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เทคนิคการเขยีนข้อเสนอการวจิัยของสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ
 
สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  (วช.)  ได้กําหนดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอการวิจยั

เพื'อให้หน่วยงานภาครัฐระดบักรมหรือเทียบเท่า ใช้ประกอบการเสนอของบประมาณประจําปี  พ.ศ.  
ตา่งๆ  ตามมตคิณะรัฐมนตรี  จํานวน  2  แบบ  คือ    
 1.  แบบเสนอแผนงานวิจัย  (แบบ ว-1ช)  หมายถึง  แบบเสนอการวิจัยในระดับแผนงาน  

(research  program)  หรือเรียกวา่  “ ชดุโครงการวิจยั” 

 2.  แบบเสนอโครงการวิจยั  (แบบ ว-1ด)  หมายถึง  แบบเสนอการวิจยั  (research project)   
โดยมีรายละเอียดการเขียนข้อเสนอการวิจยั  ทั 7ง  2  แบบ  ดงันี 7 
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การเขยีนแบบเสนอแผนงานวจิัย (research  program) 
 
 
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ่                            แบบ ว-1ช 

แบบเสนอแผนงานวจัิย (research program) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255- ตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

ชื4อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ...................................................................................................... 

      (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................. 

ชื4อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

                        (ภาษาไทย) ...................................................................................................... 

      (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................. 

             วิธีเขียนชื�อแผนงานวิจัย 
1. ระบุชื�อแผนงานวิจัย (research program) ทั'งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ระบุชื�อโครงการวิจัย (research project) ภายใต้แผนงานวิจัยทุกโครงการทั'งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พร้อมทั'งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) ทุกโครงการ 

ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     

      แผนงานวิจยัใหม่        

แผนงานวิจยัตอเนื-องระยะเวลา่ …. ปี ปีนีเป็นปีที-5 ….. รหสัแผนงานวิจยั ...…..……           

วิธีเขียน : ระบุแผนงานวิจัยเป็นแผนงานวิจัยใหม่ หรือเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื�อง(ปีที� 2   

                  เป็นต้นไป)กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื�องต้องระบุจาํนวนระยะเวลาที�  

               ทาํการวิจัยทั'งหมด และปีงบประมาณที�เสนอขอว่าเป็นปีที�เท่าใด พร้อม  

                 ทั'งระบุรหัสแผนงานวิจัยด้วย 

 

                            I ระบความุ สอดคล้องของแผนงานวจัิยกบัยทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนุ  

 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที4 10 (พ.ศ. 2550-2554)  (กรุณาระบุ  
                             ความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที-มีความสอดคล้องมากที-สุด โดยโปรดดู   
                                 รายละเอียดใน                                                                                                                   
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ยุทธศาสตร์..............................................................................................     
  - ระบุความสาํคญักบเรื-องที-สอดคลอ้งมากที-สุดในยุทธศาสตร์นนั ๆ ั 5 (โปรดดู

รายละเอียดในผนวก 1) 
   ............................................................................................................................ 

      
            วิธีเขียน : ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยทุธศาสตร์การพัฒนา 
                                  ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 10 (พ.ศ.   
                                    2550 - 2554) ซึ�งประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ (ผนวก 1) โดยระบุความ 
                                 สอดคล้องมากที�สุดเพียง 1 ยทุธศาสตร์ และระบุความสาํคัญกับเรื� องที� 
                                 สอดคล้องมากที�สุดในยทุธศาสตร์นั'น ๆ 

 
II ระบความสอดคล้องของแผนงานวจัิยกบันโยบายและยทธศาสตร์การวจัิยของชาติ ุ ุ

(พ.ศ. 2551-2553) (กรุณาระบุความสอดคลอ้งเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 
1 แผนงานวจิยัที-มีความสอดคลอ้งมากที-สุด โดยโปรดดูรายละเอียดผนวก 2) 
- ยทุธศาสตร์การวจิยัที- ......................................................................................... 
- กลยทุธ์การวจิยัที- ................................................................................................ 
- แผนงานวิจยัที- .................................................................................................... 

 
             วิธีเขียน : ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
            การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ�งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
                               (ผนวก  2) โดยระบุความสอดคล้องมากที�สุดเพียง 1 ยทุธศาสตร์  
                                   และระบุกลยทุธ์การวิจัยที�สอดคล้องมากที�สุดในยทุธศาสตร์นั'น ๆ พร้อม  
                                ทั'งระบุแผนงานวิจัยที�สอดคล้องมากที�สุดในกลยทุธ์การวิจัยนั'น ๆ 

 
III ระบความสอดคล้องของแผนงานวจัิยกบักล่มเรื4องที4ควรวจัิยเร่งด่วนตามนโยบายุ ุ

  และยทธศาสตร์การวจัิยของชาติ ุ (พ.ศ. 2551-2553) (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 
- กลุมเรื-อง่  ............................................................................................................ 
 

              วิธีเขียน :  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเรื� องที�ควรวิจัยเร่งด่วน   
                              ตามนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ�ง 
                               ประกอบด้วย 10  กลุ่มเรื� อง โดยระบุกลุ่มเรื� องที�มีความสอดคล้องมาก 
                              ที�สุดเพียง 1 กลุ่ม เรื� อง    (ผนวก 2) 
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IV ระบความสอดคล้องของแผนงานวจัิยกบันโยบายรัฐบาลุ  (กรุณาระบุความสอดคลอ้ง
เพียง 1 หวัขอ้ที-มีความสอดคลอ้งมากที-สุด )  (ผนวก 3) 
- นโยบายเรงดวนที-จะเริมดาํเนินการในปีแรก ่ ่ - : เรื-อง ........................................... 

    ............................................................................................................................  
- นโยบายที-จะดาํเนินการภายในชวงระยะ่ 3ปีของรัฐบาล:นโยบาย 

    ............................................................................................................................ 
 
                                   วิธีเขียน :  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล                                               
                                                ซึ� งประกอบด้วย 2 ระยะ โดยระบุความสอดคล้องมากที�สุดเพียง 1    
                                                    เรื� อง/นโยบาย  ในนโยบายแต่ละระยะ(ผนวก 3) 

ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดทาํแผนงานวจัิย  
  1. ผ้รับผดิชอบและหน่วู ยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนนุ  

   
    วิธีเขียน : ระบุชื�อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/   
                         กอง/สาํนัก/กรม/กระทรวงหรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อม  
                        สถานที�ตั'ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์                
                         (e - mail) 

 
  2. ประเภทการวจัิย   
 
        วิธีเขียน : ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ 

           2.1  การวิจัยพื'นฐาน (basic research) 
            2.2  การวิจัยประยกุต์ (applied research) 
           2.3  การพัฒนาทดลอง (experimental development) 

 
  3. สาขาวชิาการและกล่มวชิาที4ทาํการวจัิย ุ  
           

วิธีเขียน :  ระบุสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ 
                  3.1    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  

                                             3.2     สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                                             3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
                                             3.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
                                             3.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
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                                             3.6 สาขาปรัชญา 
                                             3.7 สาขานิติศาสตร์ 

                                         3.8     สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
                                      3.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
                                      3.10 สาขาสังคมวิทยา   
                                      3.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
                                      3.12 สาขาการศึกษา 

 
  4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวจัิย 
 
        วิธีเขียน : ระบุคาํสาํคัญ (keywords) ที�มีความสาํคัญต่อชื�อเรื� องหรือเนื'อหาของเรื� องที�  
                        ทาํการวิจัยทั'งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั'งนี'เพื�อ 
                       ประโยชน์ในการนาํไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที�มีชื�อเรื� องประเภท 
                         เดียวกันกับเรื� องที�ทาํการวิจัยได้ 
   
5. ความสําคัญและที4มาของปัญหาที4ทาํการวิจัย 
          
         วิธีเขียน : แสดงให้เห็นถึงความสาํคัญที�จาํเป็นต้องทาํการวิจัยเรื� องนี'ในระดับแผน 
                        งานวิจัย โดยกาํหนดปัญหาให้ชัดเจน ทั'งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที�   
                            เกิดขึ'น ด้วยการทบทวนเอกสารที�เกี�ยวข้อง (reviewed literature) สอบถาม 
                         ความคิดเห็นจากบุคคลที�เกี�ยวข้อง และแสวงหาแนวทางที�น่าจะเป็นไปได้ 
                          จากทฤษฎี/สมมติุฐานในสาขาวิชาการที�เกี�ยวข้อง 
 
  6. วตัถประสงค์ุ หลกัของแผนงานวจัิย 
 
         วิธีเขียน :   ระบวุตัถปุระสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเชื�อมโยง 
                          สอดคล้องกับความสาํคัญและที�มาของปัญหา ตลอดจนชื�อของแผนงานวิจัย 
                          โดยปกติควรกาํหนดวตัถปุระสงค์หลักเพียงข้อเดียว ส่วนวัตถปุระสงค์อย่าง  
                          ละเอียดให้นาํไปเขียนในโครงการวิจัยย่อย 

 

  7. เป้าหมายเชิงยทธศาสตร์ุ ของแผนงานวจัิย 
                  
        วิธีเขียน :  อธิบายว่าแผนงานวิจัยนี' ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบาย 
        และยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และนโยบายรัฐบาล มาก 
       น้อยเพียงใดในเชิงปริมาณ พร้อมแสดงผลกระทบด้วย 

 
  8. เป้าหมายของผลผลติ (output) และตัวชีUวดั 
 
        วิธีเขียน : ระบุปริมาณของสิ�งของหรือบริการที�เป็นรูปธรรมซึ�งได้จากการวิจัย เพื�อให้ 
                        บุคคลภายนอก สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ ทั'งนี'ต้องระบุตัวชี'วัดที�แสดง 
                       ถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที�เกิดขึ'นในด้านความประหยดั  
                        ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั'งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 
   
9. เป้าหมายของผลลพัธ์ (outcome) และตัวชีUวดั 
 
        วิธีเขียน :   ระบุปริมาณของผลที�เกิดขึ'นหรือผลต่อเนื�องจากผลผลิตที�มีต่อผู้ มีส่วนได้ 
                          ส่วนเสียและหรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ  
                           ทั'งนี' ควรจัดทาํแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
                       ดังกล่าว และต้องระบุตัวชี'วัดที�แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับ 
                      ผลลัพธ์ที� เกิดขึ'นในด้านความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั'งเชิง 
                          ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 
 

10. ทฤษฎ ีสมมติฐาน ุ (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิดของแผนงานวจัิย 
 
        วิธีเขียน :   แสดงทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง สมมติุฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดย 
                          แสวงหาเหตุผลที�น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฏีที�เกี�ยวข้องกับเรื� องที�ทาํการ 
                        วิจัยแล้วนาํมาสังเคราะห์เป็น สมมติุฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด 
                         ของแผนงานวิจัย พร้อมแสดงความเชื�อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่าง   
                         โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

 
11. ประโยชน์ที4คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน

 ที4ใช้ประโยชน์จากผลการวจัิย 
         

                          วิธีเขียน :   แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที�จะนาํ 
                                            ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี' 
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                    11.1 แก้ปัญหาในการดาํเนินงานของหน่วยงานที�ทาํการวิจัย 
             11.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป 
              11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน 
              11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ 
              11.5 นาํไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

                                            11.6 เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต 
              11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

                                            11.8 อื�น ๆ (ระบุ) 
                   ระบกุลุ่มเป้าหมายที�จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที�คาด  
                             ว่าจะเกิดขึ'น  รวมทั'งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การ 
                         พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 10  
                             (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551- 
                             2553) กลุ่มเรื� องเร่งด่วนตามนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  
                             2551-2553) นโยบายของรัฐบาลและอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 

12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พร้อมทัUงขัUนตอนการ  

        ดาํเนินงานตลอดแผนงานวจัิย และโปรดระบการบริหารความเสี4ยง ุ (ถ้าม)ี 
         
        วิธีเขียน :   แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพื�อประโยชน์ใน 
                          การติดตามและประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุขั'นตอนและระยะเวลาใน 
                          การดาํเนินการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียดและแสดงแผนการ 
                         ดาํเนินงาน (Gantt chart) แต่ละขั'นตอน จนสิ'นสุดการวิจัย ในกรณีที�มีการ 
                              เสนอของบประมาณในการวิจัยสูง ควรแสดงการบริหารจัดการแผนงานวิจัย  
                         ที�คาดว่าจะเกิดความเสี�ยงที�จะทาํให้การวิจัยไม่บรรลุวัตถุประสงค์และระบ ุ
                          แนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด 
 
13. แผนการสร้างนักวจัิยรุ่นใหม่จากการทาํการวจัิยตามแผนงานวจัิย 
 
         วิธีเขียน :  ระบุแนวทางหรือแผนการดาํเนินงานในการเปิดโอกาสหรือสร้างนักวิจัยรุ่น  
                         ใหม่จากการทาํการวิจัยตามแผนงานวิจัย  
 

 

 
                                                                    



 8 

14. กลยทธ์ุ ของแผนงานวจัิย 
 
         วิธีเขียน :  ระบุวิธีการดาํเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื�อมโยงขั'นตอนการทาํการวิจัย 
                          ทั'งในระดับแผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
                        อย่างสมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนถึงการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก 
                         เดียวกัน เพื�อนาํไปสู่ผลสาํเร็จของแผนงานวิจัยนี'อย่างเป็นรูปธรรม  
 

 

15. ระยะเวลา และสถานที4ทาํการวจัิย 
                   
                           วิธีเขียน :  ระบุระยะเวลาที�ใช้ในการทาํการวิจัย ตั'งแต่เริ� มต้นถึงสิ'นสุดแผนงานวิจัย  
                                       โดยระบุ เดือน ปีที�เริ� มต้น ถึงเดือน ปีที�สิ'นสุดการวิจัย และระบุว่าปีที�เสนอ 
                                            ขอเป็นปีที�เท่าใดของแผนงานวิจัย   

 
16. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวจัิย  
 

                           วิธีเขียน :  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
                    16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัยเฉพาะปีที
เสนอขอโดย   
                            แยกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน  

16.2  แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที� เสนอขอในแต่ละปีตลอด   

       การวิจัย  
16.3  แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัย ตามงบประเภทต่าง ๆ ที�

เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย  
16.4  กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื�อง ที�ได้รับอนุมัติให้ทาํการวิจัยแล้ว ให้

ระบุงบประมาณที�ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีของทุกปีที�ผ่านมา 
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รายละเอยีดงบประมาณการวจิัยของข้อเสนอการวจิัย จาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที4เสนอขอ) 

รายการ จํานวนเงิน 

1.  งบบคลากรุ  
      คาจา้งชวัคราว่ -  
      ฯลฯ 
2.  งบดาํเนินงาน 

2.1  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
2.1.1  คาตอบแทน เชน ค่ ่ ่าอาหารทาํการนอกเวลา  คาตอบแทน่  

  ผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ  คาเบียประชุมกรรมการ ฯลฯ่ 5  
2.1.2   คาใชส้อย  เชน่ ่  

  1)  คาเบียเลียง  คาเชาที-พกั  คาพาหนะ ่ ่ ่ ่5 5  
  2)  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง่ ่ ่  
  3)  คาซอมแซมครุภณัฑ์่ ่  
  4)  คาจา้งเหมาบริการ่  
  5)  คาใชจ้ายในการสัมมนาและ่ ่ ฝึกอบรม 
  6)  คารับรองและพิธีการ่  
  7)  คาเงินประกนสังคม่ ั  
  8)  คาใชส้อยอื-น ๆ่  
  ฯลฯ 

2.1.3   คาวสัดุ  เชน่ ่  
  1)  วสัดุสาํนกังาน 
  2)  วสัดุเชือเพลิงและหลอลื-น5 ่  
  3)  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ
  4)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  5)  วสัดุหนงัสือ  วารสารและตาํรา 
  6)  วสัดุคอมพิวเตอร์ 
  7)  วสัดุอื-น ๆ 
  ฯลฯ 

2.2  ค่าสาธารณปโภคู    เชน่  
             คาไฟฟ้า  คานาํประปา  คาโทรศพัท ์ คาไปรษณีย์่ ่ ่ ่5   คาบริการดา้นสื-อสาร่   
             และโทรคมนาคม  

3.  งบลงทนุ  
      คาครุภณัฑ์่  
      ฯลฯ 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณที4เสนอขอ  

 

 
                                                                                       

หมายเหตุ : ตวัอยางแบบฟอร์มนีใชส้าํหรับขอ้เสนอการวจิยัทงัแผนงานวจิั่ 5 5 ย/โครงการวจิยั ซึ-งเป็นรายละเอียดงบประมาณ 
                   การวจิยัเฉพาะปีงบประมาณที-เสนอขอ  โดยจาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ  นอกจากนี   ยงัเป็นแบบฟอร์ม่ 5  
                   สาํหรับงบประมาณในสวนบริหารจดัการแผนงานวจิยัดว้ย่  



 10 

                                                                             ตวัอยาง่  

ภาพรวมงบประมาณการวจัิยของแผนงานวจัิยที4เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวจัิย 
 
 

งบประมาณที-เสนอขอ  (บาท) 
รายการ ปีที- 1 ปีที- 2 ปีที- 3 ปีที- 4 ปีที- n รวม 

แผนงานวจิยั 

     แผนงานวจิยัยอยที- ่ 1…….n (ถา้มี) 
          โครงการวจิยัที- 1 ……n 
                
 
 
 
 
 
 
 

      

รวม       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             



 11 

ตัวอย่าง 

รายละเอยีดงบประมาณการวจิัยของแผนงานวจิัย จาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที4เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวจิยั 

 

 
 
 

งบประมาณ (บาท) 
รายการ ปีที- 1 

พ.ศ……. 
ปีที- 2 

พ.ศ……. 
ปีที- 3 

พ.ศ……. 
ปีที- 4 

พ.ศ……. 
ปีที- n 

พ.ศ……. 
รวม 

1.  งบบคลากรุ  
      1.1  คาจา้งชวัคราว่ -  

     แผนงานวจิยั 
             แผนงานวจิยัยอ่ยที- 1 ……n (ถา้มี) 
             โครงการวจิยัที-  1  ……n 
                          
2.  งบดาํเนินงาน 
      2.1  คา่ ตอบแทน 

     แผนงานวจิยั 
             แผนงานวจิยัยอยที- ่ 1 ……n (ถา้มี) 
             โครงการวจิยัที-  1  ……n 
                       
      2.2  ค่าใชส้อย 

     แผนงานวจิยั 
             แผนงานวจิยัยอยที- ่ 1 ……n (ถา้มี) 
             โครงการวจิยัที-  1  ……n 
                        
      2.3  คาวสัดุ่  

     แผนงานวจิยั 
             แผนงานวจิยัยอยที- ่ 1 ……n (ถา้มี) 
             โครงการวจิยัที-  1  ……n 
                            
3.  งบลงทนุ  
      3.1  คาครุภณัฑ์่  

     แผนงานวจิยั 
             แผนงานวจิยัยอยที- ่ 1 ……n (ถา้มี) 
             โครงการวจิยัที-  1  ……n         

      

รวมงบประมาณที-เสนอขอ       
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                                                                                   ตัวอย่าง 

 
รายละเอยีดงบประมาณการวิจยั จาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที4เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวจิัยต่อเนื4อง) 

 

จาํนวนเงิน 

รายการ          ปีที- 2 

    พ.ศ……….           ปีที- 3    

พ.ศ………. 

