกเด็กที่จะเขาสูตลาดแรงงาน มีการประชาสัมพันธเคลือ่ นทีเ่ พือ่
รณรงคเผยแพรความรูใ หแกเด็กในสถานประกอบการ ประชาชนในชุมชน หมูบานทั้ง 75 จังหวัด
มีการสงแรงงานเด็กเขารับการศึกษาสายสามัญ มีการสนับสนุนความสัมพันธระหวางนายจาง
และลูกจางโดยใหนายจางใชสถานประกอบการเปนสถานศึกษา โดยจะตองสงเสริมใหนายจาง
ตระหนักถึงการเพิ่มเติมความรูและทักษะในกระบวนการผลิตของลูกจางมากขึน้ เพือ่ ใหสาน
ประกอบการนัน้ ๆ สามารถเพิม่ ผลิตภาพการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
• สนับสนุนใหลูกจางมาประกันตนกับกองทุนประกันสังคม โดยมีการขยายความ
คุมครองไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยยกเวนใน 2 กรณี คือ
ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยู
ดวยและลูกจางของนายจางซึ่งประกอบการคาเรหรือแผงลอย ซึ่งเริ่มดําเนินการขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545 ทําใหมีผูประกันตนเพิ่มขึ้นดังกลาว และมีแนวโนม
จะขยายความคุมครอง การประกันสังคมกรณีวางงานดวย

  

• ยุทธศาสตรการปลุกพลังแผนดินและการปองกันยาเสพติด ใหความรูด ว ยการรณรงค
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ โดยเนนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกกลุมเปาหมาย อบรม
วิทยากร กระบวนการ จํานวน สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติด และเสริมสราง
หมูบาน ชุมขนเขมแข็ง(ยั่งยืน) และควบคุมพื้นที่แหลงอบายมุข แหลงเริงรมย และสถาน
บริการตาง ๆ รวมทั้งหอพักนักศึกษาอยางเขมงวดและสม่ําเสมอ
• ยุ ท ธศาสตร ก ารควบคุ ม ตั ว ยาและสารเคมี เ พื่ อ ทํ า สงครามกั บ ยาเสพติ ด
ดําเนินการทําลายแหลงผลิตยาเสพติด สกัดกั้น สารตั้งตนตัวยาที่ใ ชทดแทนในการผลิตและ
อุปกรณในการผลิตยาเสพติด
• ยุทธศาสตรการบําบัดและฟน ฟูสมรรถภาพ ไดบาํ บัดรักษาและฟน ฟูสมรรถภาพใน
ทุกรูปแบบ ทั้งคนไขในระบบโรงพยาบาล กายจิตสังคมบําบัด คายทหาร/ตํารวจ และคาย
ชุมชน/วัด รวมทั้งเรงเตรียมการรองรับการบังคับบําบัด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูฯ ใน 46
จังหวัด
• ยุทธศาสตรการอํานวยการและการประสานงานดานสงครามยาเสพติดไดจดั ตัง้ ศูนย
อํานวยการรวมดานการขาวยาเสพติด และมีการพัฒนางานการขาวใหเปนระบบควบคูกับการ
กําหนดนโยบายและ จัดตั้งสํานักงานอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด มีการ
บูรณาการแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด การจัดทําแผนงบประมาณไมให
ซ้ําซอน รวมถึงไดดําเนินการฝกอบรมบุคลากรเพือ่ การปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหกบั
บุคลากรในหนวยงานตาง ๆ
• ยุทธศาสตรการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไดมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย 7 ฉบับ และพิจารณายกรางกฎหมายใหมแลว 5 ฉบับ และอยูระหวางการ
ยกรางอีกหลายฉบับ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบและการดําเนินการในกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ ให
เอือ้ อํานวยตอการปราบปรามและดําเนินการทางกฎหมาย ซึง่ ทําใหกระบวนการยุตธิ รรมเปนไปดวย
ความเด็ดขาด รวดเร็ว และเปนธรรม

  

3.3.2 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ
1) การสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใหเอือ้ ตอการแกไขปญหาความยากจน โดย
สงเสริมนโยบายที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สมดุลและมีคุณภาพเพียงพอตอการสราง
งานและรายไดที่สนับสนุนการลดความยากจนโดยการสงเสริมภาคเศรษฐกิจที่คนจนสวนใหญ
พึ่งพิง เชน ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับการเกษตร และการกอสรางเปนตน
การกําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอในระดับต่ําอยางเหมาะสมที่จะเอื้อตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ การขยายฐานภาษีและจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพโดยมีภาระภาษีนอยที่สุดสําหรับ
กลุมผูมีรายไดนอย โดยเฉพาะการปรับปรุงภาษีเกี่ยวกับที่ดินเพื่อกระจายการถือครองและใช
ประโยชนอยางคุมคา และการเรงรัดปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุมครองธุรกิจรายยอย การผลักดัน
การยกรางกฎหมายภาษีทรัพยสินและมรดกโดยกําหนดการเก็บภาษีในอัตรากาวหนา การ
เสริมสรางภูมิคุมกันแกภาคเกษตรกรและคนจนจากผลกระทบของการเปดเสรี รวมทั้งสงเสริม
การสรางความเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกไขปญหาและสราง
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกคนจน
2) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน มีแนวทางสําคัญไดแก
• การพัฒนาศักยภาพของคนจนในชนบท มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของคนจน เชน พัฒนาเครือขายองคความรูด า นตางๆ ทัง้ ภูมปิ ญญาทองถิ่นและ
วิทยาการสมัยใหมใหกับคนจนในระดับชุมชน และสนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
เปนตน การพัฒนากระบวนการเรียนรูของคนจนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะหปญหาและ
เลือกตัดสินใจไดอยางถูกตองมีเหตุผล เชน สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู
และการเปดเวทีประชาคมทองถิ่น เปนตน การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและทักษะฝมือ
แรงงานใหกับคนจนรวมทั้งมุงเนนการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
โดยการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ การระดมเงินออมในชุมชน และการเชื่อมโยงระหวาง
เศรษฐกิจชุมชมกับบริษัทธุรกิจ ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งเพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาชีพโดยการสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยซึ่งสวนใหญเปนคนจนปรับ
เปลี่ยนการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทําเกษตรแบบยั่งยืน การปรับทิศทางการผลิตของ
เกษตรกรในการทําเกษตรใหมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชนบท การสงเสริมและสนับสนุนระบบ
ตลาดทั้งตลาดทองถิ่นและตลาดกลางใหเปนแหลงจําหนายสินคาเกษตร และการเพิ่มโอกาสใน
การเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมใหคนในชนบท

  

• การพัฒนาศักยภาพของคนจนในเมือง โดยมุง เนนเสริมสรางความมัน่ คงดาน
อาชีพและรายไดโดยสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมธุรกิจชุมชน สนับสนุนแหลงเงินทุนที่ให
บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา การเปลี่ยนชุมชนแออัดใหเปนแหลงผลิตของชุมชน ตลอดจน
การปรับปรุงสภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด และคนจนในเมือง
อื่นๆ ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและไดรับบริการ พื้นฐาน บริการสังคมที่จําเปน
จากรัฐบาลอยางทั่วถึง
• การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยเนนสงเสริมการจัดตั้งองคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ใหมีการรับรองสถานะอยางถูกตองเปนที่ยอมรับรวมกันของ
ทุกฝาย และพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งเพื่อเปนแกนกลางในการพัฒนาแกไขปญหาไดอยาง
ครบวงจรและประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและองคกรประชาสังคมไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
ในกระบวนการตัดสินใจดานนโยบายของรัฐ
3) การพัฒนาระบบคุม ครองทางสังคมและผูด อ ยโอกาส มีแนวทางทีส่ าํ คัญ ไดแก
• การพัฒนาระบบบริการใหเขาถึงคนจนและผูดอยโอกาส โดยเฉพาะการ
กระจายบริการการศึกษาและฝกอบรมอาชีพใหเขาถึงกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาสอยาง
ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหางไกลและทุรกันดาร และพัฒนาระบบการศึกษาและฝกอบรม
อาชีพใหมีความหลากหลายมีทางเลือกเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนจน จัดระบบการศึกษาการ
ฝกอาชีพที่สอดคลองกับระดับและลักษณะของความพิการหรือทุพพลภาพ และปรับปรุง
ระเบียบกฎเกณฑของกองทุนที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงานใหเอื้อตอกลุมคน
ยากจนและผูดอยโอกาสไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
ภูมิปญญาของสังคมไทยใหเอื้อประโยชนตอการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยให
ความสําคัญเปนลําดับแรกกับกลุมเปาหมายคนจน ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง และคนพิการตลอด
จนเรงรัดการดําเนินโครงการประกันสุขภาพถวนหนา โดยติดตามและประเมินผลโครงการ
นํารองและขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทัว่ ประเทศรวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการดําเนิน
งานโครงการฯใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
• การจัดสวัสดิการสังคมใหมีความสอดคลองกับปญหาของชุมชนและกลุม
เปาหมายคนยากจนและผูดอยโอกาส โดยมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
โดยชุมชนเพื่อใหการชวยเหลือเฉพาะหนาแกสมาชิกของชุมชนโดยเฉพาะคนยากจนและผูด อ ย
โอกาสในรูปแบบตาง ๆ ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนที่มีอยูใหมีเอกภาพและมั่นคงเพื่อสามารถ
ชวยเหลือคนยากจนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรงรัดการจัดตั้งกองทุนประกันการวางงาน

  

เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงใหกับผูรวมงานรวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือใน
ระดับตางๆ เพื่อเชื่อมโยงและประสานการดําเนินงานระหวางภาครัฐภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชนและประชาชน ในการจัดสวัสดิการสังคมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกับคนยากจนและผูดอยโอกาสในระดับชุมชนใหมี
มาตรฐานดานคุณภาพ มีความครบถวนสมบูรณและทันสมัย สามารถนําไปใชประโยชนในการ
กําหนดพื้นที่ เปาหมายยากจนและคนยากจน รวมทั้งพัฒนาเครื่องชี้วัดความยากจนในระดับ
ชุมชนได
• การเตรี ย มความพร อ มในการสร า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมแก ป ระชากร
แต ล ะช ว งวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมและดูแลกลุมผูสูงอายุ เชน การประกัน
ชราภาพ โดยสมัครใจและโดยการบังคับ การสงเสริมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อใหมีการ
ประกันตนสําหรับกลุมตางๆ พิจารณากําหนดมาตรการลดหยอนทางภาษีเงินไดแกครอบครัวที่
ดูแลผูด อ ยโอกาสในครอบครัว เปนตน
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและคุมคาตอการลงทุน ควรเปนการจัดการทรัพยากรที่สงเสริมใหทองถิ่นและ
ชุมชนมีสว นรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของชุมชน โดยมุง เนน
การจัดหาแหลงที่ดินทํากินใหกับเกษตรกรที่ยากจน เชน การเรงรัดการปฏิรูปที่ดินสําหรับ
เกษตรกรรายยอยที่ยากจน การนําที่ดินที่รกรางวางเปลามาใชประโยชน เปนตน เรงพัฒนา
แหลงน้ําและชลประทานเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเปนแหลงประกอบอาชีพประมงใหกับ
คนจน สงเสริมการจัดทําแนวเขตการใชทรัพยากรและระบบผังเมืองโดยกําหนดเขตการใชที่
ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษและดูแล
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม เพื่อนําทรัพยากรจากผูไดรับประโยชนมาใชประโยชนสําหรับคนสวน
ใหญที่ยากจน เรงรัดการจัดตั้งกลไกแกไขปญหาขอขัดแยงจากการแยงชิงทรัพยากร เชน การ
มีเวทีเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การเรงรัดใหมีสถาบันทองถิ่นหรือคณะผูทรงคุณ
วุฒิในทองถิ่นทําหนาที่แกไขปญหาในทองถิน่ ตลอดจนปรับปรุงและยกรางกฎหมายตางๆ ที่
เกีย่ วของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เชน การปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการถือครอง
และการใชประโยชนทดี่ นิ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ร.บ. ทรัพยากรประมง และ พ.ร.บ. ปาชุมชน
เปนตน

  

5) การปรับปรุงบริหารภาครัฐเพือ่ แกปญ
 หาความยากจน มีแนวทางทีส่ าํ คัญ ไดแก
• การปรับปรุงกระบวนทัศนและบทบาทของหนวยงานภาครัฐเพือ่ สนับสนุนการ
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
อาชี พ และช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล แก ค นยากจนและผู ด อ ยโอกาสในชุ ม ชน โดยภาครั ฐ ให ก าร
สนับสนุนในการเตรียมความพรอมของชุมชน เชน การจัดเวทีชาวบานเพือ่ เปนการเรียนรู
กระบวนการมีสว นรวมทัง้ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ ซึง่ จะนําไปสูก ารไดขอ สรุปทีเ่ ปนแนวทางใน
การแกไขปญหาความยากจนของชุมชน
• การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการในการแกไขปญหาความยากจน
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะตองบูรณาการอยางเปนองครวมทั้งดานแผนงาน แผนเงินและ
แผนคน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาความยากจนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการแก
ปญหาความยากจน จัดทําแผนงาน/ โครงการในลักษณะบูรณาการที่ประสานระหวางหนวย
งานมีการจัดลําดับความสําคัญ และมีเครื่องมือชี้วัดประสิทธิผลที่คนจนจะไดรับอยางชัดเจน
ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
(Performance-Based Budgeting) โดยระบบการจัดทํางบประมาณจะตองสะทอนนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนอยางชัดเจน เนนการพิจารณาเปาหมาย

  

ผลผลิตมากกวาปจจัยการผลิต และเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงาน รวมทั้งมี
กระบวนการในการติ ด ตามประเมิ น ผลการดําเนิ น งานอย า งเป น ระบบเพื่ อ ให ก ารจั ด สรร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิผลคุมคา โดยการจัดสรรงบประมาณมุงเนนใหความสําคัญ
เปนลําดับแรกในพืน้ ทีเ่ ปาหมายทีม่ คี วามหนาแนนของปญหาความยากจนและในกลุม เปาหมายที่มี
ฐานะยากจนที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตลอดจนสรางและพัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของราชการที่เปนรูปธรรม โดยมีการ
กําหนดเครื่องชี้วัดความยากจนและกลุมเปาหมายคนจนอยางชัดเจน ควบคูกับการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับความยากจนใหมีความถูกตอง นาเชื่อถือทันสมัยเพื่อใชประโยชนใน
การพัฒนาตัวชี้วัด การวางแผน การจัดสรรงบประมาณไปสูกลุมเปาหมายคนยากจนอยางมี
ประสิทธิภาพ

  

ตารางที่ 6 ทิศทางวิจัย การพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ทิศทางการวิจัย
การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
• พัฒนาระบบประกันสุขภาพใหบรรลุเปาหมาย • พัฒนาระบบฐานขอมูลของผูเขารับบริการในระบบ
สุ ข าภาพดี ถ ว นหน า โดยไม ก อ ให เ กิ ด ป ญ หา
ประกันสุขภาพที่ครบถวนและทันสมัยเพื่อควบคุม
ทางการเงินของสถานพยาบาลและภาระทาง
คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลและลดการใชสทิ ธิซ้ําซอน
การคลังของประเทศ
• ประเมินผลโครงการในระบบประกันสุขภาพ เชน
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
• แนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพใหมปี ระสิทธิภาพ
และลดปญหาทางการเงินของสถานพยาบาลและ
ภาระทางการคลังของรัฐ
• เร ง รั ด การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เป น • เพิ่ ม จํานวนบัณฑิตทางสายวิทยาศาสตรใหสอด
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
คลองกับความตองการแรงงานในอนาคตและยุทธศาสตร
เปนฐานสําคัญใหประเทศไทยแขงขันในเวทีโลก
• การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพระดับอุดมศึกษา
• แนวทางความร ว มมื อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ
อุดมศึกษาตางประเทศ
• การพัฒนาโครงขายทางสังคม (Social Safety • แนวทางการกระจายบริ ก ารทางการศึ ก ษาและ
Net) และระบบประกันสังคมเพื่อลดผลกระทบ
ฝกอบรมอาชีพใหเขาถึงกลุมคนยากจนและผูดอย
ทางลบสําหรับผูวางงาน กลุมคนในสังคมดอย
โอกาสอยางทั่วถึง
โอกาส เชน กลุมคนเรรอน กลุมคนชายขอบ • ผลกระทบตอโครงการหลวงจากเปดเสรีสนิ คาเกษตร
กลุมคนตางดาว กลุมผูติดเชื้อ HIV เปนตน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน
• แนวทางความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การใหความชวยเหลือกลุม บุคคลทีต่ ดิ เชือ้ HIV
• การประสานงานระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน • แผนประสานงานแบบบูรณาการเพื่อ ปอ งกันและ
เพื่อแกไขปญหาผูติดยาเสพติด กลุมบุคคลที่
แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด แบบมี ส ว นร ว มของภาค
เสี่ยงตอการติดยาเสพติด แบบบูรณาการ
ประชาชน

  

ทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ทิศทางการวิจัย
การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
• การสงเสริมเอกลักษณและคุณคาของความ • แผนสงเสริมคุณคาและเอกลักษณของประเทศ
เปนไทย
• การสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคใหเอือ้ ตอ • การขยายฐานภาษีและจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ
การแกไขปญหาความยากจน
โดยใหมภี าระภาษีใหตา่ํ ทีส่ ดุ สําหรับผูท มี่ รี ายไดนอย
• แนวทางการปฏิรปู ทีด่ นิ รกรางเพือ่ ปญหาความยากจน
• การแปลงสินทรัพยเปนทุน
• การจัดทํากฎหมายภาษีทรัพยสินและภาษีมรดก
• สนับสนุนโครงการหลวงในการสรางภูมิคุมกันแก
ภาคเกษตรและคนจนจากผลกระทบของการเปด
เสรี
• การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
• พัฒนาเครือขายองคความรูตาง ๆ ทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่นและวิทยาการสมัยใหมใหกับกลุมคนจนใน
เมืองและนอกเมือง
• การจัดตั้งสหกรณทองถิ่นในประเทศ
• การเพิม่ ศักยภาพและโอกาสของคนจน
• แนวทางการพัฒนาอาชีพและแสวงหาสินเชื่อที่มี
ดอกเบีย้ ในอัตราต่าํ สําหรับคนจน

  

3.4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
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) สงเสริมระบบการออมของประเทศ โดยปฏิรปู ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
และกองทุนประกันสังคม ใหครอบคลุมประชากรและผูใชแรงงานอยางทั่วถึง โดยใหความสําคัญกับการออมเพื่อ
การชราภาพ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางการเงินในระยะยาว
2. การสรางความเขมแข็งใหกับฐานะการคลังและใชเครื่องมือทางการคลังเพื่อประโยชน
ตอการแขงขัน การกระจายรายได และรักษาสิ่งแวดลอม
(2.1) รักษาวินัยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการควบคุมการกอหนี้สาธารณะ การควบคุมการกอหนี้
เงินกูตางประเทศ โดยคํานึงถึงระดับของภาระหนี้สินที่มีอยู และฐานะการคลังและฐานะเงินสํารองระหวาง
ประเทศ การบริหารเงินกูต า งประเทศอยางมีประสิทธิภาพการปฏิรปู รัฐวิสาหกิจและเพิม่ บทบาทภาคเอกชนในกิจการ
ของภาครัฐ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน มาตรฐานและคุณภาพของการผลิตสินคาและการให
บริการที่มีประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม

  

(2.2) ปรับโครงสรางภาษีอากรใหเอื้ออํานวยกอภาคการผลิต การคาและบริการใหสามารถแขงขนได
ทั้งในเวทีอนุภาคอาเซียนและเวทีโลก
(2.3) เรงพิจารณาการนําภาษีทรัพยสนิ ทีไ่ มไดใชประโยชนและภาษีมรดกมาบังคับใช เพือ่ ใหสามารถเพิม่
มูลคาทางเศรษฐกิจและชวยลดความเลือ่ มล้าํ ในการกระจายรายได
(2.4) ใชเครื่องมือทางการคลังเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน
การใชกลไกภาษีเพื่อสะทอนตนทุนดานสิ่งแวดลอมและจูงใจใหมีการลดการใชพลังงานหรือใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาจัดเก็บภาษีเพื่อคุมครองอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อกระตุนใหมีการใชสิทธิประโยชนทางภาษีเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาฝมือ
แรงงานและการวิจัยและพัฒนา
(2.5) เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการวางแผน การจัดทําและบริหาร
งบประมาณ เพื่อสามารถสถนองตอความตองการของชุมชน และมีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
ตามศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขึดความสามาถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บ
รายได โดยเฉพาะประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทรัพยสนิ ตามศักยภาพของทองถิน่ เพือ่ แบงเบาภาระจากสวนกลาง
3.4.2 ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อระบบเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
และมีการกระจายประโยชนออกไปอยางทั่วถึง
โดยใหความสําคัญกับภาคการผลิตและบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขนไดภายใตศักยภาพและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สรางความสมดุลระหวางการผลิตกับการดูแลสภาวะแวดลอม รวมทั้งมีเศรษฐกิจ
ฐานรากที่เขมแข็งเอื้อตอการกระจายประโยชนที่เปนธรรมมากขึ้น ประกอบดวยแนวทางหลัก ไดแก

1. การสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สามารถแขงขันได
(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
โดยตรงนีใ้ ชหลักผูก อ มลพิษเปนผูร บั ภาระคาใชจา ย (Polluter Pays’ Principle, PPP) การพัฒนาเครือขายองคกร เพื่อ
สนับสนุนใหกลไกตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสะทอนตนทุนการผลิตและสามารถสะทอน
ตอนทุนการผลิตและการบริโภคที่แทจริงได โดยรัฐจะตองมีขอมูลและเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรง ในกรณีที่ ฝาฝน
(1.6) ปรับปรุงระบบการเจรจาทางการคาทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี และปรับกลไกความ
รวมมือเศรษฐกิจตางประเทศในทุกดาน ใหมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกันทั้งดานการคา การตลาด การบริการ
และการลงทุน และการใชประโยชนจากเวทีความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและวิชาการเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ โดยสรางพันธมิตรระหวางกลุม หรือภูมภิ าคทีม่ ผี ลประโยชนรว มกัน อาทิ การพิทกั ษและอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
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) สนับสนุนใหวสิ าหกิจและองคกรชุมชนสรางความเชือ่ มโยงโดยผานระบบหวงโซอปุ ทานหรือกระบวน
การเครือขายวิสาหกิจ เพื่อสรางประสิทธิภาพปจจัยการผลิตสินคาและบริการ โดยใชเทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อสรางรายไดและความเขมแข็งแกชุมชน รวมทั้งเปน
ประโยชนตอผูบริโภค ตลอดจนใหความสําคัญกับการสรางเครือขายกลุม สินคาและบริการ (Cluster) และการ
เชื่อมโยง (Linkage)
(2.4) เรงรัดการดําเนินการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพือ่ เปดโอกาสใหประชาชนในระดับรากฐานและเกษตรกร
รายยอยไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดใหทั่วถึงขึ้น

3.4.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขาใจ ความพรอม และจิตสํานึกของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
จะตองดําเนินการทั้งในสวนของแนวคิด รูปแบบ และวิธีการที่จะนําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทที่เหมาะสมใน
แตละภาคสวนของสังคม ตลอดจนในแตละประเด็นหลักที่นับไดวาเปนปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการ
พัฒนาทยั่งยืน ดังนี้
1. การเรงดําเนินการสรางความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึก ใหทกุ ฝายทัง้ ภาครัฐ 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
ทิศทางการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทิศทางการวิจัย
ของประเทศ
• สรางความเขมแข็งใหกับตลาดเงินและ • แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการกํากับดูแล และตรวจ
ตลาดทุนของประเทศ
สอบ โดยเนนพัฒนากฎหมาย เพิม่ มาตรฐานการตรวจสอบ
บัญชีและกฎระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับความซับซอนของ
ตลาดเงินและตลาดทุน
• แนวทางสงเสริมระบบเงินออมของประเทศ โดยปฏิรูป
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ฯลฯ ใหครอบคลุมไปยังกลุมคนตาง ๆ ของประเทศ
• สร า งความเข ม แข็ ง ฐานะการคลั ง ของ • แนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนา
ประเทศควบคูไปกับการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การคลั ง ในการดําเนิ น นโยบายตาม • พั ฒ นาดั ช นี ห นี้ ต า งประเทศและดั ช นี เ ตื อ นภั ย ทาง
เปาหมายของรัฐบาล
เศรษฐกิจทุก ๆ ป อยางตอเนื่อง
• ปรับโครงสรางภาษีอากร ใหเอื้ออํานวยตอภาคการผลิต
การคา การบริการ ใหแขงขันกับบริษัทขามชาติได
• แนวทางลดความเหลื่อมล่ําในการกระจายรายไดผาน
มาตรการทางการคลัง
• ใชกลไกภาษีในแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ
• แนวทางในการเพิม่ ความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ในการจัดเก็บรายไดบริหารจัดการงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
• แนวทางการใชเครื่องมือทางภาษีเพื่อปกปองภาคธุรกิจ
ที่ สําคั ญ ของชาติ แ ละไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก
การเขามาสูตลาดของบรรษัทขามชาติ เชน การคาปลีก
เปนตน

  

ทิศทางการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทิศทางการวิจัย
ของประเทศ
• สร า งความเข ม แข็ ง ของภาคการผลิ ต • แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิต ภาค
และภาคบริการ
บริการ และแนวทางในการเพิ่มมูลคาในกระบวนการ
ผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
• แนวทางการนําผลงานการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศไทยมาใชประโยชนเชิงพาณิชย
โดยแสวงหาแนวทางในการแบ ง ผลประโยชน ที่ รั ฐ ใน
ฐานะเจาของเงินทุนวิจัย นักวิจัยและเอกชนไดประโยชน
ทุกฝาย

  

ทิศทางการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ

ทิศทางการวิจัย

• แนวทางสนับสนุนการวิจัย Basic Science ที่เอื้อตอการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
พื้นฐาน
• แนวทางสนั บ สนุ น ในการวิ จั ย เทคโนโลยี ชั้ น สู ง ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศและฐานะการคลัง
เช น การวิ จั ย เรื่ อ งนาโนเทคโนโลยี หรื อ การวิ จั ย
พันธุวิศวกรรมที่สามารถเชื่อมกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย
• สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจระดับ • สนับสนุนสินคาที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น ดานการวิจยั
ฐานรากหรือระดับรากหญา
และพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับการสงเสริมดานเงินทุน
• สรางระบบฐานขอมูลสินคาภูมิปญญาทองถิ่นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูงและแนวทางการสงเสริมทางการตลาด
• ผลได-ผลเสียจากมาตรการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน
• แนวทางสนับสนุนใหภาคธุรกิจและชุมชนทองถิ่นมีความ
เชื่อมโยงกันในลักษณะหวงโซอุปทานหรือกระบวนการ
เครือขายวิสาหกิจ (cluster)
• สรางเครือขายวิสาหกิจ (cluster) ของ • แนวทางสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ (cluster)
ประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันใน
ตลาดโลก เชน อาหารไทย แฟชั่น
ยานยนต ทองเทีย่ ว และออกแบบกราฟฟก
(graphic)

  

3.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ
กรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศไทยในสี่ทศวรรษที่ผานมา แมวาจะไดรัผบสําเร็จหลายประการดังเห็นไดจากการ
ขยายบริการโครงสรางพื้นฐานดานเศรษบกิจและสังคม ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบายมาก
ขึ้น แตเมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่สังคมไทยประสบอยูในปจจุบัน พบวาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการ
เงินของประเทศที่เกิดขึ้นในป 2540 สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไมเหมาะสมหลายประการ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดลอมและกระแส
โลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ออนแอจึงนําไปสูการพัฒนาที่ขาด
ความสมดุลและไมยั่งยืน
การบริหารจัดการทีไ่ มเหมาะสมของภาคสวนคาง ๆ ของสังคมไทย ปรากฎใหเห็นในลักษณะตาง 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
การคลั ง ร ว มกั น วางระบบการปฏิบัติงานและระบบขอมูลที่เชื่อมโยงเปนเอกภาพ และนาเชื่อถือ โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งวางระบบติดตามประเมินผลให
เชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ให ห น ว ยราชการทุ ก แห ง รณรงค เ ผยแพรคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณการทํางานที่มุง
ประโยชนของประชาชน ดวยความสุจริต ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จและสามารถ
ทํางานรวมกับประชาชนได

ปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ ให เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเสริ ม สร า งขี ด ความ
สามารถของภาคธุรกิจเอกชนและเศรษฐกิจชุมชน
• กําหนดแนวทางและมาตรการเพื่ อ สร า งบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต อ การลงทุนและยกระดับขีดความ
สามารถของภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
• ให ค วามรู ข อ มู ล ข าวสารการผลิตและการตลาดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้ง
เศรษฐกิจชุมชน
• สนับสนุนใหมบี ริการโครงสรางพืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐานควบคูก บั การปรับบทบาทภาครัฐให
ปรับตัวและแขงขันไดภายใตกระแสโลกาภิวัฒน

  

กระจายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหบริการของรัฐสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทํางาน รวมตัดสินใจ
และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยดําเนินการ ดังนี้
• ปรับกลไกกํากับการกระจายอํานาจใหมคี วามคลองตัว ทํางานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 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
• วางระบบการจัดสรรภาษี และเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมคี วามชัดเจนเสมอภาค และ
สอดคลองกับภารกิจ ควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและ
จัดเก็บรายไดของตนเอง รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญในการเสียภาษีและมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิ่น
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกภาคสวน ทุกระดับอยางจริงจัง ทัง้ ในภาคการเมือง
ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ตั้งแตระดับชาติจนถึงทองถิ่นเพื่อสรางสังคมใสสะอาดและตอตานพฤติกรรมอันไม
เหมาะสม รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองและเฝาระวังรักษาผลประโยชนของสังคมสวน
รวม โดยหนวยราชการที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้
• ปรับปรุงกฎระเบียบใหลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เพื่อไมใหเปนชองทางการเรียกรอง
ผลประโยชนและสรางอิทธิพลใหกบั เจาหนาทีข่ องรัฐบางกลุม ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรและการใชงบประมาณรวม
ทั้งระบบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ใหมีความโปรงใสตรวจสอบได

  

• จัดทําแผนปฏิบัติการปราบปรามและปองกันการทุจริต เพื่อเปนกรอบแนวทางประสานการดําเนิน
งานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควบคูกับการศึกษาหา
สาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในเชิงลึกอยางตอเนื่อง และแสวงหาแนวทางปองกันปญหาไดอยางถูกตอง
สอดคลองกับสาเหตุของปญหา
• พัฒนาฐานขอมูลการปองกันทุจริตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรางเครือขายความรวมมือปอง
ปรามการทุจริตทีเ่ ขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สรางกลไกหรือชองทางใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝา
ระวัง การรายงาน และการตรวจสอบเมื่อพบการดําเนินกิจกรรมทั้งของภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่ไมชอบดวย
กฎหมาย รวมทั้งการออกกฎหมายคุมครองและใหสิ่งจูงใจแกผูใหขอมูลหรือเบาะแสการทุจริตแกทางราชการ
• สรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมชิ อบ รณรงคและผลักดันใหการตอตาน
ทุจริตเปนวิถีชีวิตของคนไทยปลูกฝงคานิยมภายในครอบครัวใหดํารงชีวิตในวิถีแหงความพอดี ยึดหลักคุณธรรม
ไมนิยมความฟุงเฟอ ไมยึดระบบพรรคพวก แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากเรื่องสวนรวม มีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอสวนรวม และกลาตัดสินลงโทษคนทําผิด

การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนในสังคม
เพือ่ สรางระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการเมืองทีโ่ ปรงใส ปลุกจิตสํานึกของขาราชการประจํา
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
สื่ อ ตลอดจนมี ก ลไกตรวจสอบด า นจริ ย ธรรมและพั ฒ นาวิ ช าชี พ เพื่ อ ให สื่ อ ทําหน า ที่ ไ ด อ า งมี คุ ณ ภาพและมี
คุณธรรม

  

เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน
ใหประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีระบบ
การทํางานที่สามารถตรวจสอบได รักษาผลประโยชนผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียม มีความโปรงใส
ปราศจากการเบียดบังผลประโยชนสวนรวม และสรางความเปนธรรมใหแกผูผลิตและผูบริโภค ดวยมาตรการดัง
ตอไปนี้
• กําหนดมาตรการจูงใจเปนรางวัลใหกบั กิจการทีม่ คี วามรับผิดชอบตอสาธารณะและใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
มีมาตรการสนับสนุนบริษัทที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีใหไดรับโอกาสในการรวมงานกับภาครัฐมากขึ้น
• สนับสนุนใหสมาคมวิชาชีพสรางจรรยาบรรณและสรางความตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบที่พึงมี
ตอสังคมและบุคคลตางๆ รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการดําเนินธุรกิจคุณสมบัติของกรรมการและ ผูบริหาร
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกรรมการและผูบ ริหารเพือ่ ลดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสว นตนและสวนรวม
• แกไขกฎหมายควบคุมบริษทั มหาชนและบริษทั จดทะเบียนในเรือ่ งบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการ เพิ่มการคุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอย ผูบริโภค ใหไดรับความเปนธรรม รวมทั้งเปดเผยราย
ชื่อกรรมการและผูบริหารที่ทุจริตประพฤติมิชอบ
• ภาครัฐบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ อยางเปนธรรมทั่วถึงเขมงวดการลงโทษตามกฎหมาย
ตอธุรกิจะอกชนที่ใหสินบนและตอเจาหนาที่ภาครัฐผูรับสินบนอยางจริงจัง
• สนับสนุนสือ่ มวลชนในการผลักดันใหเกิดกระแสสังคมเพือ่ สรางความถูกตองในสังคมและใชมาตรการ
ทางสังคมลงโทษผูละเมิดกฎระเบียบ

เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายองคกรผูบริโภค โดย
• สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายองคกรผูบริโภคที่มีอยูเดิม ใหสามารถดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรใหม ๆ เพื่อเปนกลไกรักษาผลประโยชนและสิทธิของประชาชน
รวมกับการใชมาตรการลงโทษทางสังคม และพิจารณาหาแนวทางใหอํานาจองคกรคุมครอง บริโภคสามารถ
ฟองรองแทนสมาชิกได
• พัฒนาระบบขอมูลกลางเพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารสนเทศเกีย่ วกับสิทธิของผูบ ริโภคและขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับประชาชนที่จะใชฟองรองและพิทักษสิทธิอันพึงมีพึงได
• ระดมเงินทุนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ คาปรับผูล ะเมิดกฎหมายคุม ครองผูบ ริโภค เพือ่ สนับสนุนบทบาท
องคกรคุม ครองสิทธิผบู ริโภคใหสามารถดําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการคุม ครองผูบ ริโภคไดอยางแทจริง

  

เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
ใหมคี า นิยมทีถ่ กู ตองมีภมู คิ มุ กัน รวมทั้งสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึกของครอบครัวและชุมชน
ใหดาํ เนินชีวติ โดยยึดทางสายกลาง มีความพอเพียง มีพนื้ ฐานจิตใจทีด่ งี าม และมีวนิ ยั เพือ่ ใหครอบครัวและชุมชน
เปนรากฐานสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดย
• สรางความเขาใจใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนในการดําเนินชีวิต ดว ยความอดทน
ความเพียร รูจ กั เก็บออม ใชจา ยดวยความประหยัด มีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตยสจุ ริต และมีความรับผิดชอบ
• ปรับทัศนคติและคานิยมในการดํารงชีวิตจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมาสูความพอประมาณ
เนนการยกยองและใหรางวัลคนดี คนสุจริต และคนที่ทําประโยชนเพื่อสวนรวม รวมทั้งรณรงคและเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อรูปแบบตาง ๆ
• สอดแทรกเนื้อหาสาระของการดําเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต
ระดับประถม รวมทัง้ การหาแมแบบทีเ่ ปนตัวอยางในการใชชวี ติ อยางเหมาะสมในสังคมไทย เพือ่ ใหเยาวชนไดยึด
เปนแบบอยางในการดํารงชีวิตของตนเอง

  

ตารางที่ 8 ทิศทางวิจัย การบริหารจัดการประเทศ
ทิศทางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
ทิศทางการวิจัย
• แนวทางการบริหารระบบราชการอยางมี • รูปแบบระบบบริหารการจัดการสมัยใหมที่สามารถ
ประสิทธิภาพ ลดการฉอราษฎรบังหลวง
ระบุ ผ ลลั พ ธ แ ละมี ตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ ง
และสามารถวั ด ผลลั พ ธ ข องการดําเนิ น
สามารถประยุกตใชกับระบบราชการที่มีลักษณะ
งานอยางชัดเจน
ซับซอนและมีภารกิจตางจากภาคธุรกิจเอกชนได
• การประยุ ก ต ร ะบบบริ ห ารการจั ด การแบบ
Balanced Scorecard กับภาคราชการในระดับ
กระทรวง กรม กอง และองคกรปกครองสวนทองถิน่
• พัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสําหรับระบบ
หนวยราชการทั้งสวนกลางและทองถิ่นตลอดจน
ภาคเอกชน
• ปรับปรุงกลไกของระบบราชการสวนกลาง • จัดทําแนวทางหรือระบบบริหารการจัดการรวมกัน
หนวยตาง ๆ และองคกรปกครองทองถิน่ ให
ระหวางหนวยงานราชการตาง ๆ ของประเทศใหมี
ทํางานประสานและเชือ่ มโยงกันในลักษณะ
ลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ
• นําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน • การจั ด ทําตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในภารกิ จ ต า งๆ
(Performance Based Budgeting) มาใช
ของหนวยราชการทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น
กับองคกรหนวยราชการและองคกรทองถิ่น
ตาง ๆ
• ระบบราชการมีความโปรงใส สามารถ • วิธีจัดทําประชาพิจารณสําหรับนโยบายสาธารณะ
ตรวจสอบได และเปดโอกาสใหประชาชน
เพื่อลดขอขัดแยงระหวางผูไดประโยชนและผูเสีย
มีสว นรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ประโยชน

  

หลักเกณฑในการกําหนดและคัดเลือกโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
1. การกําหนดประเด็นวิจัยการวิจัยแบบบูรณาการ
1.1 ความจําเปน (need)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 แนงทางและการพัฒนานโยบาย
1.1 ความมัน่ คงแหงชาติ (Securiy) การตางประเทศและการอํานวยความยุตธิ รรม
1.2 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ (Competitiveness)
1.3 การพัฒนาสังคม การแกไขความยกจนและการยกระดับคุณภาพชีว(ิ ทุนสังคม) (Social Capital)
1.4 การเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนการของปะเทศ (Sustainability)
1.5 การบริหารจดการประเทศ
2. ขอตกลงของรัฐบาลไทยในกรอบทวิภาคพหุภาคี เชน FTA, ASEAN, APEC, และ UN
3. การศึกษาขอเสนอแผนงานของตางประเทศทีป่ ระเทศไทยจะตองทําการเจรจาตอรอง
4. การพัฒนานโยบายใหมในกรอบ Paradigm Shift

1.2 ความเรงดวน (Emergency)
1.
2.
3.
4.

ความผูกพันตามเงื่อนของเวลา
ความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งดานบวกและดานลบ
เปนกลไกสําคัญในการบริหารนโยบาย (Mechanism)
เพิ่มศักยภาพในการบริหารนโยบายของรัฐ ในสถานการณเรงดวน (Capacity Building)

1.3 ความสามารถในการบริหาร (Servicability)
1. มีลักษณะเปนยุทธศาสตร โครงการที่ครอบคลุมหลายหนวยงาน หลากหลายมิติ จําเปน ตอง
มองภาพองครวม
2. ไมซา้ํ ซอนกบภารกิจของหนวยงานปฏิบตั ทิ ไี่ ดรบั งบประมาณเพียงพออยูแ ลว เชน กองทุนเพื่อ
การสงออก สถาบันอาหาร สถาบันสิ่งทอ สถาบันยานยนต กองทุนอนุรักษพลังงาน (กระทรวง
พลังงาน)

  

1.4 ผลตอบแทน/ผลงานที่เกิดขึ้นจริง (Returns/End Result)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความพรอมในการนําผลวิจัยไปใชตัดสินใจ/ปฏิบัติการ (End Results)
พัฒนาผลการวิจัยเชิงนโยบาย/แผนงานได (Programming)
ระบุผลได/ผลเสีย ชัดเจน
เกิดผลทันที (Immediacy of Benefits)
สามารถขจัดปญหา ขาดขอตอ (Missing Linked) ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ
ผูวิจัยเต็มใจดําเนินการตอเนื่องในการอธิบาย ชี้แจง ทําประชาพิจารณ สรางและพัฒนา
นโยบายและแผนงาน จนถึงขั้นปฏิบัติการ

1.5 ความรับผิดชอบของทีมวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ความเขาใจในยุทธศาสตรรวมที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบบูรณาการของรัฐ
ความเขาใจแผนงานในแตละยุทธศาสตรของรัฐ
ความสามารถอธิบายวงจรขัน้ ตอนการดําเนินงานในแตละงานจนไดรบั ผลสุดทาย (End Results)
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานเดิม สามารถสรุปสถานการณเพื่อพัฒนานโยบาย
ประเด็นปญหาขอตอ (Missing Linked) ได
มีความพรอมในการนําเสนอแบบ interactive ตลอดเวลาการวิจัยและภายหลังการวิจัยจนกอ
ใหเกิดรูปธรรมในการปฏิบัติงานและเขาชวยเหลือ แกไขสถานการณตอผูบริหารนโยบาย
สื่อมวลชนและสาธารณชนได
สามารถนําเสนอภาพแบบองครวมไดชัดเจน
เนนหนักมาตรการแกไขปญหาโดยเครือ่ งมือกลไกทุกดาน เชน การบริหาร การเจรจา
ตอรอง ระบบราคา การเชื่อมตอ
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. ความรับผิดชอบของผูว จิ ยั ในการพัฒนานโยบาย องคความรูฐ านะทีเ่ ปนหรือเคยเปนผูท รงคุณวุฒิ
เพื่อไดความรูที่มีลักษณะปฏิบัติได (Practicality) และเขาใจกลไกการ ผลักดันความรูไปสูผล
ประโยชนของประชาชน
2. ความสามารถและการอุทิศตนเพื่อแกไขปญหา หรือเพิ่มโอกาส หรือปองกันภัยของประเทศ
โดยใหคาํ ปรึกษา การอบรม การสัมมนา การจัดทําประชาพิจารณ บริการนโยบายสาธารณะอื่น