ปีที- 4 

พ.ศ………. 

1.  งบบคลากรุ  
      คาจา้งชวัคราว่ -  
      ฯลฯ 
2.  งบดาํเนินงาน 

2.1  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ 
2.1.1  คาตอบแทน เชน คาอาหารทาํการนอกเวลา  ่ ่ ่  
      คาตอบแทนผูป้ฏิบติังานให้ราชการ ่  
      คาเบียประชุมกรรมการ ฯลฯ่ 5  

2.1.2  คาใชส้อย  เชน ่ ่  
 1)  คาเบียเลียง  คาเชาที-พกั  คาพาหนะ ่ ่ ่ ่5 5  
 2)  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง่ ่ ่  
 3)  คาซอมแซมครุภณัฑ์่ ่  
 4)  คาจา้งเหมาบริการ่  
 5)  คาใชจ้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม่ ่  
 6)  คารับรองและพิธีการ่  
 7)  คาเงินประกนสงัคม่ ั  
 8)  คาใชส้อยอื-น ๆ่  
 ฯลฯ 

2.1.3  คาวสัดุ  เชน่ ่  
 1)  วสัดุสาํนกังาน 
 2)  วสัดุเชือเพลิงและหลอลื-น5 ่  
 3)  วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
 4)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 5)  วสัดุหนงัสือ  วารสารและตาํรา 
 6)  วสัดุคอมพิวเตอร์ 
 7)  วสัดุอื-น ๆ 
 ฯลฯ 

2.2  ค่าสาธารณปโภคู    เชน่  
          คาไฟฟ้า  คานาํประปา  ค่ ่ ่5 าโทรศพัท ์ คาไปรษณีย์่   
          คาบริการดา้นสื-อสารและโทรคมนาคม ่  

3.  งบลงทนุ  
      คาครุภณัฑ์่  
      ฯลฯ       

 

รวมงบประมาณที-เสนอขอแตละปี่  
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17. ผลสําเร็จและความค้มค่าของการวจัิยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงานุ
 ตลอดแผนงานวจัิย 
          

                          วิธีเขียน :  แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที�ได้จากงานวิจัยในแต่ละปี 
                                          ตลอดการวิจัย โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและ  
                                    นาํไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที�จะใช้ทาํการวิจัย ซึ� ง 
                                       จะนาํไปสู่ผลสาํเร็จที� เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที�     
                                       คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการ 
                                          ดาํเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั'งระบประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยุ  

                                          เป็นอักษรย่อ ซึ�งจาํแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี' 

                17.1 ระบุ  P  หมายถึงผลสาํเร็จเบื'องต้น (preliminary results) ซึ�งมีลักษณะ   
                                 ดังนี' 
                    1) ผลสาํเร็จที� เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที�จะนาํไปสู่การ  
                                  วิจัยในระยะต่อไป 
                    2) ผลสาํเร็จที�เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที�เคยมีมาแล้ว 
                    3) ผลสาํเร็จที�อาจจะถกูนาํไปต่อยอดการวิจัยได้ 
                 17.2 ระบุ  I  หมายถึง ผลสาํเร็จกึ�งกลาง (intermediate results) ซึ�งมีลักษณะ  
                                  ดังนี' 
                     1) เป็นผลสาํเร็จที�ต่อยอดมาจากผลสาํเร็จเบื'องต้นในระยะต่อมา 
                     2) เป็นผลสาํเร็จที�มีความเชื�อมโยงอย่างใดอย่างหนึ�งกับผลสาํเร็จ 
                                       เบื'องต้น 
                     3) เป็นผลสาํเร็จที�จะก้าวไปสู่ผลสาํเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
                 17.3 ระบุ  G  หมายถึง ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ�งมี 
                                  ลักษณะ ดังนี' 
                     1) เป็นผลสาํเร็จที�ต่อยอดมาจากผลสาํเร็จกึ�งกลางในระยะต่อมา 
                     2) ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์นี'จะต้องแสดงศักยภาพที�จะก่อให้เกิด 
                                      ผลกระทบ 
                     3) ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ที� มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทาํ 
                                  ให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมีนํ'าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
                 ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื�อการส่งออก    
                                               เนื�องจากมะม่วงที�ส่งออกมีคุณภาพดีแต่เมื�อส่งออกไป 
                                             ต่างประเทศมีปัญหาเรื� องมะม่วงเปลือกบาง เน่าเสียง่าย ส่งผล 
                                             กระทบต่อการส่งออก ดังนั'น จึงต้องวิจัยเพื�อแก้ปัญหา  
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                                          ดังกล่าว โดยอาจจาํแนกผลสาํเร็จของงานวิจัยที�คาดว่าจะ 
                                              ได้รับ ดังนี' 
                1) การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที�ควบคุมการ 
                                                        แสดงออกลักษณะเปลือกแขง็ของมะม่วง 
          -  ให้ระบุผลผลิตที�ได้ คือ ยีน (gene) ที
ควบคมการุ  

                                                         แสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสาํเร็จของ 

                                                         งานวิจัยระยะนี'เป็นผลสําเร็จเบื1องต้น (P) 
                2) กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียด 
                                                            ตาํแหน่ง ของยีน(gene)ที�ควบคุมลักษณะเปลือกแขง็ของ 
                                                     มะม่วง  
         -  ให้ระบุผลผลิตที�ได้คือ รายละเอียดตําแหน่งของยนี (gene)   

                                                    ที
ควบคมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วงุ    ผลสาํเร็จของ 

                                                    งานวิจัยระยะนี'เป็นผลสําเร็จกึ
งกลาง (I) 
                 3) กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุ 
                                                เปลือกแขง็ ซึ� งแสดงผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ'น คือทาํ 
                                                ให้เกิดมูลค่าเพิ�มของมะม่วงเพื�อการส่งออก  

                             -ให้ระบุผลผลิตที�ได้ คือ มะม่วงพันธ์เปลือกแข็งที
ุ  

                               แสดงมลค่าเพิ
มเพื
อการส่งออกู  ผลสาํเร็จของงานวิจัย 

                               ระยะนี'เป็นผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

               หมายเหตุ  : 1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1) หรือ 1)+2) หรือ     
                                       1)+2)+3) กไ็ด้ ขึ 'นอยู่กับวตัถปุระสงค์หลักของแผนงานวิจัยที�  
                                       กาํหนดไว้ 

                                           2. แต่ละผลสาํเร็จที�ได้อาจดาํเนินการเสร็จสิ'นภายในปี  
                                           3. เดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี กไ็ด้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบ ุ 
                                                          ผลสาํเร็จที�คาดว่าจะได้รับในระยะต่าง ๆ ในแต่ละปีให้ชัดเจน 

  
18. แผนงานวจัิยต่อเนื4องปีที4 2 ขึUนไป 

18.1 คาํรับรองจากผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยัวาแผนงานวิจยั่ ได้รับการจดัสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที-ผานมา่  

18.2 โปรดระบุวาแผนงานวิจยันีอยรูะหวางเสนอของ่ ่ ่5 บประมาณจากแหลงเงินทุนอื-น่  
หรือเป็นการวจิยัตอยอดจากแผนงานวจิยัอื-น ่ (ถา้มี) 

18.3 รายงานความกาวหนา้ของ้ แผนงานวจิยั (แบบ ต-1ช/ด) 
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                          วิธีเขียน  :  18.1 ผู้อาํนวยการแผนงานวิจัยต้องรับรองว่าแผนงานวิจัยนี'ได้รับการ 
                                            จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที�ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ  
                                                              พร้อมลายมือชื�อกาํกับอย่างชัดเจน 

          18.2 ระบุว่าแผนงานวิจัยนี' อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการ 
                  วิจัยจากแหล่งเงินทุนอื�นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัย 
                   อื�น (ถ้ามี) 

                                       18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด 
  

19. คําชีUแจงอื4น ๆ (ถ้าม)ี 
 

        วิธีเขียน :   คาํชี'แจงอื�น ๆ  ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน คาํรับรอง คาํยินยอม อาทิ โครงการ 
                          พระราชดาํริ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ  
                        หรือรายละเอียดอื�น ๆ ในอันที�จะเป็นประโยชน์และชี'ให้เห็นถึงคุณค่าของ 
                          แผนงานวิจัยมากยิ�งขึ'น 

 

20. ลงลายมือชื4อ ผ้อาํนวยการแผนงานวจัิย พร้อมวัน เดือน ปีู  
 

        วิธีเขียน :   ลงชื�อผู้อาํนวยการแผนงานวิจัย พร้อมลายมือชื�อ และวนั เดือน ปี 
 

ส่วน  ค  : ประวตัผ้ิรับผิดชอบแู ผนงานวิจัย 
  1. ชื-อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื-อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
  2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 
3. ตาํแหนงปัจจุบนั่  
4. หนวยงานและ่ สถานที-อยทีู-ติดตอไดส้ะดวก่ ่   พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร  และ 

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  5. ประวติัการศึกษา 
  6. สาขาวชิาการที-มีความชาํนาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา่ ) ระบุสาขาวชิาการ 
  7. ประสบการณ์ที-เกยวขอ้งกบการบริหารงานวจิยัทงัภายในและภายนอกประเทศี- ั 5   โดยระบุ
 สถานภาพในการทาํการวิจยัวาเป็นผูอ้าํนว่ ยการแผนงานวจิยั  หวัหนา้โครงการวจิยั หรือ
 ผูร้วมวจิยัในแตละ่ ่ ผลงานวจิยั  
 7.1 ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั : ชื-อแผนงานวจิยั 
 7.2 หวัหนา้โครงการวจิยั : ชื-อโครงการวิจยั  
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 7.3 งานวจิยัที-ทาํเสร็จแลว้ : ชื-อผลงานวจิยั ปีที-พิมพ ์ การเผยแพร และ่ แหลงทุน ่
(อาจมากกวา ่ 1 เรื-อง) 

7.4 งานวจิยัที-กาลงัทาํ ํ : ชื-อขอ้เสนอการวจิยั แหลงทุน่  และสถานภาพในการทาํ
วจิยัวาไดท้าํการวิจยัลุลวงแลว้ประมาณร้อยละเทาใด่ ่ ่  

หมายเหตุ : 1. กรณีที-หนวยงานมิได้ทาํการวิจัยเอง่  แต่ใชว้ิธีจัดจ้าง โปรดใช ้แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที-กาหนดไวใ้ห้มากที-สุดํ  พร้อมทงัแนบ5 แบบขอ้กาหนดํ  (terms of  reference-TOR) 
การจดัจา้งการทาํวจิยัดว้ย 

2. กรณีเป็นแผนงานวจิยัตอเนื-องที-ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณที-ผานมาและนกัวิจยั่ ่
มีความประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณตอไป ่  ต้ อ ง จั ด ทํ า แ ผ น
งานวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

3. ระบุขอ้มูลโดยละเอียดในแตละหวัขอ้อยางถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ เพื-อประโยชนใ์นการ่ ่
ประเมินผล 

4. กรณีแผนงานวิจยัที-มีการใชส้ัตว ์ ให้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวเ์พื-องานทางวิทยาศาสตร์ 
สภาวิจัยแหงชาติ ่ และจดัทาํเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรอง จาํนวน 1 ชุด 

______________________________________ 
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การเขยีนแบบเสนอโครงการวจิัย (research project) 
 
 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ่                           แบบ ว-1ด 
 

         แบบเสนอโครงการวจัิย (research project) 

                ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

ชื4อโครงการวจัิย (ภาษาไทย) ...................................................................................................................... 

              (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................. 

ชื4อแผนงานวจัิย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานวจิยั) ................................................ 
              (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................. 

                           

                          วิธีเขียน  :  ระบุชื-อโครงการวจิยัทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ5  
      กรณีเป็นโครงการวิจยัภายใตแ้ผนงานวิจยั ให้ระบุชื-อแผนงานวิจยัทงั  5  
      ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

                                               ชื
อโครงการวิจยัควรกาํหนดแบบสั1น กะทัดรัด ชัดเจน และสื
อความหมายถึงเรื
อง  

                                               ที
จะทําการวิจยั 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจยั               

                โครงการวิจัยใหม่         

              โครงการวิจัยต่อเนื�องระยะเวลา….ปี ปีนี'เป็นปีที�….. รหัสโครงการวิจัย..…….....….. 

 
          วิธีเขียน  :  ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื�อง (ปีที�   
                           2  เป็นต้นไป) กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื�องต้องระบุจาํนวนระยะเวลา 
                        ที�ทาํการวิจัยทั'งหมด และปีงบประมาณที�เสนอขอว่าเป็นปีที�เท่าใด  
                           พร้อมทั'งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย 
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I  ระบความุ สอดคล้องของโครงการวจัิยกบัยทธศาสตร์การพฒันาประเทศตาุ มแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที4 10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุณาระบุ
ความสอดคลอ้งเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที-มีความสอดคลอ้งมากที-สุด โดยโปรดดู
รายละเอียดในผนวก 1) 
ยุทธศาสตร์ ......................................................................................................... 

  - ระบุความสาํคญักบเรื-องที-สอดคลอ้งมากที-สุดในยุทธศาสตร์นนั ๆ ั 5 (โปรดดู
รายละเอียดในผนวก 1) 

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

                วิธีเขียน :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
                                 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 10 (พ.ศ. 2550 -2554)  
                                   ซึ�งประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ (ผนวก 1) โดยระบุความสอดคล้อง 
                                มากที�สุด เพียง 1 ยทุธศาสตร์ และระบุความสาํคัญกับเรื� องที�สอดคล้อง 
                                มากที�สุด ในยทุธศาสตร์นั'น ๆ 

 

II ระบความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบันโยบายและยทธศาสตร์ุ ุ การวจัิยของชาต ิ

(พ.ศ. 2551-2553) (กรุณาระบุความสอดคลอ้งเพียง 1 ยทุธศาสตร์ 1 กลยทุธ์ และ 
1 แผนงานวจิยัที-มีความสอดคลอ้งมากที-สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 
- ยทุธศาสตร์การวจิยัที- ......................................................................................... 
- กลยทุธ์การวจิยัที- ................................................................................................ 
- แผนงานวิจยัที- .................................................................................................... 

 
             วิธีเขียน  :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื� องที�ควรวิจัยเร่งด่วน 
                             ตาม นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ�ง 
                              ประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื� อง โดยระบุกลุ่มเรื� องที�มีความสอดคล้องมาก  
                             ที�สุด เพียง 1 กลุ่มเรื� อง (ผนวก 2) 

  

III ระบความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบักล่มเรื4องที4ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายุ ุ  

  และยทธศาสตร์การวจัิยของชาติ ุ (พ.ศ. 2551-2553)    (โปรดดูรายละเอียดใน  
      ผนวก 2) 

- กลุมเรื-่ อง ............................................................................................................ 
    
 วิธีเขียน  :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื� องที�ควรวิจัยเร่งด่วน 
                      ตามนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ�ง 
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                      ประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื� อง โดยระบุกลุ่มเรื� องที�มีความสอดคล้องมาก 
                      ที�สุดเพียง 1 กลุ่มเรื� อง (ผนวก 2)   

 

IV ระบความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบันโยบายรัฐบาล ุ (กรุณาระบุความสอดคลอ้ง
เพียง 1 หวัขอ้ที-มีความสอดคลอ้งมากที-สุด)  (ผนวก 3)         
- นโยบายเรงดวนที-จะเริมดาํเนินการในปีแรก ่ ่ - : เรื-อง ........................................... 

    ............................................................................................................................  
- นโยบายที'จะดําเนินการภายในชว่งระยะ 3 ปีของรัฐบาล : นโยบาย ..................

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

                                    วิธีเขียน  :  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 3)         
                                                                                         

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดทาํโครงการวจัิย  
 

  1. ผ้รับผดิชอบ ู [คณะผ้วจัิย บทบาทของนักวจัิยแต่ละคนในกู ารทาํวจัิย และสัดส่วนที4ทาํ

 การวจัิย (%)] และหน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนนุ   
 
        วิธีเขียน  :  ระบุชื�อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับ 
                           กลุ่ม/กอง/สํานัก/กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง  
                             พร้อมทั'งสถานที�อยู่   หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร  และไปรษณีย์- 
                             อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail)  พร้อมทั'งระบุชื�อหน่วยงานอื�น ๆ ที� ร่วมดาํเนินการ 
                         วิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที�แต่ละหน่วยงานมีส่วน 
                           ร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั'งระบุชื�อหัวหน้าโครงการวิจัย ที�ปรึกษา 
                          โครงการวิจัย ผู้ ร่วมงานวิจัยทั'งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการ 
                         ทาํการวิจัย พร้อมทั'งระบุสัดส่วนที�ทาํงานวิจัย (%) ของผู้ วิจัยใน 
                          โครงการวิจัยนี'แต่ละคนด้วย 
  
2. ประเภทการวจัิย  
 
       วิธีเขียน  :  ระบุประเภทการวจิยั (ผนวก 4) เพียง  1 ประเภท คือ 

            2.1 การวจิยัพืนฐาน5  (basic research) 
            2.2 การวจิยัประยกุต ์(applied research) 
            2.3 การพฒันาทดลอง (experimental development) 
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3. สาขาวชิาการและกล่มวชิาที4ุ ทาํการวจัิย   
 
                           วิธีเขียน  :  ระบุสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ที�จะทาํวิจัย ได้แก่ 
                                             3.1    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  
                                             3.2     สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                                             3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
                                             3.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
                                             3.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
                                             3.6 สาขาปรัชญา 
                                             3.7 สาขานิติศาสตร์ 

                                         3.8     สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
                                      3.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
                                      3.10 สาขาสังคมวิทยา   
                                      3.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
                                      3.12 สาขาการศึกษา 
 

4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวจัิย 
 
       วิธีเขียน  :  ระบุคาํสาํคัญ (keywords) ที�มีความสาํคัญต่อชื�อเรื� องหรือเนื'อหาของเรื� องที� 
                         ทาํการวิจัยทั'งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั'งนี'เพื�อ 
                        ประโยชน์ในการนาํไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที�มีชื�อเรื� อง 
                         ประเภทเดียวกันกับเรื� องที�ทาํการวิจัยได้  

 

5. ความสําคัญและที4มาของปัญหาที4ทาํการวจัิย 
 
                          วิธีเขียน  :  แสดงให้เห็นถึงความสาํคัญที�จาํเป็นต้องทาํการวิจัยเรื� องนี' หากมีสถิติตัวเลข 
                                            อ้างอิงได้จะชัดเจนยิ�งขึ'น  และการเลือกพื'นที�ใดทาํการวิจัย ควรกล่าวถึง 
                                            ความสาํคัญของพื'นที�นั'นให้ชัดเจนด้วย 
 
                                                     

6. วตัถประสงค์ของโครงการวจัิยุ  
 
                           วิธีเขียน : ระบวุตัถปุระสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลาํดับ 
                                             ความสาํคัญเป็นข้อ ๆ  โดยเชื�อมโยงกับความสาํคัญและที�มาของปัญหาที�ทาํ  
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                                           การวิจัย    ไม่ควรเขียนปะปนกับประโยชน์ที�จะได้รับจากการวิจัย และไม่ 
                                           ควรเขียนเหมือนขั'นตอนการทาํวิจัย 
 

7. ขอบเขตของโครงการวจัิย 
 
                           วิธีเขียน  :  ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที�เชื�อมโยงกับปัญหา 
                                           ที�ทาํการวิจัยแต่ไม่สามารถกาํหนดโดยตรงในชื�อโครงการวิจัยและ 
                                              วัตถปุระสงค์ของโครงการวิจัยได้   
 

  8. ทฤษฎี สมมติฐาน ุ (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
       วิธีเขียน  :  แสดงทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง สมมติุฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดย 
                         แสวงหาเหตุผลที�น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกับเรื� องที�ทาํการ 
                       วิจัย แล้วนาํมาสังเคราะห์เป็นสมมติุฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของ 
                         โครงการวิจัย 
  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที4เกี4ยวข้อง  
 
      วิธีเขียน  :  กาํหนดปัญหาให้ชัดเจนทั'งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของ 
                        ปัญหาหรือด้านอื�น ๆ ให้เข้าถึงข้อเทจ็จริงของปัญหาอย่างแท้จริง  ด้วยการ 
                          ทบทวนเอกสารที�เกี�ยวข้อง (reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถาม 
                        ความคิดเห็นจากบุคคลที�เกี�ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที�น่าจะเป็นไปได้ จาก 
                        ทฤษฎี/สมมติุฐานในสาขาวิชาการที�เกี�ยวข้อง 
 
10. เอกสารอ้างองิของโครงการวิจัย 

 
        วิธีเขียน  :   ระบุเอกสารที-ใชอ้า้งอิง (reference) ของโครงการวิจยัตามระบบสากล 

 
11. ประโยชน์ที4คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน

ที4นําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 
       วิธีเขียน  :  แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที�จะนาํผลการวิจัยไปใช้ 
                        ประโยชน์ดังต่อไปนี' 

           11.1 แก้ปัญหาในการดาํเนินงานของหน่วยงานที�ทาํการวิจัย 
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           11.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป 
                                          11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน 

           11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ 
           11.5 นาํไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
           11.6 เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต 
           11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

                11.8 อื�น ๆ (ระบุ) 
                                           และระบุชื-อหนวยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชนที-จะนาํผลการวจิยัไปใช้่ 5   
                                           ประโยชน์  

 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวจัิยส่กล่มเป้าหมายู ุ  
 

       วิธีเขียน  :  แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือ 
                        ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั'นต่อไป หรือการบริหารงานใน 
                       หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา  
                        สถานที� ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในส่วนนี'ด้วย 

 
13. วธีิการดําเนินการวจัิย และสถานที4ทาํการทดลอง/เกบ็ข้อมลู  

 
                          วิธีเขียน  :  อธิบายขั'นตอนวิธีการทาํการวิจัย อาทิ การเกบ็ข้อมลู การกาํหนดพื'นที�  
                                               ประชากรตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง ขั'นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ 
                                       ข้อมูล ฯลฯ รวมทั'งระบุสถานที�ที�จะใช้เป็นที�ทาํการวิจัย/เกบ็ข้อมลูให้ 
                                               ครบถ้วนและชัดเจน เพื�อประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 
 

14. ระยะเวลาทาํการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบขัUนตอนุ

อย่างละเอยีด) 
 
                         วิธีเขียน  :  ระบุระยะเวลาที�ทาํการวิจัย ตั'งแต่เริ� มต้นถึงสิ'นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน  
                                               ปีที�เริ� มต้น ถึงเดือน ปีที�สิ'นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที�เสนอขอเป็นปีที� 
                                             เท่าใดของโครงการวิจัยนี' รวมทั'งระบุขั'นตอนและระยะเวลาของแผนการ 
                                          ดาํเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ  (1 ตุลาคมของ 
                                         ปีนั'น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที�เป็นโครงการวิจัยที�เสนอขอ 
                                                  งบประมาณเพื�อทาํการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการดาํเนินงานในปีต่อ ๆ  
                                            ไปโดยสังเขปด้วย 
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15. ปัจจัยที4เอืUอต่อการวจัิย (อปกรณ์การวจัิยุ , โครงสร้างพืUนฐาน ฯลฯ) ระบเฉพาะปัจจัยุ ที4

ต้องการเพิ4มเติม 
 
                          วิธีเขียน  :   ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจาํเป็นของอุปกรณ์ที�เป็นปัจจัยที�เอื'อ 
                                           ต่อการวิจัย(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื'นฐาน ฯลฯ) ที�ต้องการเพิ�มเติม  
                                                 รวมทั'งอุปกรณ์ที�ต้องขอเช่า หรือขอยืมจากหน่วยงานอื�นเพื�อการวิจัยนี' 
 

16. งบประมาณของโครงการวจัิย 
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ ่ [ปีงบประมาณ

ที-เสนอขอ (ผนวก 6)] 
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที-เสนอขอ่

ในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวจิยัตอเนื-อง่  (ผนวก 9)] 
16.3 งบประมาณการวจิยัที-ไดรั้บจดัสรรในแตละปีที-ผานมา่ ่  (กรณีเป็นโครงการวจิยั

ตอเนื-องที-ไดรั้บอนุมติัให้่ ทาํการวจิยัแลว้) 
 
                               วิธีเขียน  :  ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวจิยัเฉพาะปีที-เสนอขอโดย   
        จาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ ใหช้ดัเจน ่  
16.2 กรณีที-เป็นโครงการวิจยัตอเนื-อง โปรดระบุรายละเอียด่  
        งบประมาณการวิจยัที-จะเสนอขอในปีตอ ๆ ไป แตละปีตลอดการ่ ่  
        วจิยั โดยจาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ ่  ใหช้ดัเจน  

               16.3 กรณีเป็นโครงการวิจยัตอเนื-องที-ได้รับอนุมติัให้่ ทาํการวิจยัแล้ว  
                       ให้ระบุงบประมาณที'ได้รับการจดัสรรในแตล่ะปี ทกุปีที'ผา่นมา 
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รายละเอยีดงบประมาณการวจิัยของข้อเสนอการวจิัย จาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที4เสนอขอ) 

รายการ จํานวนเงิน 

1.  งบบคลากรุ  
      คาจา้งชวัคราว่ -  
      ฯลฯ 
2.  งบดาํเนินงาน 

2.1  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
2.1.1  คาตอบแทน เชน ค่ ่ ่าอาหารทาํการนอกเวลา  คาตอบแทน่  

  ผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ  คาเบียประชุมกรรมการ ฯลฯ่ 5  
2.1.4   คาใชส้อย  เชน่ ่  

  1)  คาเบียเลียง  คาเชาที-พกั  คาพาหนะ ่ ่ ่ ่5 5  
  2)  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง่ ่ ่  
  3)  คาซอมแซมครุภณัฑ์่ ่  
  4)  คาจา้งเหมาบริการ่  
  5)  คาใชจ้ายในการสัมมนาและฝึกอบรม่ ่  
  6)  คา่ รับรองและพิธีการ 
  7)  คาเงินประกนสังคม่ ั  
  8)  คาใชส้อยอื-น ๆ่  
  ฯลฯ 

2.1.5   คาวสัดุ  เชน่ ่  
  1)  วสัดุสาํนกังาน 
  2)  วสัดุเชือเพลิงและหลอลื-น5 ่  
  3)  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ
  4)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  5)  วสัดุหนงัสือ  วารสารและตาํรา 
  6)  วสัดุคอมพิวเตอร์ 
  7)  วสัดุอื-น ๆ 
  ฯลฯ 

2.2  ค่าสาธารณปโภคู    เชน่  
             คาไฟฟ้า  คานาํประปา  คาโทรศพัท ์ คาไปรษณีย์่ ่ ่ ่5    
             คาบริการดา้นสื-อสารและโทรคมนาคม ่  

3.  งบลงทนุ  
      คาครุภณัฑ์่  
      ฯลฯ 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณที4เสนอขอ  

 
 

17. ผลสําเร็จและความค้มค่าของการวจัิยุ ที4คาดว่าจะได้รับ 
 

หมายเหตุ : ตวัอยางแบบฟอร์มนีใชส้าํหรับขอ้เสนอการวจิยัทงัแผนงานวจิยั่ 5 5 /โครงการวจิยั ซึ-งเป็นรายละเอียดงบประมาณ 
                   การวจิยัเฉพาะปีงบประมาณที-เสนอขอ  โดยจาํแนกตามงบประเภทตาง ๆ  นอกจากนี   ยงัเป็นแบบฟอร์ม่ 5  
                   สาํหรับงบประมาณในสวนบริหารจดัการแผนงานวจิยัดว้ย่  
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17. ผลสําเร็จและความค้มค่าของการวจัิยที4คาดว่าจะได้รับ  ุ  

 
         วิธีเขียน  :  แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที�ได้จากงานวิจัยในแต่ละปี  
                                             ตลอดการวิจัย โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย  
                                       และนาํไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที�จะใช้ทาํการ  
                                          วิจัย ซึ� งจะนาํไปสู่ผลสาํเร็จที� เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ  
                                          (impact) ที�คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและ  
                                             แผนการดาํเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั'งระบประเภทผลสําเร็จของุ  

                                             งานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ�งจาํแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี' 

                  17.1 ระบุ  P  หมายถึงผลสาํเร็จเบื'องต้น (preliminary results) ซึ�งมีลักษณะ   
                                 ดังนี' 
                    1) ผลสาํเร็จที� เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที�จะนาํไปสู่การ  
                                  วิจัยในระยะต่อไป 
                    2) ผลสาํเร็จที�เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที�เคยมีมาแล้ว 
                    3) ผลสาํเร็จที�อาจจะถกูนาํไปต่อยอดการวิจัยได้ 
                   17.2  ระบุ  I  หมายถึง ผลสาํเร็จกึ�งกลาง (intermediate results) ซึ�งมีลักษณะ  
                                   ดังนี' 
                     1) เป็นผลสาํเร็จที�ต่อยอดมาจากผลสาํเร็จเบื'องต้นในระยะต่อมา 
                     2) เป็นผลสาํเร็จที�มีความเชื�อมโยงอย่างใดอย่างหนึ�งกับผลสาํเร็จ 
                                       เบื'องต้น 
                     3) เป็นผลสาํเร็จที�จะก้าวไปสู่ผลสาํเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
                  17.3 ระบุ  G  หมายถึง ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ�งมี 
                                  ลักษณะ ดังนี' 
                     1) เป็นผลสาํเร็จที�ต่อยอดมาจากผลสาํเร็จกึ�งกลางในระยะต่อมา 
                     2) ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์นี'จะต้องแสดงศักยภาพที�จะก่อให้เกิด 
                                      ผลกระทบ 
                     3) ผลสาํเร็จตามเป้าประสงค์ที� มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทาํ 
                                  ให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมีนํ'าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
                 ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื�อการส่งออก    
                                               เนื�องจากมะม่วงที�ส่งออกมีคุณภาพดีแต่เมื�อส่งออกไป 
                                             ต่างประเทศมีปัญหาเรื� องมะม่วงเปลือกบาง เน่าเสียง่าย ส่งผล 
                                             กระทบต่อการส่งออก ดังนั'น จึงต้องวิจัยเพื�อแก้ปัญหา  
                                          ดังกล่าว โดยอาจจาํแนกผลสาํเร็จของงานวิจัยที�คาดว่าจะ 
                                              ได้รับ ดังนี' 
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                1) การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที�ควบคุมการ 
                                                        แสดงออกลักษณะเปลือกแขง็ของมะม่วง 
          -  ให้ระบุผลผลิตที�ได้ คือ ยีน (gene) ที
ควบคมการุ  

                                                         แสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสาํเร็จของ 

                                                         งานวิจัยระยะนี'เป็นผลสําเร็จเบื1องต้น (P) 
                2) กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียด 
                                                            ตาํแหน่ง ของยีน(gene)ที�ควบคุมลักษณะเปลือกแขง็ของ 
                                                     มะม่วง  
         -  ให้ระบุผลผลิตที�ได้คือ รายละเอียดตําแหน่งของยนี (gene)   

                                                    ที
ควบคมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วงุ    ผลสาํเร็จของ 

                                                    งานวิจัยระยะนี'เป็นผลสําเร็จกึ
งกลาง (I) 
                 3) กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุ 
                                                เปลือกแขง็ ซึ� งแสดงผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ'น คือทาํ 
                                                ให้เกิดมูลค่าเพิ�มของมะม่วงเพื�อการส่งออก  

                             -ให้ระบุผลผลิตที�ได้ คือ มะม่วงพันธ์เปลือกแข็งที
ุ  

                               แสดงมลค่าเพิ
มเพื
อการส่งออกู  ผลสาํเร็จของงานวิจัย 

                              ระยะนี'เป็นผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

               หมายเหตุ  : 1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1) หรือ 1)+2) หรือ     
                                       1)+2)+3) กไ็ด้ ขึ 'นอยู่กับวตัถปุระสงค์หลักของแผนงานวิจัยที�  
                                        กาํหนดไว้ 

                                          2. แต่ละผลสาํเร็จที�ได้อาจดาํเนินการเสร็จสิ'นภายในปี  
                                          3. เดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี กไ็ด้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุ  
                                                         ผลสาํเร็จที�คาดว่าจะได้รับในระยะต่าง ๆ ในแต่ละปีให้ชัดเจน 

 
18. โครงการวจัิยต่อเนื4องปีที4 2 ขึUนไป 

18.1 คาํรับรองจากหวัหนา้โครงการวิจยัวาโครงการวิจยัไดรั้บการจดัสรร่ งบประมาณ
จริงในปีงบประมาณที-ผาน่ มา 