1.8 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการของสํานักงบประมาณ
1. ใชนโยบายเปนตัวนํา (Policy Driven) ในการวางแผนปฏิบัติงาน การเลือกโครงการ การจัด
ลําดับความสําคัญกอนหลัง และความสอดคลองกับนโยบายชาติ โดยอาศัยการจัดสรร
งบประมาณในแตละหนวยราชการเปนกลไกปฏิบัติงาน (Mechanism)
2. เนนการบริการประชาชน มุง เนนใหประชาชนไดรบั ประโยชนจากการดําเนินงานของรัฐในทุกดาน
3. กําหนดเปาหมายแตละระดับใหเปนรูปธรรม และมีตัวชีวัดที่ชัดเจน
4. เพิ่มบทบาท ความรับผิดชอบของกระทรวง กรมตาง ๆ ในการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยน
งบประมาณ
5. การรักษาวินัยทางการคลัง โดยจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
(MTEF : Medium Terms Expenditure Framework) ในการกําหนดแผนงาน และกรอบการ
ปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรวม
6. มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่ตรวจสอบไดโดยดัชนีตาง ๆ

  

2. วิธีการคัดเลือกโครงการวิจัยบูรณาการ
1. โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ระยะปานกลาง พ.ศ. 25482550 เสนอชุดโครงการวิจัยที่พัฒนาและพรอมเสนอสํานักงบประมาณ
2. คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติตรวจสอบความถูกตอง ตามเกณฑการวิจัยแบบบูรณาการ เกณฑ
การจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการของสํานักงบประมาณ และเกณฑการปฏิรปู ราชการ
3. คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เขาถึงยุทธศาสตรชาติอาจ
พิจารณาจัดประชุมรวมกับผูมีสวนกําหนดยุทธศาสตรชาติที่สําคัญ 5 กรอบ คือ
1) ความมั่นคงแหงชาติฯ
2) การพัฒนาสังคมฯ
3) การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4) การพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การบริ ห ารจั ด การประเทศ เพื่ อ ขอความเห็ น และประสานงานระหว า งผู บ ริ ห าร
นโยบายกับสภาวิจัยแหงชาติ
4. เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวทิ ย คุณกิตติ) เพือ่ อนุมติ คิ ณะกรรมการกรองงานชุดทีเ่ กีย่ วของ
5. ผู บ ริ ห ารยุ ท ธศาสตร ช าติ ห รื อ ผู แ ทนอาจมอบหมายให ค ณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ พิ จ ารณา
ขอ เสนอโครงการ และจัดสรรงบประมาณโครงการตามกฎเกณฑที่โครงการวิจัยยุทธศาสตรและ
แผนงานวิจยั แบบบูรณาการ พ.ศ. 2548-2550 จัดทําขึน้ และโดยการปรึกษาหารือกับรองนายกรัฐมนตรี
ผูกํากับสภาวิจัยแหงชาติ

หลักการและแนวคิด
1. จั ด ลําดั บ ความสําคั ญ ของโครงการวิ จั ย ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ใ หม แ ละป ญ หาเกิ ด ใหม
(Emerging issues) ในตางประเทศและภายในประเทศเพื่อใหภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช
ประโยชนจากฐานขอมูล และผลการวิจัยในการแกไขปญหาเรงดวนและเพื่อประโยชนในการวาง
แผนกําหนดนโยบายจัดสรรทรัพยากรในการแกปญ
 หาและริเริม่ ยุทธศาสตรใหมอยางมีประสิทธิภาพ
2. กําหนดกลุมโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในการแกไขปญหาและวางแผนลวงหนาของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการวิจัยจะตองแสดงใหเห็นถึงปญหาและผลลัพธ (Output) ที่จะเกิดขึ้น
จากการวิจัยอยางชัดเจนวาจะนําไปใชแกไขปญหาใดอยางไรและจะเกิดผลเมื่อใด

  

3. จัดระบบใหมเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและศักยภาพของหนวยงานดานการวิจัย หนวยงานนโยบาย
ระดับกระทรวงและภาคเอกชนเพื่อแกไขปญหาความซ้ําซอนและเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ
ในการวิจัยของประเทศและการใชประโยชนจากผลการวิจย
4. นําเสนอยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศที่เกิดประโยชนตอผูใชผลการวิจัยทั้งในระดับรัฐบาลและ
ภาคเอกชน โดยเพิ่มความสามารถในการมีสวนรวมในการวางแผน ความทันเวลาในการใชผลการ
วิจัยตามขั้นตอนตาง ๆ ในการบริหารประเทศ ยุทธศาสตรการวิจัยระยะกลางควรกอใหเกิดความ
สามารถในการสรางฐานขอมูลและเสนอผลงานที่เพิ่ม ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยแบบบูรณาการ
1. มีแผนงานวิจยั บูรณาการทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร 5 ดาน คือ ความมัน่ คงแหงชาติ การพัฒนา
อยางยั่งยืน การเพิ่มความสามารในการแขงขัน แกไขปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพระดับ
รากหญาและการพัฒนาทุนสังคม
2. จั ด ประเภทประเด็ น การวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ วาระเร ง ด ว นแห ง ชาติ มี ค วามสําคั ญ สู ง นําไปใช
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. สร า งระบบการเชื่ อ มประสานระหว า งการวิ จั ย กั บ การพั ฒ นานโยบายยุ ท ธศาสตร ไ ด ต อ เนื่ อ ง
สภาวิจัยแหงชาติจะมีบทบาทสําคัญอยางสูง และจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานโยบายของ
ประเทศ
6. เพิ่มศักยภาพและโอกาสของผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่รัฐบาลตั้งขึ้น ไดทําวิจัยเพื่อ
ประโยชนในงานนโยบายของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งในอดีตขาดการวิจัยสนับสนุน
7. ระบบการวิจัยของไทยมีศักยภาพในการแขงขันเชิงยุทธศาสตร เชนเดียวกับระบบของ สิงคโปร
มาเลเซีย จีน เวียดนามและเกาหลี
8. นักวิจัยไทยจะปรับตัวทําความเขาใจกับแนวนโยบายของรัฐ ลําดับความสําคัญของปญหาชาติและ
รวมในกระบวนการแกไขปญหาเชนเดียวกับในตางประเทศ

  

เกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจยั แบบทีไ่ มสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนงาน
วิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ของหนวยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจัยสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหแตละหนวยงานวิจัยใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาการจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอการวิจัยที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 25482550) โดยเห็นสมควรกําหนดใหแตละหนวยงานวิจัยจัดตั้งคณะกรรมการฯ/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
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาขัน้ ตอไป หรือการบริหารงานในองคกรทีเ่ กีย่ วของ (10 คะแนน)

  

คําชี้แจงเกณฑการพิจารณาขอเสนอการวิจัยที่ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ของหนวยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 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) แสดงถึงปญหาทีจ่ ะศึกษาไดสอดคลองกับสถานการณ หรือความสําคัญของเรือ่ งทีจ่ ะทําการวิจัย
4) มีขอมูลสถิติหรือผลการวิจัยสนับสนุนเพื่อใหเห็นปญหาชัดเจนและตองอางอิงตามระบบ
สากลนิยมดวย
1.1.2 ประโยชนที่จะไดจากการวิจัย
1) จะกอใหเกิดความเขาใจในวิทยาการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
2) จะนําไปสูทฤษฎีใหม ความคิดใหม หรือวิธีการใหมในการแกไขปญหา
3) จะชวยใหนโยบายและแผนของหนวยงานหรือของชาติเกิดสัมฤทธิผลไดอยางชัดเจนและ
ทันตอเหตุการณ
4) จะชวยใหนักวิจัยไดเรียนรูห รือเกิดทักษะในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตอไปในอนาคต
5) จะชวยพัฒนาและฝกหัดนักวิจัยรุน ใหม
6) จะสรางโครงสรางพืน้ ฐาน (เชน เครือ่ งมือ สถานทีห่ รือหองปฏิบตั กิ าร เครือขาย หรือฐานขอมูล
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 หัวหนาขอเสนอการวิจยั ทีป่ รึกษาขอเสนอการวิจยั 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) เหมาะสมกับสถานภาพเงือ่ นไขของสังคม และสภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับขอเสนอการวิจัย
หรือไม
2) ระบุสถานที่ทําการวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการ เรือนทดลองและหรือภาคสนาม หรือสถานที่
เก็บตัวอยางใหชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัยหรือไม
3) ความพรอมของอุปกรณทจี่ ะใชทาํ การวิจยั มีความถูกตอง เหมาะสมตรงกับงานวิจยั นีห้ รือไม
2.2 กระบวนการวิจัย (Research Process)
กระบวนการวิจัย หมายถึง ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ที่
แสดงถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการวิจยั อยางชัดเจน รวมทัง้ ขอบเขตการวิจยั ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
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) มีการอางอิงผลงานวิจยั ของผูอ นื่ อยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามระบบสากลนิยมหรือไม
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) มีการเก็บขอมูลและตัวอยางทีเ่ หมาะสมสําหรับการวิเคราะหผลทางสถิตวิ จิ ยั ทีน่ าเชือ่ ถือ
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

ว-1 บ

-----------------------------------------------------------------สวน ก ความสอดคลองของแผนงานวิจยั กับยุทธศาสตรและแผนงานวิจยั แบบบูรณาการระยะปานกลาง
(พ.ศ.2548 – 2550) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลองมากที่สุดไปสู
นอยทีส่ ดุ โดยระบุหมายเลข 1 – 5 (กําหนดใหความสอดคลองมากทีส่ ดุ เปนยุทธศาสตรหลัก ระบุหมายเลข 1)
1. ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม
2. ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ

สวน ข. องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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

  

สวน ค.ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย, นาง, นางสาว………………………………………………………..…
รหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ (ถามี)
ตําแหนงปจจุบัน
หนวยงานและที่อยูที่ติดตอไดสะดวกพรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail
ประวัติการศึกษา
สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
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: กรณีทหี่ นวยงานวิจยั มิไดทาํ การวิจยั เองแตเปนการจัดจางใหใชแบบ ว-1บ โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (Terms of Reference) ดวย
------------------------------------------------

  