18.2 ระบุวาโครงการวิจยันีอยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื-น่ ่ ่ ่5  
หรือเป็นการวจิยัตอยอดจากโครงการวจิยัอื-น ่ (ถา้มี) 

18.3 รายงานความกาวหนา้ของโครงการวิจยั้  (แบบ ต-1ช/ด) 
                                                                            
                           วิธีเขียน  :  โครงการวิจัยต่อเนื�องปีที� 2 ขึ 'นไป 

              18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรร    
                       งบประมาณในปีงบประมาณที�ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ     
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                     พร้อมลายมือชื�อกาํกับอย่างชัดเจน 
              18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี'อยู่ ในระหว่างการเสนอของบประมาณการ  
                    วิจัยจากแหล่งเงินทุนอื�นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัย 
                       อื�น (ถ้ามี) 
              18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

 

19. คําชีUแจงอื4น ๆ (ถ้าม)ี 
 
                           วิธีเขียน  : คาํชี'แจงอื�น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร  หลักฐาน  คาํรับรอง  คาํยินยอม  
                                          อาทิ โครงการพระราชดาํริ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้ 
                                               สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอื�นที�จะเป็นประโยชน์และชี'ให้เห็นถึงคุณค่าของ 
                                               โครงการวิจัยมากยิ�งขึ'น 
 

20. ลงลายมือชื4อ หัวหน้าโครงการวจัิย พร้อมวนั เดือน ปี       
 

        วิธีเขียน :  ลงชื-อหวัหนา้โครงการวจิยั พร้อมลายมือชื-อ และวนั เดือน ปี            

ส่วน  ค   : ประวตัิคณะผ้วจัิยู  
1. ชื-อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
        ชื-อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
  2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน  
3. ตาํแหนงปัจจุบนั่  
4. หนวยงาน่ และสถานที-อยูที-ติดตอได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพั่ ่ ท์ โทรสาร และ

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
5. ประวติัการศึกษา 
6. สาขาวชิาการที-มีความชาํนาญพิเศษ (แตกตางจากวฒิุการศึกษา่ ) ระบุสาขาวชิาการ 
7. ประสบการณ์ที-เกยวขอ้งกบการบริหารงานวิจยัทงัภายในและภายนอกประเทศ โดยี- ั 5

ระบุสถานภาพในการทาํการวิจยัวาเป็นผูอ้าํนวยการแผนงานวิ่ จยั หวัหนา้โครงการวิจยั 
หรือผูร้วมวจิยัในแตละ่ ่ ผลงานวจิยั  

 ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั : ชื-อแผนงานวจิยั 
 หวัหนา้โครงการวจิยั : ชื-อโครงการวิจยั  
                                         
 งานวิจยัที-ทาํเสร็จแลว้ : ชื-อผลงานวิจยั ปีที-พิมพ ์การเผยแพร และ่ แหลงทุน่  

(อาจมากกวา ่ 1 เรื-อง) 
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 งานวิจยัที-กาลงัทาํ ํ : ชื-อขอ้เสนอการวิจยั แหลงทุน ่ และสถานภาพในการทาํ
วิจยัวาไดท้าํการวจิยัลุลวงแลว้ประมาณร้อยละเทาใด่ ่ ่  

หมายเหตุ : 1. กรณีที-หนวยงานมิได้ทาํการวิจัยเองแต่ ่ใช้วิธีจ ัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที-กาหนดไํ วใ้หม้ากที-สุด พร้อมทงัแนบ5 แบบขอ้กาหนด ํ (terms of  reference -TOR) 
การจดัจา้งการทาํวจิยัดว้ย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยตอเนื-องที-ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที-่ ผานมา และ่
นักวิจยัมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจยัในปีงบประมาณตอไป  ตอ้งจัดทํา่
โครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

 3. ระบุขอ้มูลโดยละเอียดในแตละหวัขอ้อยางถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์  เพื-อประโยชน์่ ่ ในการ
ประเมินผล 

 4. กรณีโครงการว ิจ ยั ที -ม ีการใชส้ ัตว  ์  ให ้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการใชส้ ัตว เ์ พื -องานทาง
 วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแหงชาติ และจัดทาํเอกสารแน่ บตามแบบฟอร์ม ใบรับรองในผนวก 
12 จาํนวน 1 ชุด 

 
 

__________________________________ 
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แนวทางการประเมนิผลข้อเสนอการวจิัย 
 

วช. เสนอแนะแนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจยัให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลแผนงานวิจัย (ตารางที' 1)  และโครงการวิจยั (ตารางที' 2) โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถ

ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหนวยงาน่     
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            ตารางที4  1    แนวทางการประเมินผลแผนงานวจัิย ประกอบการเสนอของบประมาณ 

       ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 255_  ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

                                                          รายการ คะแนนเต็ม  คะแนนที4ได้รับ 

1.ความสอดคลอ้งกบประเด็นั  
  - ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมิ แหงชาติ  ่    
     ฉบบัที- 10 (พ.ศ.2550-2554)                  
  - นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ.2551-2553) 
     และกลุมเรื-องเรงดวน  ่ ่ ่  
  - นโยบายรัฐบาล   
  - แผนปฏิบติัราชการของหนวยงาน่  
2.คุณคาทางปัญญาของแผนงานวจิยั่  
   2.1 ปัจจยัการวจิยั  (input) 
        1) หวัขอ้เรื-องของการวจิยันาสนใจ  เป็นประเด็นเรงดวนที-่ ่ ่ มี 
             ความสาํคญัจาํเป็นตอ้งทาํวจิยัเพื-อแกไขปัญหาอยางเรงดวน้ ่ ่ ่  
        2) วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
        3) มีศกัยภาพสูงในการเป็นศูนยก์ลาง  (hub) สามารถทาํหนา้ที-เป็น 
             ศูนยก์ลางหรือศูนยป์ระสานงานกลางกบหนั ่วยงานวจิยัอื-นทงัใน       5  
             ประเทศและตางประเทศ่  
        4) มีสวนรวมของภาคเอกชน ่ ่ / ภาคประชาชน  มีหนวยงานรวมทาํวจิยั่ ่  
             หลายหนวยงานภายใตเ้ป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัเดียวกน่ ั  
        5)โครงสร้างคณะผูบ้ริหารแผนงานวจิยัและคณะผูว้จิยัมีความเหมาะสม 
             และมีความพร้อมครอบคลุมทุกสาขาวชิาการหรือกลุมวชิาในเรื-องที-  ่  
             วจิยัโดยพิจารณาจาก 
              5.1) แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมของคณะผูว้จิยัที-จะทาํการวจิยัได ้
                      สาํเร็จ 
              5.2) วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการวจิยัความเหมาะสมกบั 
                       ภารกจที-กาหนดไวใ้นแผนงานวจิยัิ ํ  
              5.3) เป็นที-ยอมรับในวงวชิาการดา้นการวจิยั 
              5.4) อุทิศเวลาใหก้บการทาํการวจิยัตลอดแผนงานวจิยัั  
              5.5) มีจรรยาบรรณนกัวจิยัและมีความรับผดิชอบสูง 
         6) สร้างนกัวจิยัรุนใหม่  ่
        7) มีผลวจิยัที-เกยวขอ้งและตรวจสอบเอกสารอา้งอิงอยางสมบูรณ์      ี- ่  
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        8) มีแผนการดาํเนินงานตลอดแผนงานวจิยัอยางชดัเจนและเป็นรูปธรรม  ่  
             สามารถทาํการวจิยัไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงคห์ลกั 
        9) มีความพร้อมดา้นสถานที-และอุปกรณ์ทาํการวจิยั 
      10) งบประมาณที-ใชท้าํการวจิยัมีความเหมาะสม 
   2.2 กระบวนการทาํวจิยั (process) 
         1) กระบวนการวจิยัมีความเชื-อมโยงระหวางทฤษฎี  สมมุติฐานหรือ่  
              กรอบแนวความคิดสูการปฏิบติัไดอ้ยางชดัเจนและมีความเป็นไปได้่ ่  
              สูงมีการแสดงความสัมพนัธ์และสนบัสนุนซึ-งกนระหวางแผนงาน       ั ่  
              วจิยัยอย่ / โครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานวจิยั 
         2) มีกลยทุธ์โดยเชื-อมโยงขนัตอนการทาํการวจิยัอยางสมบูรณ์  ถูกตอ้ง  5 ่  
              ชดัเจน และสอดคลอ้งกบเป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัั  
         3) มีแผนการถายทอดเทคโนโลย ี หรือผลการวจิยัสูกลุมเป้าหมาย  ่ ่ ่  
              หรือสงเสริมและสนบัสนุนก่ ารวจิยัและพฒันาขนัตอไป  หรือการ5 ่  
              บริหารงานในองคก์รที-เกยวขอ้ง โดยระบุกลุมเป้าหมาย วธีิการ ี- ่  
              ถายทอดระยะเวลา สถานที- ฯลฯ ชดัเจน่  
    2.3 ผลผลิตการวจิยั  (output) 
          1) งานวจิยักอใหเ้กดมูลคาเพิมทางเศรษฐกจ   หรือสร้าง่ ิ ่ ิ- คุณคาเพิมทาง่ -  
               สังคมและวฒันธรรม โดยในแตละขนัตอนของการวจิยัและพฒันา       ่ 5  
               ทาํอยางเป็นระบบครบวงจรตามรูปแบบหวงโซมูลคา ่ ่ ่ ่ (value chain) 
          2) แสดงผลสาํเร็จที-คาดวาจะไดรั้บเมื-อสินสุดการวจิยัอยางชดัเจน่ ่5  
          3) มีกลุ่มเป้าหมายที-จะไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวจิยั 
               ที-คาดวาจะเกดขึน  รวมทงัสนองตอบยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ   ่ ิ 5 5  
               ตามแผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที-  ิ ่ 10  และอาจ   
               รวมถึงยทุธศาสตร์ของหนวยงานดว้ย่  
          4) แสดงจาํนวนนกัวจิยัรุนใหมที-คาดวาจะเกดจากการดาํเนินงานวจิยั่ ่ ่ ิ  
3. ผลกระทบของแผนงานวจิยั  (impact) 
    3.1 ผลลพัธ์ (outcome) ของแผนงานวิจยัที-คาดวาจะเกดขึนเป็นตวัคูณ    ่ ิ 5  
          (multiplier) ที-สงผลสะเทือนสูงในเชิงผลกระทบตอสังคม  ชาติและ่ ่  
          นานาชาติเป็นอยางมาก  ซึ- งผลกระทบของงานวจิยัอาจจะแสดงในเชิง่  
          ปริมาณ หรือเป็นงานวิจยัที-มีการตอยอดและใชต้น้ทุนตํ-า่    แตได้่   
          ผลตอบแทนสูงตามไปดว้ย    
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                                                          รายการ คะแนนเต็ม  คะแนนที4ได้รับ 

                
    3.2 งานวจิยัไดพ้ฒันาเชื-อมโยงจากทอ้งถิน โดยใชภู้มิปัญญาไทยและมี   -  
           แนวโนม้จะสามารถขยายการพฒันาไปสูระดบัประเทศและนานาชาติได้่  
    3.3 ผลลพัธ์ของงานวจิยัทาํใหเ้กดผลกระทบในดา้นตางๆดงันี ิ ่ 5  
          1) ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจและ   ิ  
               สังคมแหงชาติ  ฉบบัที-  ่ 10  (พ.ศ.2550-2554) นโยบายและ   
               ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ( พ.ศ. 2551-2552) 
          2) ดา้นเศรษฐกจ สังคมและสิงแวดลอ้ม มีนวตักรรมสูง ทดแทนการ  ิ -  
               นาํเขา้ 
          3) กอใหเ้กดประโยชน์ทงัทางตรงและทางออ้มตอหนวยงานเจา้ของ  ่ ิ ่ ่5  
               ผลงานวจิยั ชุมชน ชาติ ฯลฯ   
          4) พฒันาความกาวหนา้ของศาสตร์ในสาขาวชิาการตางๆหรือกอใหเ้กด ้ ่ ิ่  
                ความคิดสร้างสรรคใ์หมๆ                                                                                                ่
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                         ตารางที4  2   แนวทางการประเมินผลโครงการวจัิย ประกอบการเสนองบประมาณ   

                                            ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 255_ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

รายการ คะแนนเต็ม   คะแนนที4ได้รับ 

1.ความสอดคลอ้งกบประเด็นั  
  - ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติ  ิ ่  
    ฉบบัที- 10 (พ.ศ.2550-2554)                  
  - นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ.2551-2553) 
    และกลุมเรื-องเรงดวน  ่ ่ ่  
  - นโยบายรัฐบาล   
  - แผนปฏิบติัราชการของหนวยงาน่  
2.คุณคาทางปัญญาของแผนงานวจิยั่  
   2.1 ปัจจยัการวจิยั  (input) 
        1) หวัขอ้เรื-องของการวจิยันาสนใจ ่  เป็นประเด็นเรงดวนที-มีความจาํเป็น  ่ ่  
             ตอ้งทาํวจิยัเพื-อแกไขปัญหาอยางเรงดวน้ ่ ่ ่  
        2) วตัถุประสงคข์องการวจิยัมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
        3) ผูว้จิยั / คณะผูว้จิยัมีความเหมาะสมและมีความพร้อมครอบคลุม 
             ทุกสาขาวชิาการหรือกลุ่มวชิาในเรื-องที-วจิยั โดยพิจารณาจาก 
            3.1) การแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมของผูว้จิยั / คณะผูว้จิยัที-จะทาํการ 
                    วจิยัไดส้าํเร็จ 
            3.2) มีวฒิุการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํวจิยัและมีความเหมาะสม  
                    กบภารกจที-กาั ิ ํ หนดไวใ้นโครงการวจิยั 
            3.3) เป็นที-ยอมรับในวงวชิาการดา้นการวจิยั 
            3.4) การอุทิศเวลาใหก้บการทาํวจิยัตลอดโครงการวจิยัั  
            3.5) มีจรรยาบรรณนกัวจิยัและความรับผดิชอบสูง  
        4) สร้างนกัวจิยัรุนใหม่  ่
        5) มีผลวจิยัที-เกยี- วขอ้งและตรวจสอบเอกสารอา้งอิงอยางสมบูรณ์่  
        6) จดัทาํแผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวจิยัอยางชดัเจนและเป็น ่  
             รูปธรรมสามารถทาํการวจิยัไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์
        7) มีความพร้อมดา้นสถานที-และอุปกรณ์ทาํการวจิยั 
        8) งบประมาณที-ใชท้าํการวจิยัมีความเหมาะสม 
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                                                           รายการ คะแนนเต็ม  

 

คะแนนที4ได้รับ 

   2.2 กระบวนการทาํวจิยั (process) 
        1) มีกลยทุธ์โดยเชื-อมโยงขนัตอนการทาํการวจิยัอยางสมบูรณ์  5 ่  
            ถูกตอ้ง  ชดัเจน และสอดคลอ้งกบวตัถุประสงคข์องการวจิยั                  ั  
        2) มีแผนการถายทอดเทคโนโลย ี หรือผลการวจิยัสู่ ่กลุมเป้าหมาย  ่  
           หรือสงเสริมและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาขนัตอไป  หรือการ่ ่5  
           บริหารงานในองคก์รที-เกยวขอ้ง โดยระบุกลุมเป้าหมาย วธีิการถายทอด ี- ่ ่  
           ระยะเวลา สถานที- ฯลฯ ชดัเจน 
    2.3 ผลผลิตการวจิยั  (output) 
          1) งานวจิยักอใหเ้กดมูลคาเพิมทางเศรษฐกจ   หรือสร้างคุณคาเพิมทาง่ ิ ่ ิ ่- -  
               สังคม และวฒันธรรม โดยในแตละขนัตอนของการวจิยัและพฒันา   ่ 5  
              ทาํอยางเป็นระบบครบวงจรตามรูปแบบหวงโซมูลคา ่ ่ ่ ่ (value chain) 
        2) แสดงผลสาํเร็จที-คาดวาจะไดรั้บเมื-อสิน่ 5 สุดการวจิยัอยางชดัเจน่  
        3) มีกลุมเป้าหมายที-จะไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวจิยัที-   ่
           คาดวาจะเกดขึน  รวมทงัสนองตอบยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม่ ิ 5 5  
           แผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติ  ฉบบัที-  ิ ่ 10  และอาจรวมถึง 
           ยทุธศาสตร์ของหนวยงานดว้ย่  
        4) แสดงจาํนวนนกัวจิยัรุนใหมที-คาดวาจะเกดจากการดาํเนินงานวจิยั่ ่ ่ ิ  
3. ผลกระทบของโครงการวจิยั  (impact) 
        3.1 ผลลพัธ์  (outcome) ของงานวจิยัทาํให้เกดผลกระทบในดา้นตางๆ ตามิ ่   
             1) ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจและสังคม ิ  
                  แหงชาติ  ฉบบัที- ่ 10  (พ.ศ.2550-2554) 
             2) นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ.2551-2553) 
             3) นโยบายรัฐบาล  
             4) แผนปฏิบติัราชการของหนวยงาน่  
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สรปเทคนิคการเขยีนข้อเสนอการวจิัยเพื4อให้ได้รับงบประมาณุ การวจิัย 
 
 การเสนอของบประมาณด้านการวิจัย  หนวยง่ านภาครัฐควรเขียนข้อเสนอการวิจัยตาม
แบบฟอร์มหรือแบบเสนอแผนงานวิจยั  (แบบ  ว-1ช)  และแบเสนอโครงการวิจยั  (แบบ ว-1ด)  ตามที-  
วช.  กาหนด  โดยเขียนให้ครบถว้นและถูกตอ้งสมบูรณ์ที-สุดตามที-กลาวแลว้ขา้งตน้  นกัวิจยัจะไดรั้บํ ่
คะแนนสูงจากการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลขอ้เสนอการวิจยั  (นท – 1ช  และ  นท – 1ด)  
ที'กล่าวแล้ว   ซึ'งเป็นการประเมินผลทางวิชาการ  แต่สิ'งสําคญัยิ'ง คือ ข้อเสนอการวิจยันั 7นๆ  ควรจะ
ได้รับการจดัสรรงบประมาณเพื'อการวิจยัด้วย  ดงันั 7นนกัวิจยัในหน่วยงานภาครัฐควรทราบแนวทางการ
จดัสรรงบประมาณด้านการวิจยัของสํานกังบประมาณด้วย  ตวัอยา่ง  เชน่  การจดัสรรงบประมาณด้าน
การวิจยัตามแนวทางการจกัสรรงบประมาณของสํานกังบประมาณ   ดงันี 7 

1.เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

2.เป็นไปตามยทุธศาสตร์ 
3.เสนอข้อเสนอการวิจยัผา่นหนว่ยงานกลางด้านการวิจยั 

4.เน้นโครงการประเภทโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5.เน้นโครงการที'เป็นโครงการแก้ปัญหาตามข้อสงัเกตของสภาผู้แทนราษฎร 
จากแนวทางการจดัสรรงบประมาณด้านการวิจัยของสํานักงบประมาณดงักล่าวหน่วยงาน

ภาครัฐและนกัวิจยัต้องดําเนินการเพิ'มมีโอกาสได้รับการจดัสรรงบประมาณด้านการวิจยั  ดงันี 7 
 1.  กําหนดโจทย์  /  ประเด็นการวิจยัหรือเรื'องที'จะทําการวิจยัให้ชดัเจนโดยต้องสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล  ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  นโยบาย
และยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ
 2.  ผลการวิจัยต้องนําไปใช้ประโยชน์โดยมีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่
ประชากรกลุม่เปาหมายอยา่งชดัเจน  เพื'อป้องกนัการวิจยัขึ 7นหิ 7ง 
 3.  ต้องส่งข้อเสนอการวิจยัที'เขียนอย่างสมบรูณ์ครบถ้วนตามแบบเสนอแผนงานวิจยั  (แบบ  
ว-1ช)  และแบบเสนอโครงการวิจยั  (แบบ  ว-1ด)  และส่ง  วช.  โดยผ่านระบบบริหารงานวิจยัแห่งชาต ิ 

(National  Research  Project  Management  :  NRPM)  เพื'อประเมินผลเชิงวิชาการ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
 4.  หน่วยงานภาครัฐต้องกํากบัดแูลนกัวิจยัในหน่วยงานให้ทําการวิจยัเสร็จทนัตามระยะเวลา
ที'ระบุไว้ในแผนการดําเนินงานวิจยั  รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั  ในกรณีเป็นการวิจยัตอ่เนื'อง  
และสง่รายงานผลการวิจยัหลงัสิ 7นสดุการวิจยัให้  วช.  ประเมินผลตามมตคิณะรัฐมนตรี  ตอ่ไป 
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 แนวทางการดําเนินงานทั 7งหมดดงักล่าว  วช.  ได้จดัทําคูมื่อ  “การประเมินผลข้อเสนอการวิจยั
ของหนว่ยงานภาครัฐที'เสนอของบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 255..  ตามมติคณะรัฐมนตรี”  

เผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐเป็นประจําทุกปี  และสามารถดาว์นโหลดได้จาก  http:// www.nrct.net  
และ  http: // www.nrct.go.th 
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ยทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามุ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที4 10  

(พ.ศ. 2550-2554) 

_________________________ 

1. ยทธศาสตร์การพฒันาคณภาพคนและสังคมไทยส่สังคมแห่งภมิปัญญาและการเรียนรุ้ ุ ู ู ู   
 1.1 การพฒันาคนใหมี้คุณธรรมนาํความรู้ เกดภูมิคุม้กนิ ั  
 1.2 การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยใหมี้สุขภาพแข็งแรงทงักายและใจ มีความสัมพนัธ์ทางสังคม5

 และอยใูนสภาพแวดลอ้มที-นาอยู่ ่  ่
 1.3 การเสริมสร้างคนไทยใหอ้ยรูวมกนในสังคมไดอ้ยางสันติสุข่ ่ ั ่  

2. ยทธศาสตร์การสร้างควุ ามเข้มแข็งของชมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที4มั4นคงของประเทศ   ุ  
  2.1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
  2.2 การสร้างความมนัคงของเศรษฐกจชุมชน- ิ  
  2.3 การเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชน ในการอยรูวมกนกบทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม่ ่ ั ั -

 อยางสันติและเกอกลู่ ื5  

3. ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดลและยั4งยืนุ  
  3.1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพื-อเพิมผลิตภา- พ และคุณคาของสินคา้และบริการบน่ ฐานความรู้

 และความเป็นไทย 
  3.2 การสร้างภูมิคุม้กนของระบบเศรั ษฐกจิ  
  3.3 การสนบัสนุนใหเ้กดการแขงขนัที-เป็นธรรมิ ่  และการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันา

 อยางเป็นธรรม่  

4. ยทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั4นคงของฐาุ น

ทรัพยากรและสิ4งแวดล้อม 

  4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์  
  4.2 การสร้างสภาพแวดลอ้มที-ดีเพื-อยกระดบัคุณภาพชีวิต และการพฒันาที-ยงัยื- น 
  4.3 การพฒันาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ -  

5. ยทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  ุ  
  5.1 การเสริมสร้าง และพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ใหเ้ป็นสวนหนึ-งของ่  

         วถีิการดาํเนินชีวติในสังคมไทย 
  5.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคประชาชน ใหส้ามารถเขา้รวมในการบริหารจดัการประเท่ ศ 
  5.3 สร้างภาคราชการที-มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนน้การบริการแทนการกากบํ ั ควบคุม  

         และทาํงานรวมกบหุน้สวนการพฒัน่ ั ่ า 
  5.4 การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการประเทศสูภูมิภาค ทอ้งถิ่ -น และชุมชนเพิมขึน- 5 ตอเนื-อ่ ง 

ผนวก 1 
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  5.5 สงเสริมภาคธุรกจเอกชนให้เกดความเขม้แขง็่ ิ ิ  สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
  5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขนัตอน5  กระบวนการเกยวกบการพฒันาเศรี- ั ษฐกจิ และ 

         สังคมเพื-อสร้างความสมดุลในการจดัสรรประโยชน์จากการพฒันา 
  5.7 การรักษาและเสริมสร้างความมนัคง เพื-อสนบัสนุนการบริหารจดัการประเทศสูดุล- ่ ยภาพ 

         และความยงัยนื-  
                                                   ____________________________ 
 

ยทธศาสตร์การพฒันาประเทศุ  

ภายใตบ้ริบทการเปลี-ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ที-ปรับเปลี-ยนเร็วและสลบัซบัซอ้นมากยงิขึน- 5  
จาํเป็นตอ้งกาหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศที-เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกรงของโครงสร้างํ ่
ของระบบตาง่  ๆ ภายในประเทศใหมี้ศกัยภาพแขงขนัไดใ้นกระแสโล่ กาภิวตัน์ และสร้างฐานความรู้ให้
เป็นภูมิคุม้กนตอการเปลี-ยนแปลงตางั ่ ่  ๆ ไดอ้ยางรู้เทาทนั ควบคูไปกบการกระจายการพฒันาที-่ ่ ่ ั เป็น
ธรรม และเสริมสร้างความเทาเทียมกนของกลุมคนในสังคมและความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิน่ ั ่ -  พร้อม
ทงัฟืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและคุณภ5 5 าพสิงแวดลอ้มใหค้งความสมบูรณ์เป็นรากฐาน- การ
พฒันาที-มนัคง และเป็นฐานการดาํรงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรร- มาภิ
บาลในการบริหารจดัการประเทศทุกระดบั อนัจะนาํไปสูการพฒันาประเทศที-มนัคง่ - และย ั-งยนื สามารถ
ดาํรงอยใูนประชาคมโลกไดอ้ยางมีเกยรติภูมิ่ ่ ี และมีศกัดิศรี โดยมียทุธศาสตร์การพฒันาที-v สาํคญัในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที- 10 ดงันี5  

1. ยทธศาสตร์การพฒันาคณภาพคนและสังคมไทยส่สังคมแห่งภมิปัญญาและการเรียนรุ้ ุ ู ู ู ให้
ความสาํคญักบั 

 1.1  การพฒันาคนให้มีคุณธรรมนาํความรู้ เกดภูมิคุม้กน โดยพฒันาจิตใจควบคูกบการิ ั ่ ั
พฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุมทุกวยัตลอดชีวติ เริมตงัแตวยัเด็กใหมี้ความรู้พืนฐานเขม้แขง็ มีทกัษะ่ ่- 5 5
ชีวติ พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของกาลงัแรงงานใหส้อดคลอ้งกบความตอ้งการพร้อมกาวสูโลกของการํ ั ้ ่
ทาํงานและการแขงขนัอยางมีคุณภาพ สร้างและพฒันากาลงัคนที-เป็นเลิศโดยเฉพาะในการส่ ่ ํ ร้างสรรค์
นวตักรรมและองคค์วามรู้ สงเสริมใหค้นไทยเกดการเรียนรู้อยางตอเนื-องตลอดชีวิต จดัการองคค์วามรู้่ ิ ่ ่
ทงัภูมิปัญญาทอ้งถิน และองคค์วามรู้สมยัใหม ตงัแตระดบัชุมชนถึงระดบัประเทศ สามารถนาํไปใชใ้น5 5- ่ ่
การพฒันาเศรษฐกจและสังคมิ  

 1.2 การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยใหมี้สุขภาพแขง็แรงทงักายและใจ5  มีความสัมพนัธ์ทาง
สังคมและอยใูนสภาพแวดลอ้มที-นาอย ู เนน้การพฒันาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพ่ ่ ่ ่ ่
เชิงป้องกน การฟืนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมนัคงทางอาหารและการั ่5 -
บริโภคอาหารที-ปลอดภยั ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี-ยงตอสุขภาพ่  

 1.3 การเสริมสร้างคนไทยให้อยรูวมกนในสังคมไดอ้ยางสันติสุข่ ่ ั ่  โดยเสริมสร้างความ 
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 สัมพนัธ์ที-ดีของคนในสังคมตงัแตระดบัครอบค5 ่ รัวให้มีความเขม้แข็ง พฒันาระบบการ

คุม้ครองทางเศรษฐกจและสังคมที-หลากหลายและครอบคลุมทวัถึง สร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหลงทุน ิ ่-
สงเสริม่ การดาํรงชีวติที-มีความปลอดภยั นาอย ู บนพืนฐานของความยติุธรรมในสังคม เสริมสร้าง่ ่ 5
กระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบงัคบัใชก้ฎหมายอยางจริงจงั ควบคูกบการเสริมสร้าง่ ่ ั
จิตสาํนึกดา้นสิทธิและหนา้ที-ของพลเมือง และความตระหนกัถึงคุณคาและเคารพศกัดิศรีความ่ v เป็น
มนุษยเ์พื-อลดความขดัแยง้ 

2. ยทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที4มั4นคงขอุ ุ งประเทศ 
ใหค้วามสาํคญักบั 

 2.1 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ยการสงเสริมการรวมตวั่  รวมคิด รวมทาํใน่ ่
รูปแบบที-หลากหลาย และจดักจกรรมอยางตอเนื-องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจดัการิ ่ ่ องค์
ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอยางเป็นขนัตอน มีเครือขายการเรียนรู้ทงัภายในและ่ ่5 5 ภายนอกชุมชน 
มีกระบวนการพฒันาตอยอดใหเ้กดประโยชน์แกชุมชนในการนาํไปสูการพึ-งตนเอง รวมทงัการสร้าง่ ิ ่่ 5
ภูมิคุม้กนใหชุ้มชนพร้อมเผชิญการเปลี-ยนแปลงั  

 2.2 การสร้างความมนัคงของเศรษฐกจชุมชน เนน้การผลิตเพื-อการบริโภคอยางพอเพียง- ิ ่
ภายในชุมชน สนบัสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ์ กลุ่ ่มอาชีพ สนนัสนุนการนาํภูมิปัญญา
และวฒันธรรมทอ้งถินมาใช้- ในการสร้างสรรคคุ์ณคาของสินคา้่ และบริการ และสร้างความรวมมือกบ่ ั
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายไดที้-มีการจดัสรรอยางเป็นธรรมแกชุมชน สงเสริมการ่ ่่
รวมลงทุนระหวางเครือขายองคก์รชุมชนกบองคก์รปกครองสวนท้่ ่ ่ ั ่ องถิน รวมทงัสร้างระบบบมเพาะ- 5 ่
วสิาหกจชุมชนควบคูกบการพฒันาความรู้ดา้นการจดัการ ิ ่ ั การตลาด และทกัษะในการประกอบอาชีพ 

 2.3 การเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยูรวมกนกบทรัพยากรธรรมชาติและ่ ่ ั ั
สิ-งแวดลอ้มอยางสันติและเกอกลู่ ื5 ดว้ยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมี่ สวนรวมของชุมชนใน่ ่
การสงวนอนุรักษ ์ ฟืนฟู พฒันา ใชป้ระโยชน์และเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมทงัการสร้าง5 - 5
กลไกในการปกป้องคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทอ้งถิน- -  

3. ยทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดลและยั4งยืนุ ุ  ใหค้วามสาํคญักบั 
 3.1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพื-อเพิมผลิตภาพและคุณคาของสินคา้และบริการบ- ่ น

ฐานความรู้และความเป็นไทย โดยใชก้ระบวนการพฒันาคลสัเตอร์และหวงโซอุปทานรวมทงัเครือขาย่ ่ ่5
ชุมชนบนรากฐานของความรู้สมยัใหม ภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมไทย และความหลากหลาย่ - ทาง
ชีวภาพ เพื-อสร้างสินคา้ที-มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคา้เป็นที-ยอมรับของตลาด รวมทงัสร้าง่ 5
บรรยากาศการลงทุนที-ดี เพื-อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ่ ่ ่
ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองคก์ร การปรับปรุงกฎระเบียบ 5
และพฒันาระบบมาตรฐานในดา้นตาง่  ๆ เพื-อสนบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต  

 3.2 การสร้างภูมิคุม้กนของระบบเศรั ษฐกจิ  โดยการบริหารเศรษฐกจสวนรวมอยางมีิ ่ ่
ประสิทธิภาพเพื-อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจให้มนัคงิ -   และสนบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต 
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โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที-มีประสิทธิภาพ การสงเสริมการออมอยางเป็นระบบเพื-อเป็น่ ่ ่ แหลง่
ระดมทุนและเป็นหลกัประกนในชีวิตของประชาชน และการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานและั -
การพฒันาแหลงพลงังานทางเลือก เพื-่ อลดการพึ-งพิงการนาํเขา้พลงังานและประหยดัเงินตราตางประเท่ ศ 
 3.3  การสนบัสนุนให้เกดการแขงขนัที-เป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์จากการิ ่
พฒันาอยางเป็นธรรม โดยสงเสริมการแขงขนัการประกอบธุรกจในระบบไดอ้ยางเสรีและเป็นธรรม่ ่ ่ ิ ่   
การกระจายการพฒันาโครงสร้างพืนฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเป็นธรรม เพิม5 ่ ่ - ประสิทธิภาพและ
ความครอบคลุมของการใหบ้ริการของระบบการเงินฐานราก ใหส้ามารถสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกจฐานรากิ ดว้ยการเพิมขีดความสามารถบุคลากร-  ใหส้ามารถบริหารจดัการเงินทุนได้
อยางมีประสิทธิภาพ พฒันาองค์กรการเงินชุมชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และใชส้ถาบั่ นการเงิน
เฉพาะกจเป็นกลไกในการระดมทุน รวมทงัดาํเนินนโยบายการคลงัเพื-อสงเสริมการกระจายรายไดด้ว้ยิ ่5
การกระจายอาํนาจการจดัเกบภาษี การจดัทาํงบประมาณ การเบิกจาย และการกอหนีภายใตก้รอบการ็ ่ ่ 5
รักษาวนิยัทางการคลงั 