คําชี้แจง
แบบเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการประกอบการของบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 (แบบ ว-1 บ)
---------------------------------------ส ว น ก ความสอดคล อ งของแผนงานวิ จั ย กั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงานวิ จั ย แบบบู ร ณาการระยะ
ปานกลาง (พ.ศ. 2548 – 2550) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตรความมัน่ คงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุตธิ รรม โดยสงเสริมความมั่นคง
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
สือ่ สาร เพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของระบบขนสงและโครงสรางพืน้ ฐาน ฟน ฟูธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
พัฒนาและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ โดยการเสริมสรางระบบการบริหารกิจกรรมบานเมืองทีด่ ี การ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของทองถิ่น การพัฒนาระบบการเมือง การพัฒนาและเรงรัดการ
บริหารจัดการทางการเงินการคลังภาครัฐ และหนี้ภาครัฐ

  

หมายเหตุ: เนือ่ งจากแผนงานวิจยั แบบบูรณาการ มีความเปนไปไดสงู ทีจ่ ะสอดคลองกับ ยุทธศาสตรฯ มาก
กวา 1 ยุทธศาสตร จึงขอใหจัดเรียงลําดับความสอดคลองมากที่สุดไปสูนอยที่สุดโดยระบุเปนตัวเลข 1 – 5
(หมายเลข 1 สอดคลองมากที่สุดและหมายเลข 5 สอดคลองนอยที่สุด) และหากสอดคลองเพียง ยุทธศาสตร
เดียว กรุณาระบุใหชัดเจนดวย

สวน ข องคประกอบในการจัดทําแบบเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อแผนงานวิจัย
ระบุชื่อแผนงานวิจัย (Research Program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. หลักการและเหตุผล
ระบุหลักการและเหตุผลในการทําแผนงานวิจัยเรื่องนี้วา มีความจําเปน มีความเรงดวน มี
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจริงและใหผลตอบแทนคุมคากับงบประมาณที่รัฐบาลใชลงทุนในการทําวิจัย มีการ
บริหารจัดการแผนงานวิจัยแบบองครวม โดยครอบคลุมหลายหนวยงาน หลากหลายมิติ และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแผนงานวิจยั แบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ.2548 – 2550)
3. วิสัยทัศน
แสดงใหเห็นภาพทีก่ ระทรวงคาดหวังใหเกิดขึน้ ในอนาคต จากการทําแผนงานวิจยั เรือ่ งนี้ โดยมี
พื้นฐานอยูบนความจริงในปจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และความเชื่อมั่นเขาดวยกัน
4. พันธกิจ
แสดงใหเห็นถึงภารกิจหลักของแผนงานวิจัยที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของแผน
งานวิจัยเรื่องนี้
5. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระบุใหเห็นปริมาณของผลที่ตองการใหเกิดขึ้น ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ ที่กําหนดในระยะ
เวลาดําเนินการของแผนงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่กําหนด
6. วัตถุประสงค
ระบุใหเห็นถึงขอความที่แสดงถึงความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึน้ ในขณะดําเนินการภายในระยะ
เวลาที่กําหนดและสามารถตรวจวัดได
7. กลยุทธ
ระบุใหเห็นถึงวิธกี ารดําเนินการวิจยั อยางเปนรูปธรรม เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคตามทีก่ าํ หนดไว

  

8. ระยะเวลาดําเนินการ
ระบุระยะเวลาทีใ่ ชในการวิจยั ตัง้ แตเริม่ ตนจนสิน้ สุดแผนงานวิจยั โดยระบุเดือน ปทเี่ ริม่ ตนถึง
เดือน ปที่สิ้นสุด
9. เปาหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ระบุปริมาณของสิง่ ของหรือบริการทีเ่ ปนรูปธรรมซึง่ ไดจากการทําวิจยั
เพือ่ ใหบคุ คลภายนอก
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
ระบุชอื่ หนวยงานสนับสนุนทีร่ ว มทําการวิจยั และผูร บั ผิดชอบ พรอมทัง้ สถานที่ และหมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอสะดวก
12. หนวยงานสนับสนุนและผูรับผิดชอบหลัก
ระบุชอื่ หนวยงานสนับสนุนทีร่ ว มทําการวิจยั และผูร บั ผิดชอบ พรอมทัง้ สถานที่ 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. ความสําคัญและทีม่ าของแผนงานวิจยั และการทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วของ (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. แผนการบริหารและแผนการดําเนินงานพรอมทัง้ ขัน้ ตอนการดําเนินงานตลาอดแผนงานวิจยั
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 คํารับรองจากผูอ าํ นวยการแผนงานวิจยั วาแผนงานวิจยั ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ
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.ประสบการณทเี่ กีย่ วของกับการบริหารงานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการทําการวิจยั วาเปนผูอ ํานวยการแผนงานวิจยั หัวหนาโครงการวิจยั หรือผูร ว มวิจยั ในแตละ
ขอเสนอการวิจัย เปนตน
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย……………………….……………………….
….……………………………………………………………………….……………………
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย……………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………
7.3 งานวิจยั ทีท่ ําเสร็จแลว: ชือ่ ผลงานวิจยั ปทพี่ มิ พ การเผยแพร และสถานภาพในการ
ทําวิจยั …………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………
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
กรณี แ ผนงานวิ จั ย ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงานวิ จั ย แบบบู ร ณาการระยะปานกลาง
(พ.ศ.2548 – 2550) แตเปนไปตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักของหนวยงาน (นโยบาย แผนงาน หรือเปนงาน
ประจําทีห่ นวยงานตองดําเนินการตามปกติ) ใหระบุชอื่ ยุทธศาสตร หรือชือ่ ภารกิจทีแ่ ผนงานวิจยั นัน้ มีความสอดคลอง

รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวน ก: สาระสําคัญของแผนงานวิจัย (Research Program)
1. ระบุชื่อแผนงานวิจัย (Research Program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งระบุชื่อแผนงาน
วิจัยยอย (Research Sub – program) โครงการวิจัย (Research Project) และหรือโครงการวิจยั ยอย (Research
Sub-project) ภายใตแผนงานวิจยั และแนบรายละเอียดของโครงการวิจยั ทุกโครงการ
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

  

ดังเอกสารประกอบขอ 3 (สวน ก) และสําหรับรายละเอียดประวัติ คุณวุฒปิ ระสบการณในการวิจัย 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. ระบุสาขาวิชาการหลักและกลุม วิชาหลัก พรอมทัง้ สาขาวิชาการทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด ดังนิยามสาขา
วิชาการและกลุมวิชาการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 1)
6. ระบุคําสําคัญ (Keywords) ซึ่งเปนคําที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของแผนงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชในการคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันไดจากเรื่งอที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศใหครบถวน
7. แสดงใหเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญทีต่ อ งมีการศึกษาวิจยั เรือ่ งนีใ้ นระดับแผนงานวิจัย โดย
กําหนดปญหาใหชัดเจน ทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น ดวยการทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวของ
(Reviewed Literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหาแนวทางที่นาจะเปนไปไดจาก
ทฤษฎีและหรือสมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ
8.แสดงถึงวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจยั อยางชัดเจน โดยมีความเชือ่ มโยงสอดคลองกับความสําคัญ
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
(โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา..................ป ปนี้เปนปที่..........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 โดยระบุสภานภาพในการทํา
การวิจยั วาเปนผูอ าํ นวยการแผนงานวิจยั หัวหนาโครงการวิจยั หรือ ผูร ว มวิจยั ในแตละขอเสนอการวิจัย

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 จะตองจัดทําโครงการวิจยั ประกอบการเสนอของบประมาณดวย

  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบ ว – 1ด

คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
แบบ ว – 1ด หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการขอ
งบประมาณประจําป 2548 ของหนวยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถใชจัดทําเปนขอเสนอการวิจัย
ทั้งในรูปของโครงการวิจัยที่อยูภายใตแผนงานวิจัยหรือเปนฌครงการวิจัยอิสระ
• กรณีเปนโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทําการวิจัยมากกวา 1 ป ใหระบุในวงเล็บวาเปน
โครงการวิจยั ตอเนือ่ งระยะเวลาทําการวิจยั กีป่  และปทเี่ สนอของบประมาณเปนปที่เทาใด
• กรณีโครงการวิจยั ตอเนือ่ งปที่ 2 ขึน้ ไป ใหระบุรหัสโครงการวิจยั เดิมตามแบบสรุปการประเมินผลขอ
เสนอการวิจยั ในปงบประมาณปแรก (แบบ ว – 4) ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดสงให
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 พรอมทัง้ ทีอ่ ยู
หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail ใหชดั เจน พรอมทัง้ ระบุชอื่ หนวยงานมีสว นรวม ดังกลาว (ถามี)
3. ระบุชอื่ (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ของหัวหนาโครงการวิจยั ทีป่ รึกษาของ โครงการวิจัยแตละ
ทาน ผูร ว มงานวิจยั และพรอมทัง้ ระบุสดั สวนทีท่ าํ งานวิจยั (%) ของผูว จิ ยั ในโครงการวิจยั นีแ้ ตละทานดวย
4. ระบุประเภทของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพียง 1 ประเภท คือ
4.1 การวิจัยพื้นฐาน
4.2 การวิจัยประยุกตการพัฒนาทดลอง
ดังนิยามประเภทของการวิจัย (ผนวก 1)
5. ระบุสาขาวิชาการหลักและกลุมวิชาการหลักดังนิยามสาขาวิชาการและกลุมวิชาการวิจัยของ
สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 1)
6. ระบุคาํ สําคัญ (Keywords) ซึง่ เปนคําทีม่ คี วามสําคัญตอชือ่ เรือ่ งหรือเนือ้ หาของโครงการวิจัยที่

  

สามารถนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันได จากเรื่องที่ทํา
การวิจัย ทั้งภาษาไทยอละภาษาคางประเทศใหครบถวน
7. แสดงใหเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญที่ตองมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยพยายามกําหนด
ปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหา หรือดานอื่นๆ ใหเขาถึง
ขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (Reviewed Literature)
ตรวจสิบสถิติ สอบถาม ความคิดเห็นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วของ และแสวงหาเหตุผลทีน่ า จะเปนไปได จาก
ทฤษฎีและหรือสมมติฐานในสาขาวิชาการทีเ่ กีย่ วของ
8. แสดงวัตถุประสงคของโครงการวิจยั นีอ้ ยางชัดเจนและเรียงลําดับความสําคัญเปนขอๆ โดยเชือ่ มโยง
กับความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
9. แสดงความคาดหมายวา จะนําผลการวิจยั ไปใชประโยชนเพือ่ อยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
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
ความเกีย่ วเนือ่ งและความสัมพันธของโครงการวิจยั นีก้ บั โครงการวิจยั เรือ่ งอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและตาง
ประเทศวาเคยมีใครทําการวิจัยมาแลวบาง ทํายางไร ที่ไหน เมื่อไร มีความกาวหนา มี ขอดีขอเสีย
เพียงใด และบูรณาการ (Integration) ผลการวิจัยเหลานั้น หรือตอยอดอยางไร เพือ่ แสดงใหเห็นวา
จะใชสนับสนุนการวิจยั ครัง้ นีอ้ ยางไร และยังปองกันความซ้ําซอนอีกดวย
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. ระบุระยะเวลาทีใชในการวิจยั ตัง้ แตเริม่ ตนจนกระทัง่ สิน้ สุดโครงการวิจยั โดยระบุ เดือน ป ทีเ่ ริม่ ตน
ถึงเดือน ปทสี่ นิ้ สุดการวิจยั และระบุดว ยวาปทเี่ สนอขอเปนปทเี่ ทาไรของโครงการวิจยั นี้ และระบุสถานที่
ทีจ่ ะใชเปนทีท่ าํ การศึกษาวิจยั และหรือเก็บขอมูลใหชดั เจนและครบถวนเพือ่ ประโยชนในการเสนอของ
บประมาณ
15. ระบุขนั้ ตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานโดยละเอียด (Gantt Chart) ภายในปงบประมาณ
(1 ตุลาคมของปนั้น – 30 กันยายน ของปถัดไป) ใหแจงแผนการดําเนินงานในปตอๆ ไปโดย
สังเขปดวย
16. ระบุแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยั สูก ลุม เปาหมาย หรือสงเสริม และสนับสนุนการวิจยั
และพัฒนาขึน้ ตอไป หรือการบริหารงานในองคกรทีเ่ กีย่ วของโดยระบุกลุม เปาหมาย วิธกี ารถายทอด
ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชดั เจน ซึง่ อาจเสนอของบประมาณในสวนนี่ก็ได
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ :

ระบุชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบุรหัสประจําตัวนักวิจัยแหงชาติ (ถามี)
ระบุตําแหนงปจจุบัน
หนวยงานที่สังกัด และทีอยูติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
ระบุถึงประวัติการศึกษา
ระบุสาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกตางจากวุฒิการศึกษาก็ได
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
1. กรณีที่หนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเองแตเปนการจัดจางใหใชแบบ ว-1ด โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (Terms
of Reference) ดวย
2. กรณีโครงการวิจัยตอเนื่อง และมีความประสงคจะเสนอของงบประมาณการวิจัยในป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 จะตองจัดทําโครงการวิจยั ประกอบการเสนอของบประมาณดวย
_____________________________

  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – ญี่ปุน
(NRCT – JSPS)
ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ
องคการสงเสริมวิชาการแหงประเทศญี่ปุน (Japan Society for the Promotion of Science….JSPS) ไดทํา
ความตกลงรวมมือกัน ตั้งแตป 2521 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางนักวิจัย
ไทยกับนักวิจัยญี่ปุน ใหมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางการวิจัย
ในสาขาวิชาการตางๆ 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

ทุนทําวิจัยในประเทศญี่ปุน (ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย Exchange of Scientists)
ลักษณะทุน
1. เปนทุนซึ่ง JSPS ใหแกนักวิจัยไทยเพื่อไปทําวิจัยระยะสั้นรวมกับนักวิจัยญี่ปุนในมหาวิทยาลัย
ประเทศญี่ปุน ตามสาขาวิชาการภายใตโครงการความรวมมือฯ และขอบขายการวิจัยที่กําหนดในปนั้น ๆ
2. เปนทุนซึง่ มีกาํ หนดระยะเวลาไมเกิน 90 วัน โดยผูท ไี่ ดรบั ทุนจะตองกําหนดเดินทางไปทําการวิจัย ณ
ประเทศญี่ปุนในชวงเวลาระหวางเดือนสิงหาคม – มีนาคม ของปถัดไป
3. ผูที่ไดรับทุนจะไดรับคาใชจายเปนคาเครื่องบินเดินทางไป-กลับจากประเทศญี่ปุน คาเดินทางไป
ประเทศญี่ปุน คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงตามตําแหนงของนักวิจัยและจํานวนวันที่ไดรับทุน

  

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
ผูข อรับทุนจะตองเปนนักวิจยั ในสถาบันหรือหนวยงานการวิจยั ซึง่ จะสามารถนําความรูแ ละประสบการณซึ่งได
รับจากการทําการวิจัยตามที่ไดรับทุนมาใชประโยชนได (ยกเวนสาขาวิทยาศาสตรการแพทย และสาขาสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร จะตองเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนถึง
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทานั้น)

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ประมาณเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม ของทุกป

ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอก JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program
ลักษณะทุน
1. เปนทุนซึ่ง JSPS ใหแกนักวิจัยของประเทศตางๆ ในทวีปเอเชียที่มีความรวมมือทางวิชาการกับ
JSPS โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนนักวิจยั ซึง่ มีผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทําสะสมกันมาเปนจํานวนเพียงพอ
ใหมีโอกาสไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนโดยการเสนอวิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นจากผลงาน
วิจัยของตนเอง โดยมิตองเขาศึกษาในหลักสูตรขั้นปริญญาเอกตามปกติ
2. ผูท ไี่ ดรบั ทุนจะตองทําการวิจยั สวนใหญอยูใ นประเทศไทยภายใตคาํ แนะนําของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
ทั้งฝายญี่ปุนและฝายไทย
3. ผูที่ไดรับทุนจะไดรับทุนเพื่อเปนคาใชจาย JSPS เฉพาะชวงเวลาที่เดินทางไปทําการวิจัยในประเทศ
ญีป่ นุ ประมาณปละ 1 ครัง้ ครัง้ ละไมเกิน 90 วัน ซึง่ จะเปนคาเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับประเทศญี่ปุน 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. ตองเปนนักวิจยั ทีป่ ระสงคจะขอรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญีป่ นุ โดยการเสนอวิทยานิพนธ
ที่จัดทําขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง
2. ตองเปนผูท มี่ ผี ลงานวิจยั ทีด่ ี และมีคณ
ุ ภาพเพียงพอทีจ่ ะนําไปจัดทําวิทยานิพนธใหเปนผลสําเร็จ
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. เปนนักวิจยั ทีม่ คี วามรู ความสามารถเกีย่ วกับการวิจยั ในโครงการทีข่ อรับทุนฯ มีความรับผิดชอบและ
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

  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – เกาหลี
(NRCT – KOSEF)
ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ
Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจโดยมีวัตถุประสงคที่
จะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยเกาหลี ไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนได แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการยกระดับความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดดําเนินการสนับสนุนใหทุนนักวิจัย
ไทยใน 2 ลักษณะ คือ ทุนวิจัยรวมและทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย เปนประจําทุกป

ลักษณะทุน
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 เปนทุนวิจัยรวมระหวางนักวิจัยไทยและเกาหลี ซึ่งนักวิจัยไทยทําในประเทศไทย และนักวิจัย
เกาหลีทําในประเทศเกาหลี
1.2 เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

2. 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 ผูส มัครขอรับทุนจะตองติดตอกับนักวิจยั เกาหลีกอ นเพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการทําโครงการวิจัยรวมกัน
1.2 ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในขณะ
เดียวกับทีน่ กั วิจยั เกาหลียนื่ ขอเสนอโครงการวิจยั ตอ 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

  

1.4 ขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1ก/ต (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ชุด
1.5 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับตั้งแตอธิการบดี/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 สํานักงานฯ จะเปนผูพ จิ ารณาขอเสนอโครงการวิจยั และการแลกเปลีย่ นนักวิจยั ของนักวิจยั ไทย
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 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมตั คิ า เดินทางระหวางประเทศ ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (บริษทั การบินไทย
จํากัด(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย
2.2 KOSEF พิจารณาอนุมตั คิ า ใชจา ยระหวางการทําวิจยั ระยะสัน้ ในประเทศเกาหลีแกนกั วิจยั ไทย

  

การประเมินผลโครงการ
โครงการวิจยั รวม สํานักงานฯจะแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบทางวิชาการ ซึง่ ประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญในแตละ
สาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน ทุก ๆ 6 เดือน
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผูไดรับทุนตองทํารายงาน ตามแบบที่สํานักงานฯกําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 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

  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – จีน
(NRCT - NSFC)
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

  

รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1 โครงการวิจัยรวม
1.1 ผูส มัครขอรับทุนจะตองติดตอกับนักวิจยั จีนกอนเพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการทําโครงการวิจยั รวมกัน
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 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับตั้งแตอธิการบดี/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

  

การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 สํานักงานฯ จะเปนผูพ จิ ารณาขอเสนอโครงการวิจยั และการแลกเปลีย่ นนักวิจยั ของนักวิจยั ไทย
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 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมตั คิ า เดินทางระหวางประเทศ ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (บริษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย
2.2 NSFC พิจารณาอนุมัติคาใชจายระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศจีนแกนักวิจัยไทย

การประเมินผลโครงการ
โครงการวิจยั รวม สํานักงานฯจะแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบทางวิชาการ ซึง่ ประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญในแตละ
สาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผูไดรับทุนตองทํารายงาน ตามแบบที่สํานักงานฯกําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 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

  

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – เยอรมัน
(NRCT – DFG)
ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ เมือ่ พ.ศ. 2521 โดยมีวตั ถุประสงค ที่จะ
สงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยเยอรมันไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนได
แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการยกระดับความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 เปนทุนวิจยั รวมระหวางนักวิจยั ไทยและเยอรมัน ซึง่ นักวิจยั ไทยทําในประเทศไทย และนักวิจัย
เยอรมันทําในประเทศเยอรมัน
1.2 เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใตการดําเนินการของโครงการวิจัยรวมซึ่งกําลังไดรับอนุมัติทุนอุดหนุน
การวิจัยจาก สํานักงานฯ และ DFG
2.3 ทุนแลกเปลีย่ นนักวิจยั เพือ่ หารือในการจัดทําโครงการวิจยั รวมกันหรือเพือ่ หารือเกีย่ วกับกิจกรรมการวิจัย

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2.1 ไดรับการยินยอมและอนุมัติจากตนสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

  

รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1 โครงการวิจัยรวม
1.1 ผูส มัครขอรับทุนจะตองติดตอกับนักวิจยั เยอรมันกอนเพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการทําโครงการวิจัยรวมกัน
1.2 ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใน
ขณะเดียวกับทีน่ กั วิจยั เยอรมันยืน่ ขอเสนอโครงการวิจยั ตอ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Kennedyallee 40 D-53175 Bonn GERMANY โทรศัพท 49-228-885-2494 โทรสาร 49-228-885-2550 Email : 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 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับตั้งแตอธิการบดี/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 แบบฟอรมขอรับทุนแลกเปลีย่ นนักวิจยั (Proposal for Exchange of Scientists) พรอมรูปถาย
จํานวน 2 ชุด
2.3 หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝายเยอรมันที่ใหการรับรอง

  

การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 สํานักงานฯ จะเปนผูพ จิ ารณาขอเสนอโครงการวิจยั และการแลกเปลีย่ นนักวิจยั ของนักวิจยั ไทย
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 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมตั คิ า เดินทางระหวางประเทศ ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (บริษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย และคาใชจายระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศไทยแกนักวิจัยฝายเยอรมัน
2.2 DFG พิจารณาอนุมตั คิ า เดินทางระหวางประเทศ ไป-กลับ แกนกั วิจยั ฝายเยอรมัน และคาใชจายระหวาง
การทําวิจัยระยะสั้นในประเทศเยอรมันแกนักวิจัยไทย

การประเมินผลโครงการ
โครงการวิจัยรวม สํานักงานฯจะแตงตั้งคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
ในแตละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผูไดรับทุนตองทํารายงาน ตามแบบที่สํานักงานฯกําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 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

  

ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – ออสเตรีย
(NRCT – FWF)
ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand, NRCT) และ
The Austrian Science Foundation (FWF) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยออสเตรีย ไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการยกระดับความรวม
มือระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 เปนทุนวิจยั รวมระหวางนักวิจยั ไทยและออสเตรีย ซึง่ นักวิจยั ไทยทําในประเทศไทย และนักวิจัยออสเตรีย
ทําในประเทศออสเตรีย
1.2 เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
ทุนแลกเปลีย่ นนักวิจยั ภายใตโครงการวิจยั รวมซึง่ อยูร ะหวางการรับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สํานักงานฯ
และ FWF

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
1.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
2.1 ไดรับการยินยอมและอนุมัติจากตนสังกัดในการเดินทาง
2.2 คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป และเปนนักวิจัยภายใตโครงการวิจัยรวม

  

รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1 โครงการวิจัยรวม
1.1 ผูสมัครขอรับทุนจะตองติดตอกับนักวิจัยออสเตรียกอน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทําโครงการ
วิจัยรวมกัน
1.2 ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในขณะ
เดียวกับทีน่ กั วิจยั ออสเตรีย ยืน่ ขอเสนอโครงการวิจยั ตอ 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
ในการขอรับทุนจากฝายไทย ผูส มัครขอรับทุนจะตองสงเอกสารตาง ๆ ถึงฝายความรวมมือกับตางประเทศ
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 หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับตั้งแตอธิการบดี/อธิบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป เกี่ยวกับการ
อนุญาตใหใชเวลา สถานที่ และอุปกรณการวิจัยและอื่นๆ ที่จําเปนแกการดําเนินการวิจัย (หากมิไดระบุไวในขอ
8 ของ แบบ วช 1ก/ต)
1.6 หนังสือยืนยันจากนักวิจัยออสเตรียวาสนใจทําการวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่องนั้นๆ

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (ภายใตโครงการวิจัยรวม)
หนังสือยืนยันการรับรองจากนักวิจัยฝายออสเตรียที่ใหการรับรอง

  

การพิจารณาขอเสนอโครงการ
1. โครงการวิจัยรวม
1.1 สํานักงานฯ จะเปนผูพ จิ ารณาขอเสนอโครงการวิจยั และการแลกเปลีย่ นนักวิจยั ของนักวิจยั ไทย
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 สํานักงานฯ พิจารณาอนุมตั คิ า เดินทางระหวางประเทศ ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (บริษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน)) แกนักวิจัยไทย และคาใชจายระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศไทยแกนักวิจัยฝายออสเตรีย
2.2 FWF พิจารณาอนุมตั คิ า เดินทางระหวางประเทศ ไป-กลับ แกนกั วิจยั ฝายออสเตรีย และคาใชจาย
ระหวางการทําวิจัยระยะสั้นในประเทศออสเตรียแกนักวิจัยไทย

การประเมินผลโครงการ
โครงการวิจัยรวม สํานักงานฯจะแตงตั้งคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในแต
ละสาขาวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน
การแลกเปลีย่ นนักวิจยั (ภายใตโครงการวิจยั รวม) ผูไ ดรบั ทุนตองทํารายงาน ตามแบบทีส่ าํ นักงานฯ กําหนด

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 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

  

ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย – อิสราเอล
(NRCT – IASH)
ความเปนมาและวัตถุประสงค
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (The National Research Council of Thailand ,NRCT) และ
The Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ เมื่อ พ.ศ. 2535
โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยอิสราเอล ไดมีโอกาสทําการวิจัยรวมกันตลอดจนได
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตามที่ไดตกลงรวมกัน อันจะนําไปสูการ
ยกระดับความรวมมือระหวางนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน
1. เปนทุนวิจยั รวมระหวางนักวิจยั ไทยและอิสราเอลซึง่ นักวิจยั ไทยทําในประเทศไทย และนักวิจยั อิสราเอล
ทําในประเทศอิสราเอล และอาจมีการแลกเปลีย่ นนักวิจยั ของทัง้ สองประเทศภายใตการดําเนินการของโครงการวิจัย
2. เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 2 ป และนักวิจัยไทยจะไดรับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในวงเงินประมาณปละ 500,000 บาท

คุณสมบัติของผูขอรับทุน
1. ไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

รายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ
1. ผูส มัครขอรับทุนจะตองติดตอกับนักวิจยั อิสราเอลกอนเพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการทําโครงการวิจัยรวมกัน
2. ผูสมัครขอรับทุนฝายไทยยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในขณะ
เดียวกับที่นักวิจัยอิสราเอล ยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตอ The Israel Academy of Sciences and Humanities
(IASH) Albert Einstein Square, Talbieh Jerusalem 91040, P.O.B. 4040 ISRAEL โทรศัพท 972-2-5676222 โทรสาร 972-2-5666-059 http://www.academy.ac.il

  

เอกสารประกอบการขอรับทุน
ในการขอรับทุนจากฝายไทย ผูส มัครขอรับทุนจะตองสงเอกสารตาง ๆ ถึงฝายความรวมมือกับตางประเทศ
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. หนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับตั้งแตอธิการบดี/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
สํานักงานฯจะแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบทางวิชาการ ซึง่ ประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญในแตละสาขาวิชาการ เพื่อ
ติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับอนุมัติทุน

การรับสมัคร
ผูประสงคจะขอรับทุน โปรดติดตอขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 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 และสามารถสืบคนขอมูลเพิม่ เติมพรอมทัง้ ดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการขอ
รับทุนไดจาก URL: http://www.nrct.net



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
การวิจยั ทางสังคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนุษยและสังคม เพื่อใหทราบถึง
ความรูและความจริงที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกิดความรูใหม
3. มิติหลักและองคประกอบการวิจัย (Core and Functional Dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (Research Direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทําวิจัยที่มุงไปสูสิ่งที่คาด
หวังวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไมเปนรูปธรรมทีเ่ ปนตัวเลขทีก่ ําหนดไว
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 และแผนงานวิจยั โดยใหสอดคลองและเปนลําดับกับแผนการดําเนินงาน (Work Plan) ทีก่ ําหนดไว
4. ประเภทของการวิจัย
4.1 การวิจยั พืน้ ฐาน (Basic Research หรือ Pure Research หรือ Theoretical Research) เปนการศึกษา
คนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณและความ
จริงทีส่ ามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัตโิ ครงสรางหรือความสัมพันธตา ง ๆ เพือ่ ตัง้ และทดสอบ
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 เพื่อการติดตั้งกระบวนการ
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 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุม วิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร สาธารณสุข
เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสังคมศาสตรการแพทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
ประกอบดวยกลุม วิชา อนินทรียเ คมี อินทรียเ คมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม 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
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้าํ เพือ่ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตร
ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจยั ประกอบดวยกลุม วิชา 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

ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสตศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพือ่ ความมัน่ คง 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 การสือ่ สารดวยความเทียม การสือ่ สารเครือขาย การสํารวจและรับรูจ ากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
5.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุม วิชา พืน้ ฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

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

ผนวก 2
ตัวอยาง
ภาพรวมงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแตละป ตลอดการวิจัย
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
รายการ
ปที่ 1

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

รวม

ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4

ปที่ n

รวม

ผนวก 3
ตัวอยาง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จําแนกตามหมวดเงินประเภทตางๆ ทีเ่ สนอขอในแตละป ตลอดการวิจัย
รายการ
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

ปที่ 1
พ.ศ. ...

งบประมาณ (บาท)
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
พ.ศ. ... พ.ศ. … พ.ศ. …

ปที่ n
พ.ศ. …

รวม

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

ปที่ 1
พ.ศ. ...

งบประมาณ (บาท)
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
พ.ศ. ... พ.ศ. … พ.ศ. …

ปที่ n
พ.ศ. …

รวม

ภาคผนวก 4

ตัวอยาง
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามหมวดเงินประเภทตางๆ (ปงบประมาณที่เสนอขอ)
รายการ
ก.หมวดคาจางชั่วคราว
คาจางคนงาน/ลูกจางชั่วคราว.........คน (อัตราเงิน
เดือน..........................บาท/คน)
ฯลฯ
รวม
ข.หมวดคาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง............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
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ฯลฯ
รวม

จํานวนเงิน

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

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

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

จํานวนเงิน
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

ภาคผนวก 5
ตัวอยาง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จําแนกตามหมวดเงินประเภทตางๆ (กรณีเปนขอเสนอการวิจยั ตอเนื่อง)

รายการ
ก.หมวดคาจางชั่วคราว
คาจางคนงาน..……..คน (อัตราเงิน
เดือน.....................บาท/คน)
ฯลฯ
รวม
ข.หมวดคาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง.......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

จํานวนเงิน
ปที่ 2
พ.ศ. .............

ปที่ 3
พ.ศ. ................

ปที่ 4
พ.ศ. ......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้ง
อยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปน
ไปอยางสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย: แนวทางปฏิบัติ
ขอ 1 นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอื่น
ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
• นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตการเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย
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 นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย
และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อ
มนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางโดยไมหลอกลง
หรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล

แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยทใี่ ชในการทดลองโดยตองไดรบั ความยินยอมกอนทําการวิจัย
5.2 นักวิจยั ตองปฏิบตั ติ อ มนุษยและสัตวทใี่ ชในการทดลองดวยความเมตตา ไมคาํ นึงถึงแตผลประโยชนทาง
วิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
5.3 นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชน และรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง

ขอ 6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
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
ความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการ

ขอ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง

แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในงานวิจัยกับ
เพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อสรางความรู
ที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได

ขอ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย
เจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

เพื่อความกาวหนาทางวิชาการเพื่อความ

แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตรตรองหาหัวขอการวิจยั ดวยความรอบคอบและทําการวิจยั ดวยจิตสํานึกทึจ่ ะอุทศิ กําลังปญญา
ของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชนสุขตอสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัยที่ขัด
กับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศิลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําสงเสริมพัฒนา
ความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรูแกสังคมสืบไป

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