 4. ยทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรุ้ างความมั4นคงของฐาน

ทรัพยากรและสิ4งแวดล้อม ใหค้วามสาํคญักบั 
  4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื-อรักษาสมดุลระหวาง่
การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ โดยพฒันาระบบฐานขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้ สงเสริมสิทธิชุมชน่
และการมีสวนรวมในการจดัการทรัพยากร ่ ่ ตลอดจนพฒันาระบบการจดัการรวมเพื-ออนุรักษแ์ละฟืนฟู่ 5
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลกั ไดแ้ก ดิน นาํ ป่าไม ้ทรัพยากรทะเลแล่ 5
ชายฝัง ทรั- พยากรแร การแกปัญหาความขดัแยง้อยางสันติวิธี รวมทงัการป้องกนภยัพิบติั ่ ้ ่ ั5  
  4.2 การสร้างสภาพแวดลอ้มที-ดีเพื-อยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาที-ยงัยืน โดยการ-
ปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที-ยงัยนื เพื-อลดผลกระทบตอ่ ่-
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์ทงัดา้นการเงินและการคลงั- 5  
และการสร้างตลาดสินคา้และบริการที-เป็นมิตรกบสิงแวดลอ้ม รวมทงัพฒันาประสิทธิภาพการบริหารั - 5
จดัการเพื-อลดมลพิษและควบคุมกจกรรมที-จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ โดยการเพิมประสิทธิภาพิ ่ ่ -
การกาจดัมลพิษขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน และมีกลไกกาหนดจุดยนืตอพนัธกรณีและขอ้ตกลงํ ่ ํ ่-
ระหวางประเทศ่  
  4.3 การพฒันาคุณคาคว่ ามหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิน เป็นการวาง-
พืนฐานเพื-อนาํไปสูการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว โดยใชห้ลกัเศรษฐกจ5 ่ ิ
พอเพียงเป็นแนวทางสาํคญั เริมจากการจดัการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุม้กน สงเสริมการใช้ความ- ั ่
หลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมนัค- งของภาคเศรษฐกจทอ้งถินและชุมชนิ -  รวมทงัพฒันา5
ขีดความสามารถและสร้างนวตักรรมจากทรัพยากรชีวภาพที-เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
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 5. ยทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในุ การบริหารจัดการประเทศ ม่งเสริมสร้างความุ

เป็นธรรมในสังคมอย่างยั4งยืน ใหค้วามสาํคญักบั 
  5.1 การเสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ใหเ้ป็นสวนหนึ-ง่
ของวถีิการดาํเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสาํนึก คานิยมวฒันธรรม่
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน่ และประชาชนทุกระดบัอยางตอเนื-องจริงจงั พร้อมทงั่ ่ 5 พฒันา
ภาวะความเป็นผูน้าํประชาธิปไตยที-มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดบัเพื-อให้
เป็นแบบอยางที-ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีสวน่ ่
รวมอยางแท้่ ่ จริง และเพิมประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐและการเมือง-
ใหเ้ขม้แขง็และเป็นอิสระมากขึน5  
  5.2 เสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคประชาชน ใหส้ามารถเขา้รวมในการบริหารจดัการ่
ประเทศ โดยสงเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยางเทาเทียม เพื-อสร้า่ ่ ่ งความเป็นธรรม 
สร้างความสมดุล และรวมในการบริหารจดัการประเทศให้เกดความเป็นธรรมและความโปรงใสใน่ ิ ่
การพฒันาประเทศ เสริมสร้างความเขม้แข็งและสร้างเครือขายการทาํงานของกลไกตรวจสอบภาค่
ประชาชน  เพื-อติดตามตรวจสอบการใชอ้าํนาจของภาครัฐไดอ้ยางเขม้แขง็มีประสิทธิภาพ่  
  5.3 สร้างภาคราชการที-มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนน้การบริการแทนการกากบํ ั
ควบคุม และทาํงานรวมกบหุ้นสวนการพฒันา เน้นการพฒันาประสิทธิภาพและความคุม้คาในการ่ ั ่ ่
ปฏิบติัภารกจดว้ยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภาครัฐและรัฐวิสาหกจให้มีิ ิ
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั ลดการบงัคบัควบคุม คาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนและทาํงานรวมกบ่ ั
หุน้สวนการพฒันา เพิมบทบาทภาคเอกชนในกจการของรัฐและรัฐวสิาหกจ่ ิ ิ-  เพื-อเพิมประสิทธิภาพและ-
คุณภาพการให้บริการสาธารณะและลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพฒันากลไกการกากบํ ั
ดูแลที-เขม้แข็ง เพื-อให้เกดการิ แขงขนัที-เป็นธรรม โปรงใส โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ่ ่ และ
คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการ โดยดาํเนินการควบคูไปกบการปลูกฝังจิตสาํนึกขา้ราชการให้ยดึหลกั่ ั คุณธรรม 
จริยธรรม การรับผิดชอบตอสวนรวม การพร้อมรับการตรว่ ่ จสอบจากภาคประชาชนและยดึปฏิบติัตาม
กฎหมายที-เกยวขอ้งกบการี- ั เปิดเผยขอ้มูลขาวสารอยางเครงครัด่ ่ ่  
  5.4 การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการประเทศสูภูมิภาค ทอ้งถินและชุมชนเพิมขึน่ - - 5
ตอเนื-อง โดยพฒันาศกัยภาพ่ และกระจายอาํนาจการตดัสินใจใหท้อ้งถินมีบทบาท สามารถรับผดิชอบ- ใน
การบริหารจดัการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปัญหาที-ตอบสนองความตอ้งก้ ารของประชาชนในพืนที- และ5
สามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกจและสังคมใหแ้กทอ้งถินอยางแทจ้ริง พร้อมทงัเปิดโอกาสให้ิ ่่ - 5
ประชาชนเขา้มามีสวนรวมในการพฒันาทอ้งถินของตนเอง ่ ่ -  
  5.5 สงเสริมภาคธุรกจเอกชนให้เกดความเขม้แขง็่ ิ ิ  สุจริตและมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการ
สงเสริมและ่ สร้างแรงจูงใจใหธุ้รกจเอกชนทงัที-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และธุรกจเอกชนทวัไปิ ิ5 -
เป็น “บรรษทัภิบาล” เพิมมากขึน สร้างจิตสาํนึกในการประกอบธุรกจอยางซื-อสัตยย์ติุธรรมตอ- 5 ิ ่ ่ ผูบ้ริโภค 
และเป็นธรรมกบธุรกจคูแขง พร้อมทงัยดึมนัในความรับผิดชอบตอสังคม แบงปันผลปรั ิ ่ ่ ่ ่5 - ะโยชน์คืนสู่ 
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สาธารณะ ตลอดจนสนบัสนุนสถาบนัวชิาชีพธุรกจประเภทตางิ ่  ๆ ใหมี้บทบาทในการสร้างธรรมมาภิบาลแก่
ภาคธุรกจมากขึนิ 5  
  5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขนัตอน5  กระบวนการเกยวกี- บัการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม เพื-อสร้างความสมดุลในการจดัสรรประโยชน์จากการพฒันา ดว้ยการเปิดโอกาสให้ภาคีและ
กลุมตาง่ ่  ๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมาย เพื-อประสานประโยชน์ของภาคสวนตาง่ ่ ่ ่  ๆ ให้
เสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื-อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกจ ลดการิ ใช้
ดุลพินิจของราชการและเจา้หนา้ที- รวมทงัสร้างความเขม้แขง็ของกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะ5
กฎหมายที-เกยวขอ้งกบการประกอบธุรกจ เพื-อสร้างความเป็นธรรมตอผูป้ระกอบการขนาดเล็กและี- ั ิ ่
ผูป้ระกอบการใหม่ 
  5.7 การรักษาและเสริมสร้างความมนัคง เพื-อสนบัสนุ- นการบริหารจดัการประเทศสูดุลยภาพ่
และความยงัยืน - โดยการพฒันาศกัยภาพ บทบาทและภารกจของหนวยงานดา้นการป้องกนประเทศิ ่ ั   
ความมนัคงและรักษาความสงบเรียบร้อยใหมี้ประสิทธิภาพ-  มีความพร้อมในการป้องกนประเทศ และั
ตอบสนองตอภยัคุก่ คามในทุกรูปแบบสถานการณ์ไดฉ้บัไว พร้อมทงัผ5 นึกพลงัรวมกบภาคสวนตาง่ ั ่ ่  ๆ       
ดาํเนินการป้องกนและพฒันาประเทศให้สามารถพิทกัษ์รักษาเอกราช สถาบนัพระมหากษตัริย์ั   
ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
รวมทงัสามารถสร้างความมนัคงของประชาชนและสังคม ให้มีความอยูร5 - ่ อดปลอดภยัโดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาลในทุกระดบั 
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นโยบายและยทธศาสตร์การวจิัยของชาติ ุ (พ.ศ. 2551-2553) 

 ________________________ 

นโยบายการวจัิยของชาติระหว่าง พ.ศ. 2551-2553 ไดก้าหนดไวด้งันีํ 5  
 1.  เนน้การบูรณาการดา้นการวจิยัที-สอดคลอ้งกบแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาั
ประเทศ สามารถเชื-อมโยงกบแผนพฒันาเศรษฐกจและสังคมแหงชาติั ิ ่  ฉบบัที- 10 (พ.ศ. 2550-2554) และ
นโยบายและแนวทางการวิจยัของชาติ ฉบบัที- 6 (พ.ศ. 2545-2549) โดยการวจิยัจะตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและปัญหาที-สาํคญัเรงดวนเพื-่ ่ อการพฒันาประเทศ โดยดาํเนินการควบคูกบการวิจยัเพื-อ่ ั
ความเป็นเลิศทางวชิาการ อนัเป็นรากฐานอนัสาํคญัของการพฒันาประเทศอยางสมดุลและยงัยนื ่ -  
 2. ใหทุ้กภาคสวนที-เกยวกบการวจิยั่ ี- ั   ตลอดจนในพืนที-ไดมี้สวนรวมกน5 ่ ่ ั เสนอแนะ ปฏิบติั 
และติดตามผล  เพื-อใหเ้กดการพฒันางาิ นวจิยัในทุกภาคสวนและทุกระดบัของประเทศ่   อีกทงัเพื-อ5 สงเสริม่
ใหเ้กดงานวจิยัที-ตอบสนองการพฒันาประเทศมากขึนิ 5   
 3. เน้นงานวิจยัตามยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ- งมีการจดัลาํดบั
ความสาํคญัและความจาํเป็นของกลยุทธ์การวิจยัที-สอดรับกบแนวทางการพฒันาประั เทศบนพืนฐาน5
ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ  สามารถนาํผลการวจิยัที-ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณะ ในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 
               4. งบประมาณการวิจยัมีการกระจายไปยงัหนวยงานตาง่ ่  ๆ รวมทงัในภูมิภาค5  โดยมี
กระบวนการบริหารจดัการงบประมาณเพื-อการวิจยัอยางมีประสิทธิภาพ่  และมีกลไกกระตุน้ให้เกิด
ความรวมมือระหวางหนวยงานวจิยัในสวนกลางและในสวนภูมิภาค่ ่ ่ ่ ่  อนัจะนาํไปสูการสร้างเครือขาย่ ่
การวจิยัและพฒันา  การพฒันาศูนยก์ลางการวจิยัเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากรการวจิยัรวมกน่ ั  
 5. ดาํเนินยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) อยางเป็นเอกภาพและมี่
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื-องและเป็นระบบ ่ ่  
 6. นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เป็นพืนฐานเชิงนโยบาย5 ที-
เชื-อมโยงกบนโยบายและแนวทางการวจิยัของชาติระยะยาวั  ซึ- งจะนาํไปสูการพฒันางานวิ่ จยัที-มีคุณภาพ 
เพื-อการพฒันาที-สมดุลและยงัยนื-   

นโยบายการวจิยัของชาติดงักลาว รองรับ ่ วสัิยทัศน์การวจัิยของชาติ คือ “ประเทศไทยมี

งานวจัิยที4มีคณภาพุ  เพื4อการพฒันาที4สมดลและยั4งยนืุ ” โดยมี พนัธกจิการวจัิยของชาต ิ คือ “พฒันา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สงขึUน และสร้างฐานความร้ที4มีคณค่าู ู ุ  เพื4อ

สามารถประยกต์และพัฒนาวิทยาการที4เหมาะสมุ  รวมทัUงต่อยอดภมิปัญญาท้องถิ4นให้เกิดประโยชน์ู

เชิงพาณชิย์และสาธารณะ โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที4ทกฝ่ายมีส่วนร่วมุ ” 
เพื-อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์และพนัธกจการวิจยัของชาติิ  (พ.ศ.2551-2553) จึงไดก้าหนดํ

ยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ.2551-2553) รวม 5 ยทุธศาสตร์ ดงันีคือ5  
 

ผนวก 2 
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งบประมาณที-คาดวาจะใช้่       พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลา้นบาท           6,089   7,436           8,555           22,080 

                                                                                                                              
1.  ยทธศาสตร์การวจัิยที4ุ  1     การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื4อการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

  เป้าประสงค์การวจัิย     :   สร้างเสริมองคค์วามรู้เพื-อเป็นพืนฐานสูการสร้างศกัยภาพ5 ่  
        และความสามารถเพื-อการพฒันาทางเศรษฐกจอยางสมดุลิ ่  
        และยงัยนื บนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง- 5 ิ  

   ตัวชีUวดั    : 1. ผลงานวจิยัที-มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจยัที-สอดคลอ้ง
กบเป้าหมายและวตัถุประสงค ์มีการถายทอดผลการวจิยัั ่ สู่
กลุมเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ กอให้เกด่ ิ่
มูลคาเพิมทางเศรษฐกจและกอใหเ้กดผลกระทบในดา้น่ ิ ิ- ่
การพฒันาเศรษฐกจิ  

    2. งบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่
ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 1  

  เป้าหมาย  : 1. มีจาํนวนผลงานวจิยัที-มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิง 
     เศรษฐกจและสาธารณะในระดบัชุมชน และระดบัิ  
     ประเทศ ไมนอ้ยกวา ่ ่ 6,000 ผลงาน 

    2. มีการจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้นวยงาน่ ภาครัฐ 
ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 1 คิดเป็นร้อยละ 32 ของ
งบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่
ทงัหมด5   

 

  

  

 ยุทธศาสตร์การวิจยันีมุงเน้นการวิจยัเพื-อพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร5 ่  
ซึ- งครอบคลุมการสร้างมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทงัการพฒันาองค์ความรู้และ่ 5
ภูมิปัญญาทอ้งถินเพื-อเป็นพืนฐานในการพฒัน- 5 าเศรษฐกจชุมชน นอกจากนียงัมุงเนน้การวิจยัเพื-อการิ ่5
พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ- งครอบคลุมถึงการทองเที-ยว่  การพฒันา
ดา้นพลงังาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร โดยคาํนึงถึงบทบาทการแขงขนัของ่
ประเทศภายใตก้ารเปลี-ยนแปลง ทงัใน5 ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมทงัสัมพนัธภาพกบ5 ั
ประเทศเพื-อนบา้น โดยดาํเนินการบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง5 ิ  ซึ- งกาหนดกลยทุธ์การวจิยัที-ให้ํ
ความสาํคญัในเรื-องตาง่  ๆ รวม 8 กลยทุธ์ และ 29 แผนงานวจิยั ดงันี 5  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  1 การสร้างมลค่าผลผลิตทางการเกษตรู และประมง และการพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันและการพึ4งพาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง ประกอบดว้ย 8 แผนงานวิจยั 
ดงันี 5  
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    1.1 การวิจยัเกยวกบการพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกจเพื-อสร้างมูลคาเพิมและนาํไปสูี- ั ิ ่ ่-
การแขงขนั่ และการพึ-งพาตนเอง เชน ่ ขา้ว ยางพารา ปาล์มนาํมนั ออ้ย มนัสาํปะหลงั พืชผกั5  ผลไม ้ไม้
ดอกไมป้ระดบั เป็นตน้ 
 1.2 การวจิยัและพฒันาเกยวกบปศุสัี- ั ตวเ์พื-อสร้างมูลคาเพิมและนาํไปสูการแขงขนัและ่ ่ ่-
การพึ-งพาตนเอง เชน่  สุกร โคเนือ โคนม สัตวปี์ก5  แพะ เป็นตน้ 
 1.3 การวจิยัและพฒันาเกยวกบประมงและการเพาะเลียงชายฝังเพื-อสร้างมูลคาเพิมและี- ั ่5 - -
นาํไปสูการแขงขนัและการพึ-งพาตนเอง่ ่  
 1.4 การวจิยัเกยวกบการเพิมประี- ั - สิทธิภาพดา้นการจดัการเกบเกยวผลผลิตทา็ ี- งการเกษตร
และประมง 
 1.5 การวจิยัเกยวกบการพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรและประมงี- ั  
    1.6 การวจิยัเกยวี- กบการผลิตอาหารปลอดภยัั  
 1.7 การวจิยัเกยวกบเกษตรอินทรีย์ี- ั  
 1.8 การวิจยัเกยวกบการบริหารจดัการระบบชลประทานี- ั ที-เหมาะสม ในพืนที-5 และ
การใชน้าํชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ5 ่  เพื-อการผลิตทางการเกษตรและประมง 
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  2 การพฒันาองค์ความร้และภมิปัญญาท้องถิ4นเพื4อเป็นพืUนฐานในู ู การ

พฒันาเศรษฐกจิชมชนอย่างยั4งยนืุ  ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงันี  5    
 2.1 การวจิยัเกยวกบการพฒัี- ั นาเศรษฐกจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงิ ิ    
 2.2 การวจิยัเกยวกบี- ั กระบวนการสร้างองคค์วามรู้และตอยอดภูมิปัญญาทอ้งถิน่ -   
 2.3 การวจิยัเกยวกบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ี- ั สินคา้ของทอ้งถิน-  
 2.4 การวจิยัเกยวกบการจดัการผลิตและการตลาดสินคา้ในระดบัชุมชนที-เหมาะสมี- ั  โดย
ใชอ้งคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิน-  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอตสาหกรรมให้เอืUอต่อการุ
ดําเนินธรกจิอย่างยั4งยืนุ  ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงันี  5    
 3.1 การวจิยัเกยวกบการเพิมประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมายี- ั -  
 3.2 การวจิยัเกยวกี- บัการเพิมศกัยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม-  
 3.3 การวิจยัเกยวกบการพฒันาวตัถุดิบในประเทศี- ั และการเพิมมูลคาสินคา้- ่ เพื-อพฒันา
ศกัยภาพการผลิตและการตลาด 
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที4ยว ประกอบดว้ย 3 
แผนงานวิจยั ดงันี     5  
 4.1 การวจิยัเกยวกบการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการทองเที-ยวี- ั ่  
 4.2 การวจิยัเกยวกบวสิาหกจชุมชนกี- ั ิ บัการพฒันาการทองเที-ยว ่  
    4.3 การวจิยัเกยวกบการพฒันาศกัยภาพแหลี- ั ่งทองเที-ยวอยางยงัยนื่ ่ -    
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 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  5 การพฒันาอตสาหกรรมผลติพลงังานชีวภาพและพลงังานุ ทางเลอืก

อื4น ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงันี  5  
 5.1 การวจิยัเกยวกบการพฒันาอุตสี- ั าหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพ 
 5.2 การวจิยัเกยวกบการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลงังานทางเลืี- ั อกอื-น 
 5.3 การวจิยัเกยวกบี- ั การประหยดัการใชพ้ลงังานประเภทตาง่  ๆ  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที4

มีคณภาพุ  ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงันี       5  
 6.1 การวิจยัเกยวกบการพฒันามาตรฐานี- ั  และยกระดบัประสิทธิภาพการให้บริการ
ดา้นโลจิสติกส์    
 6.2 การวจิยัเกยวกบการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ี- ั   
 6.3 การวิจยัเกยวกบการพฒันาโครงขายคมนาคมและระบบการจดัสงและกระจายี- ั ่ ่
สินคา้ที-มีมาตรฐาน และการเพิมประสิทธิภาพดา้นการขนสงผลผลิตที-มีประสิทธิภาพ- ่   
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  7 การเพิ4มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื4อสาร ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงันี5    
 7.1 การวิจยัเกยวกบการเพิมสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถทางี- ั -
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร  
 7.2 การวจิยัและพฒันาเกยวกบระบบี- ั ฐานขอ้มูลและการเชื-อมโยงขอ้มูล ระหวาง่ หนวยงาน่
ภาครัฐ เอกชนและผูใ้ชบ้ริการ  
  กลยทธ์การวจัิยที4ุ  8 การพฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั 
ดงันี5  
 8.1 การวิจยัเกยวกบผลกระทบทางเศรษฐกจและแนวทางการแกไขปัญหาอนัเกดจากี- ั ิ ้ ิ
การเปลี-ยนแปลงนโยบายทางการคา้ ขอ้ตกลงการคา้เสรี และการเชื-อมอาเซียนสูสากล่   
 8.2 การวจิยัเกยวกบการสร้างสัมพนัธภาพและการพฒันาทางเศรษฐกจที-ยงัยนืรวมกบี- ั ิ ่ ั-
ประเทศเพื-อนบา้น 
  8.3 การวจิยัเกยวกบกลไกที-เหมาะสมในการี- ั พฒันาเศรษฐกจิ ระหวางประเทศ่    

  2. ยทธศาสตร์การวจัิยที4ุ  2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื4อการพฒันาทางสังคม   

  เป้าประสงค์การวจัิย : สร้างเสริมองคค์วามรู้เพื-อเป็นพืนฐานสูการสร้างศกัยภาพ5 ่
และความสามารถเพื-อการพฒันาทางสังคม  

  ตัวชีUวดั    : 1. ผลงานวจิยัที-มีคุณภาพ มีกระบวนการวจิยัที-สอดคลอ้ง 
 กบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์มีการถายทอดผลการ่  
 วจิยัสูกลุมเป้าหมาย สร้างเสริมองคค์วามรู้ กอใหเ้กด่ ่ ิ่  
 คุณคาทางสังคม และกอใหเ้กดผลกระทบในดา้น่ ิ่ การ 
 พฒันาสังคม 
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งบประมาณที-คาดวาจะใช้่       พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลา้นบาท           5,367    5,961           6,661          17,940 

                                                                                   

    2. งบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยง่ านภาครัฐ
ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 2  

  เป้าหมาย  : 1. มีจาํนวนผลงานวจิยัที-มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาสังคมและเชิงสาธารณะในระดบัชุมชนและ
ระดบัประเทศ ไมนอ้ยกวา ่ ่ 5,000 ผลงาน      

    2. มีการจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้นวยงาน่ ภาครัฐ
ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 2 คิดเป็น ร้อยละ 26 ของ
งบประมาณการวิจยัที-จดัสรร ให้หนวยงานภาครัฐ่
ทงัหมด5   

 
 
 

 ยุทธศาสตร์การวิจยันีมุงเนน้การวิจยัเพื-อพฒันาคุณภาพการศึกษา5 ่  วฒันธรรม สุขภาพ
อนามยั คุณภาพชีวิต ตลอดจนการบริหารกจการบา้นเมืองที-ดีิ  การสร้างความเขม้แข็งและการสร้าง
ภูมิคุม้กนของทอ้งถินและสังคมั -  ตลอดจนการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนที-เนน้กระบวนการมีสวนรวม่ ่
ในการแกไขปัญหาความยากจน้  นอกจากนี5  ยงัมุงเนน้การพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ่
และผูสู้งอาย ุและการเสริมสร้างความมนัคงของประเทศ-  โดยกาหนดกลยทุธ์การวจิยัที-ใหค้วามํ สาํคญัใน
เรื-องตาง่  ๆ รวม 9 กลยทุธ์ และ 30 แผนงานวจิยั ดงันี5  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  1 การปฏิรปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนู  ทัUงในและนอกระบบ 

ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนนการเรียนร้ตลอดชีวิตุ ู  ที4สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ4น 
ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงันี 5   
 1.1 การวจิยัเกยวกบี- ั การปฏิรูปการศึกษา 
    1.2 การวจิยัเกยวกบการพฒันาคุณภาพการศึกษาที-เหมาะสมกบทอ้งถินี- ั ั -  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  2 การส่งเสริม อนรักษ์และพัฒนาคณค่าทางศาสนาุ ุ  ศิลปวฒันธรรม

และเอกลกัษณ์ที4หลากหลาย ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงันี5    
 2.1 การวจิยัเกยวกบี- ั การสงเสริม่  อนุรักษ ์ และพฒันาคุณคาทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม ่
และเอกลกัษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาทอ้งถิน-  
 2.2 การวจิยัเกยวกบี- ั องคค์วามรู้ทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี คานิยม่  และสร้างสรรค์
งานศิลป์ ระดบัทอ้งถิน-  ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 กลยทธ์การวจัิุ ยที4 3 การส่งเสริมสขภาพุ  การป้องกันโรคอบัติใหมุ่  การรักษาพยาบาล 

การฟืU นฟสมรรถภาพทางกายและจิตใจู  รวมถึงการค้มครองผ้บริโภคุ ู  ประกอบดว้ย 6 แผนงานวจิยั ดงันี5  
 3.1 การวิจยัเกยวกบี- ั การสงเสริมสุขภาพและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการทาง่ -
การแพทยแ์ละสาธารณสุข      
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 3.2 การวจิยัเกยวกบี- ั สุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
 3.3 การวจิยัเกยวกบี- ั การเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสี-ยงตอการติดเชือเอดส์่ 5   
 3.4 การวจิยัเกยวกบี- ั การป้องกนโรั คอุบติัใหม่  
 3.5 การวจิยัเกยวกบี- ั การฟืนฟูสมรรถภาพ5 ทางกายและจิตใจ  
 3.6 การวจิยัเกยวกบี- ั การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  4 การพฒันาและการค้มครองภมิปัญญาการแพทย์แผนไทยุ ู  การแพทย์

พืUนบ้าน การแพทย์ทางเลอืก และสมนไพรุ  ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงันี5  
         4.1 การวิจยัเกยวกบี- ั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืนบา้น5  และการแพทยท์างเลือก 
เพื-อสร้างองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถินและการคุม้ครองภูมิปัญญา-   
 4.2 การวจิยัเกยวกบี- ั สมุนไพรเพื-อประโยชน์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  5 การพฒันาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงันี5  
    5.1 การวจิยัเกยวกบี- ั การกฬาี เพื-อการพฒันาสังคม  
 5.2 การวจิยัเกยวกบี- ั วทิยาศาสตร์การกฬา ี  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  6 การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ประกอบดว้ย 5 แผนงานวจิยั ดงันี5       
 6.1 การวิจยัเกยวกบี- ั การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 6.2 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันากฎหมายและระบบงานยติุธรรม 
 6.3 การวจิยัเกยวกบี- ั การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคม   
 6.4 การวิจยัเกยวกบี- ั การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื-อการตอตา้นและป้องกน่ ั
การทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน  
 6.5 การวจิยัเกยวกบี- ั นโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการที-มีประสิทธิภาพ  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  7 การจัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

และปัญหาผ้มีอทิธิพลู  ประกอบดว้ย 3 แผนงานวจิยั ดงันี5  
 7.1 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันาเครือขายบริหารจดัการปัญหายาเสพติด่     
 7.2 การวจิยัเกยวกบี- ั การแกปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์้ น 
 7.3 การวจิยัเกยวกบี- ั การป้องกนและปราบปรามผูมี้อิทธิพล โดยใชม้าตรการทางสังคม ั
และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน่ ่  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  8 การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภมิค้มกนัของท้องถิ4นู ุ

และสังคม ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงันี5    
 8.1 การวิจยัเกยวกบี- ั การสร้างเสริมความเขม้แข็งของทอ้งถิน-  กระบวนการและกลไก
สนบัสนุนการมีสวนรวมของประชาชน่ ่  และการพฒันาระเบียบชุมชน  
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 8.2 การวิจยัเกยวกบการสงเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลกัประกนี- ั ่ ั รายได ้
ตลอดจนความมนัคงในครัวเรือน-  
 8.3 การวิจยัเกยวกบการพฒันาศกัยภาพเยาวชนี- ั  ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุ
 8.4 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นประชาสังคม และการจดัการความรู้เพื-อ

ขจดัความยากจนและเสริมสร้างภูมิคุม้กนของทอ้งถินและสังคมั -   
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  9 การเสริมสร้างความมั4นคงและบรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ู
ความไม่สงบในประเทศ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงันี5   
 9.1 การวจิยัเกยวกบี- ั ความมนัคงในประเทศ-   
 9.2 การวจิยัเกยวกบี- ั หลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” คุณภาพชีวติและสังคม และการ
สร้างความสมานฉนัทที์-สอดคลอ้งกบวถีิชีวติและวฒันธรรมของั ชุมชนในพืนที-จงัหวดัชายแดนและใน5
ประเทศ  
 9.3 การวจิยัเกยวกบี- ั การบริหารจดัการและผลกระทบอนัเนื-องมาจากผูล้กัลอบเขา้เมือง
แรงงานตางดา้วและแรงงานตาง่ ่ ถิน -  
 9.4  การวจิยัเกยวกบี- ั ศกัยภาพและประสิทธิภาพงานการขาวและการประชาสัมพนัธ์่
ภาครัฐ  

  3. ยทธศาสตร์การวจัิยที4ุ  3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื4อการพฒันาทางวิทยาการ

และทรัพยากรบคคลุ    
  เป้าประสงค์การวจัิย   : พฒันาขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศและ่

การพึ-งพาตนเอง โดยใชฐ้านความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและวทิยาการตาง่  ๆ 

  ตัวชีUวดั    : 1. ผลงานวจิยัที-มีคุณภาพ มีกระบวนการวจิยัที-สอดคลอ้ง 
 กบเป้าหมายและวตัถุประสงค์ั  มีการถายทอดผลการ่  
 วิจยัสูกลุมเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ แล่ ่ ะ 
 กอใหเ้กดผลกระทบในดา้นการพฒันาประเทศ่ ิ  
2. งบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่

ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 3 
  เป้าหมาย  : 1. มีจาํนวนผลงานวจิยัที-มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิง

เศรษฐกจ สังคมและสาธารณะ ในระดบัชุมชนและิ
ระดบัประเทศ ไมนอ้ยกวา ่ ่ 3,000 ผลงาน    

2. มีการจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้นวยงาน่ ภาครัฐภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 3 คิด
เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่ ทงัหมด5  
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งบประมาณที-คาดวาจะใช้่       พ.ศ. 2551    พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553         รวม 
             ลา้นบาท           5,068   6,846            8,786          20,700 

                                                            

  
 
 

  ยุทธศาสตร์การวิจยันีมุงเน้นการวิจยัเพื-อสร้างองค์ความรู้และตอยอดภูมิปัญญาของ5 ่ ่
ประเทศ เพื-อพฒันาสูการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ่  ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพการวจิยั
ของประเทศ โดยกาหนดกลยทุธ์การวจิยัที-ให้ํ ความสาํคญัในเรื-องตาง ๆ รวม่  2 กลยทุธ์ และ 6 แผน
งานวจิยั ดงันี5  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  1 การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความร้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ู   ทาง

สังคมศาสตร์  และการพฒันาองค์ความร้ใหม่ในวิทยาการต่างู  ๆ ประกอบดว้ย 4 แผนงานวจิยั ดงันี5    
 1.1 การวจิยัและพฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ใหมทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี่
เชน เทคโนโลยชีีวภาพ วสัดุศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและสื-อสาร นาโนเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์่
การแพทยแ์ละสาธารณสุข เทคโนโลยดีา้นอาวธุยทุโธปกรณ์ เป็นตน้ 
 1.2 การวจิยัและพฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ใหมทางสังคมศาสตร์่   
 1.3 การวจิยัและพฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ใหมทางวทิยาการอื-น่  ๆ  
 1.4 การวจิยัเพื-อตอยอดภูมิปัญญาของประเทศเพื-อการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศ่   
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  2 การสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบคคลในวิทยาการุ

ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงันี5     
 2.1 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันาศกัยภาพและความสามารถของนกัวจิยั รุนใหม่ ่ นกัวจิยั 
และนกับริหารการวจิยั ในวิทยาการตาง่  ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน  
 2.2 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันาผูช้วยนกัวจิยัในภาครัฐและภาคเอกชน่   

  4. ยทธศาสตร์การวจัิยที4ุ  4 การเสริมสร้างและพฒันาทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ4งแวดล้อมุ    
  เป้าประสงค์การวจัิย   : พฒันาองค์ความรู้และฐานขอ้มูล เพื-อการบริหารจดัการ

และการพฒันาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม-  
ที-มีประสิทธิภาพอยางเป็นระบบ โดยทอ้งถินและชุมชนมี่ -
สวนรวม่ ่  

  ตัวชีUวดั    : 1. ผลงานวจิยัที-มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจยัที-สอดคลอ้ง
กบเป้าหมายและวตัถุประสงค์ั  มีการถายทอดผลการ่
วจิยัสูกลุมเป้าหมาย พฒันา่ ่  องคค์วามรู้ และกอใหเ้กด่ ิ
ผลกระทบในดา้นการพฒันาประเทศ 

3. งบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่ ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 4  
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  เป้าหมาย  : 1. มีจาํนวนผลงานวจิยัที-มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิง

เศรษฐกจิ  สังคมและสาธารณะ ในระดบัชุมชนและ
ระดบัประเทศ ไมนอ้ยกวา ่ ่ 1,500 ผลงาน    

    2. มีการจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้นวยงาน่ ภาครัฐ
ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 4 คิดเป็นร้อยละ 8 ของ
งบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่
ทงัหมด5   

 

 

 

 ยทุธศาสตร์การวจิยันีมุงเนน้การวจิยัเกยวกบการบริหารจดัการ5 ่ ี- ั ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม-  ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยางยงัยนื ่ -
โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม่ ่  รวมทงัการสร้างองคค์วามรู้เกยวกบทรัพยากรดิน5 ี- ั  ทรัพยากรนาํ5  
และภยัธรรมชาติ โดยกาหนดกลยทุธ์การวจิยัที-ใหค้วามสาํคญัํ ในเรื-องตาง่  ๆ รวม 4 กลยทุธ์ และ 16 แผน
งานวจิยั ดงันี 5   
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  1 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ4งแวดล้อมอย่างยั4งยนื ประกอบดว้ย 9 แผนงานวจิยั ดงันี5   
 1.1 การวจิยัเกยวกบี- ั การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยางยงัยนื- ่ -  
 1.2 การวจิยัเกยวกบการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพี- ั และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยงัยนื่ -  
 1.3 การวจิยัเกยวกบี- ั สิงบงชีทางภูมิศาสตร์เพื-อเสริมสร้างคุณคา - ่ ่5 (value creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากร  
 1.4 การวจิยัเกยวกบี- ั การใชม้าตรการทางสิงแวดลอ้ม- เพื-อแกปัญหาการกดกนทางการคา้้ ี ั  
 1.5 การวจิยัเกยวกบี- ั การเปลี-ยนแปลงระบบนิเวศกบการเั ปลี-ยนแปลงของทรัพยากรทาง
การเกษตร ประมง และชายฝัง-  
 1.6 การวจิยัเกยวกบี- ั การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม-  
 1.7 การวจิยัเกยวกบี- ั การอนุรักษพ์ืนที-ที-สาํคญัและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ5   
 1.8 การวิจยัเพื-อฟืนฟูและเพิมความสมบูรณ์ของพื5 5- นที-ป่าอนุรักษ ์ ป่าสงวนแหงชาติ่  
ป่าชายเลน และทรัพยากรชายฝัง และการจดัการไฟป่า-  
 1.9 การวิจยัเกยวกบมลพิษี- ั  การจดัการมลพิษ และผลกระทบสิงแวดลอ้มจากมลพิษ-  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  2 การสร้างองค์ความร้เกี4ยวกับการฟืU นฟบํารงดินู ู ุ  รวมทัUงการใช้

ประโยชน์ที4ดิน ประกอบดว้ย 3 แผนงานวิจยั ดงันี5   
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 2.1 การวจิยัเกยวกบี- ั วทิยาศาสตร์ทางดิน 
 2.2 การวจิยัเกยวกบี- ั การปรับปรุงคุณภาพและการฟืนฟูบาํรุงดิน5   
 2.3 การวิจยัเกยวกบี- ั การพฒันาการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรที-ดินอยางมีประสิทธิภาพ่  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํUาแบบบรณาการู
และสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการนํUาของประเทศ ประกอบดว้ย 2 แผนงานวจิยั ดงันี5   
 3.1 การวิจยัเกยวกบี- ั การพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการนํ5าของประเทศที-มี
ประสิทธิภาพ  
     3.2 การวจิยัเกยวกบี- ั ผลกระทบสิงแวดลอ้มจากการสร้างเขื-อนและฝาย-  
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  4 การสร้างองค์ความร้เกี4ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติู  ประกอบดว้ย 2 
แผนงานวิจยั ดงันี5    
 4.1 การวิจยัเกยวกบี- ั ภยัพิบติัจากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกจิ  สังคม และ
สิงแวดลอ้ม-  
 4.2 การวจิยัเกยวกบการพฒันาี- ั ระบบฐานขอ้มูล ระบบการพยากรณ์เตือนภยัและระบบ
การเฝ้าระวงัเกยวกบอุบติัภยัทางธรรมชาติี- ั  

  5. ยทธศาสตร์การวจัิยที4ุ  5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวจัิย ทรัพยากร และภมิปัญญาู

ของประเทศ ส่การใช้ประโยชน์ดู้ วยยทธวธีิที4เหมาะสมุ    
  เป้าประสงค์การวจัิย   : พฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการความรู้ของประเทศ

อยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ่  
  ตัวชีUวดั    : 1. ระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัและความรู้

 ของประเทศ  
    2. งบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่

ภายใตย้ทุธศาสตร์การวจิยัที- 5 
 เป้าหมาย  : 1. มีระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัและ

ความรู้ของประเทศที-มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
ประเทศ    

2. มีการจดัสรรงบประมาณการวจิยัใหห้นวยงานภาครัฐภายใตย้ทุธศา่ สตร์การวจิยัที- 5 คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของงบประมาณการวิจยัที-จดัสรรให้หนวยงานภาครัฐ่ ทงัหมด5  
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 ยทุธศาสตร์การวิจยันีมุงเนน้การวจิยัเพื-อเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร5 ่ -
จดัการดา้นการวิจยัของประเทศ โดยกาหนดกลยทุธ์การวจิยัที-ใหค้วามสาํคญัํ ในเรื-องตาง่  ๆ รวม 2 กลยทุธ์ 
และ 7 แผนงานวจิยั ดงันี 5   
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศตลอดจนการบริหาร

จัดการความรู้ ผลงานวจัิย ทรัพยากร และภมิปัญญาของประเทศู  และจากต่างประเทศส่การใชู้ ประโยชน์ 
ประกอบดว้ย 5 แผนงานวิจยั ดงันี5    
  1.1 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันาระบบบริหารงานวจิยัของประเทศ ตลอดจนการบริหาร
จดัการความรู้ ผลงานวิจยั ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สูการใชป้ระโยชน์่  
 1.2 การวิจยัเกยวกบี- ั ระบบการคุม้ครองสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นทางปัญญา และ
แนวทางการผลกัดนัสูการนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์่  
 1.3 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันาฐานขอ้มูลและดชันีดา้นการวิจยัที-เหมาะสมแกการพฒันา่
ประเทศ 
 1.4 การวจิยัเกยวกบี- ั การเขา้ถึงทรัพยากรทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และวทิยาการ
สาขาตาง่  ๆ ตลอดจนองคค์วามรู้ในประเทศและจากตางประเทศ่  
 1.5 การวจิยัเกยวกบการพฒันาองคก์รวจิยัระดบัชุมชนี- ั     
 กลยทธ์การวจัิยที4ุ  2 การวเิคราะห์และประเมินผลเพื4อการพฒันาศักยภาพและความสามารถ

ด้านการวจัิยของประเทศที4มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 2 แผนงานวิจยั ดงันี5   
 2.1 การวิจยัเกยวกบี- ั ระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื-อการพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถดา้นการวิจยัของประเทศที-มีประสิทธิภาพ  
 2.2 การวจิยัเกยวกบี- ั การพฒันามาตรฐานการวิจยัของประเทศ  

กล่มเรื4องที4ควรวจัิยเร่งด่วนตามุ นโยบายและยทธศาสตร์การวจัิยของชาติุ  (พ.ศ. 2551-2553) 
 จาก 5 ยทุธศาสตร์การวิจยัดงักลาว่  เมื-อนาํมาพิจารณาจดัความสาํคญั เป็นกลุมเรื-องที-ควร่ วจิยั
เรงดวน่ ่  โดยคาํนึงถึงวกิฤตการณ์ที-เกดขึนิ 5  ความตอ้งการผลงานวิจยัและความรู้ เพื-อเรงแกไขปัญหา่ ้ และ
นาํไปสูการเสริมสร้างและการพฒันาประเทศโดยเร็ว สามารถกาหนดเป็น่ ํ กล่มเรื4องที4คุ วรวิจัยเร่งด่วน

รวม 10 กล่มเรื4องุ  (priority based) คาดวาจะใ่ ชง้บประมาณเพื-อการวจิยัเรงดวน่ ่  ปีละประมาณ 16,800 
ลา้นบาท ดงันี5  
 1. การประยกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงุ  
 การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกจพอเพียงควบคูไปกบภูมิปัญญาทอ้งถินเพื-อสร้างิ ่ ั - ความ
มนัคงในการดาํรงชีวิ- ต ขจดัความยากจน และพฒันาเศรษฐกจชุมชนอยางยงัยนืิ ่ -  



 55 

                                                                                                                        

 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 2,000 ลา้นบาท 
              ผลที4คาดว่าจะได้รับ : ลดปัญหาความยากจน ประชาชนสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยาง่
มนัคง-  
 2. ความมั4นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 การวจิยัเกยวกบความมนัคงของรัฐี- ั -  กฎหมาย การมีสวนรวม คุณธรรม จริยธรรม              ่ ่
เพื-อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความมนัคงกบประเทศเพื-อนบา้น- ั  ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพฒันา
ขีดความสามารถในการจดัการดา้นความมนัคง-  
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 2,500 ลา้นบาท 
 ผลที4คาดว่าจะได้รับ : เกดความมนัคงในประเทศ มีความิ - สมานฉนัทแ์ละความเป็น
ธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก 
 3. การปฏิรปการศึกษาู  
 การวจิยัเกยวกบการปี- ั ฏิรูปการศึกษา จดัการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที-เชื-อมโยงสูภูมิ่
ปัญญาทอ้งถิน-  รวมทงัการบริหารจดัการการเรียนรู้สูระบบเศรษฐกจชุมชน5 ่ ิ  
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 1,000 ลา้นบาท 
 ผลที4คาดว่าจะได้รับ : ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมีการพฒันา
การศึกษาที-สอดคลอ้งกบทอ้งถินั -  
 4. การจัดการนํUา 
 การวิจยัและพฒันาเกยวกบการบริหารจดัการนาํและระบบชลประทานของประเทศี- ั 5
ใหมี้ประสิทธิภาพและประหยดั รวมทงัผลกระทบตาง ๆ ที-เกดขึน   5 ่ ิ 5  
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 900 ลา้นบาท 
  ผลที4คาดว่าจะได้รับ : มีการบริหารจดัการนาํอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ  เพื-5 ่ อ
คุณภาพชีวติที-ดีของประชาชน 
 5. การพฒันาพลงังานทดแทน 
 การวิจยัและพฒันาเกยวกบการพฒันาพลงังานี- ั  การพฒันาคุณภาพพลงังานชีวภาพ
และพลงังานทางเลือกอื-น เชน ในดา้นเทคนิควทิยาการ่  ความคุม้คา่  ประสิทธิภาพ การประหยดั และ
ผลกระทบตอสิงแวดลอ้ม ่ -   
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 1,100 ลา้นบาท 
 ผลที4คาดว่าจะได้รับ : ประหยดัเงินตราตางประเทศในการนาํเขา้พลงังานลดการ่
ขาดแคลนพลงังาน และลดมลพิษจากการใชพ้ลงังาน รวมทงัลดคาใชจ้ายดา้นพลงังานของประเทศ5 ่ ่  
   6. การเพิ4มมลค่าสินค้าเกษตรเพื4อกู ารส่งออกและลดการนําเข้า 
  การวิจยัเกยวกบการเพิมมูลคาสินคา้เกษตรี- ั ่-  และเพิมผลิตภาพการผลิตเพื-อพฒันา-
ศกัยภาพการสงออกในกลุมสินคา้ที-สร้างรายไดห้ลกัจากการสงออก่ ่ ่       และสร้างรายไดใ้ห้กบชุมชนั  
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 รวมทงัการพฒันาเทคโนโลยีใหม5 ่ และการพฒันาคุณภาพสินคา้ มาตรฐานสินคา้ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของอาหาร (food safety) 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 3,500 ลา้นบาท 
  ผลที4คาดว่าจะได้รับ : เพิมมูลคาสินคา้และสร้างขีดความสามารถในการแขงขนั - ่ ่
ขจดัความยากจนและพฒันาเศรษฐกจและสังคมโดยรวมิ  
 7. การป้องกนัโรคและการรักษาสขภาพุ  
  การวิจยัเกยวกบการสร้างเสริมสุขภาพประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ี- ั  
การติดเชือ วทิยาการใหม ๆ รวมไปถึงการวจิยัดา้นบุคลากร5 ่ การแพทยพ์ืนบา้น การแพทย์5 แผนไทยและ
แพทยท์างเลือก 
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 2,200 ลา้นบาท 
   ผลที4คาดว่าจะได้รับ : คุณภาพชีวติของประชาชนและระบบการจดัการสาธารณสุขดี
ขึน5  
 8. การบริหารจัดการสิ4งแวดล้อมและการพฒันาคณค่าุ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   การวจิยัเกยวกบการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มในดา้นตางี- ั ่-  ๆ การพฒันาคุณคาความ่
หลากหลายทางชีวภาพ  และการเชื-อมตอภูมิปัญญาทอ้งถินกบองคค์วามรู้ใหม่ ั ่-  
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 800 ลา้นบาท 
   ผลที4คาดว่าจะได้รับ : คุณภาพสิงแวดลอ้มที-ดีเพื-อคุณภาพชีวติที-ดีของประชาชน-  
 9. เทคโนโลยใีหม่และเทคโนโลยทีี4สําคัญเพื4ออตสาหุ กรรม 
  การวจิยัและพฒันาเพื-อเสริมสร้างเทคโนโลยใีหมและเทคโนโลยทีี-สาํคญัสูการพฒันา่ ่
อุตสาหกรรมทังอุตสาหกรรมขนาดเล็ก5  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมทงัระบบการจัดการ5
ด้านโลจิสติกส์ ที-มีประสิทธิภาพ 

 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 2,000 ลา้นบาท 
 ผลที4คาดว่าจะได้รับ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขงขันและมีระบบ่
โครงสร้างพืนฐานและบริการโลจิสติกส์ที-เอือตอภาคการผลิตและภาคบริการ5 5 ่  
 10. การบริหารจัดการการท่องเที4ยว 
 การวจิยัเพื-อการบริหารจดัการดา้นการทองเที-ยว การพฒันาแหลงทองเที-ยวอยางยงัยืน ่ ่ ่ ่ -
และการมีสวนรวมของชุ่ ่ มชนกบการพฒันาการทองเที-ยวั ่  
 ประมาณการงบประมาณ : คาดวาจะใชปี้ละ ่ 800 ลา้นบาท 
  ผลที4คาดว่าจะได้รับ : เพิมรายได้ให้กบประเทศ- ั  และสร้างรายได้ให้กบชุมชนั  
นาํไปสูคุณภาพชีวติที-ดีขึนของประชาชน่ 5  

  
                                                   _________________________ 
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ผนวก 3 

นโยบายรัฐบาล 

(นายอภสิิทธ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อรัฐสภา  วันจันทร์ที"  29  ธันวาคม  2551) 

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

 

1. นโยบายเร่งด่วนที"จะเริ"มดาํเนินการในปีแรก 

1.1  การสร้างความเชื"อมั"นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื"อให้เกิด

ความเชื"อมั"นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

1.1.1 เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาต ิ ให้

เกิดขึ 7นโดยเร็ว โดยใช้แนวทางสนัต ิรับฟังความเห็นจากทกุฝ่าย และหลีกเลี'ยงการใช้ความรุนแรงในการ

แก้ไขปัญหาความขดัแย้งในชาติในทกุกรณี รวมทั 7งฟื7นฟูระเบียบสงัคมและบงัคบัใช้กฎหมาย     อยา่ง

เทา่เทียมและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย ตลอดจนสนบัสนนุองค์กรตามรัฐธรรมนญูให้มีสว่นร่วมในการสร้าง

ความสมานฉนัท์ ภายใต้กรอบของบทบาทอํานาจและหน้าที'ององค์กร 

1.1.2 จัดให้มีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
องค์กรถาวร เพื'อทําหน้าที'แก้ไขปัญหาและพฒันาพื 7นที'ชายแดนภาคใต้โดยยึดมั'นหลกัการสร้างความ
สมานฉันท์และแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” ใช้กระบวนการยตุิธรรมกบัผู้กระทําผิดอยา่งเคร่งครัด
และ เป็นธรรม กําหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที'มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้
ดอกเบี 7ยตํ'า สทิธิเศษด้านภาษี และอตุสาหกรรมฮาลาล รวมทั 7งสนบัสนนุให้เป็นเขตพฒันาพิเศษที'ม
ความ ยืดหยุน่และหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 

1.1.3 ปฏิรปการเมืองู  โดยจัดตั 7งคณะกรรมการเพื'อศึกษาแนวทางการ
ดําเนินการปฏิรูป โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื'อวางระบบการบริหารประเทศให้มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย รวมทั 7งสามารถสนองตอบ                 
ตอ่การพฒันาประเทศอยา่งยั'งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอยา่งแท้จริง 

1.1.4  เร่งสร้างความเชื"อมั"นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก 
โดยให้ความสําคญัตอ่กรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นลําดบัแรก และร่วมมือกบัรัฐสภาในการพิจารณา
อนมุตัเิอกสารที'เกี'ยวข้องที'ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะต้องลงนามในชว่งของการ
ประชุมสุดยอดผู้ นําอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ และเตรียมความพร้อมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้ นําอาเ ซียนครั 7ง ที'   14 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในฐานะ                                 
ที'ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน 

1.1.5 ฟื=นฟูเศรษฐกิจที"กําลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดทํา                
เป็นแผนฟื7นฟูเศรษฐกิจระยะสั 7นที'ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
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และการท่องเที'ยว ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท             
การพัฒนาแหล่งนํ 7าธรรมชาตแิละฟื 7นฟทูรัพยากรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พร้อมทั 7ง
จดัทํางบประมาณรายจา่ยเพิ'มเตมิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื'อนําเม็ดเงิน
ของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื'อให้สามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาค
ธุรกิจได 

1.1.6 เร่งสร้างความเชื"อมั" นให้แก่นักท่องเที"ยวต่างชาติและเร่งรัด
มาตรการกระตุ้นการท่องเที"ยว โดยการดําเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ประชาสมัพนัธ์ดึงดดูนกัทอ่งเที'ยวตา่งชาติ ส่งเสริมการทอ่งเที'ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผน
งบประมาณของสว่นราชการที'ได้รับงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยูแ่ล้วเพื'อ
ใช้ในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กระจายทั'วประเทศ รวมทั 7งลดหย่อนค่าธรรมเนียมและ
คา่บริการที'เกี'ยวข้องกบัการทอ่งเที'ยวเพื'อดงึดดูให้มีการเดนิทางทอ่งเที'ยวเพิ'มขึ 7น 

1.1.7 เร่งลงทุนเพื"อการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสําคญัแก่โครงการ
ลงทุนที'มีความคุ้ มค่ามากที'สุด เพื'อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเพิ'มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยเฉพาะการลงทนุเพื'อยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาทั 7งระบบ การลงทุนเพื'อปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพที'มุ่งสู่การป้องกันและส่งเสริม
สขุภาพ การลงทนุพฒันาระบบขนสง่มวลชน และการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ 7าและการชลประทาน
ให้สามารถเริ'มดําเนินโครงการได้ในปี 2552โดยให้ความสําคญัแก่การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
รักษาสิ'งแวดล้อมการดําเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการรักษาวินยัการคลงัของประเทศ 
รวมทั 7งเร่งรัดการเบกิจา่ยงบลงทนุของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 
1.2 การรักษาและเพิ"มรายได้ของประชาชน 

1.2.1 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดาํเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้าง

และ   ป้องกันการขยายตัวของการเลิกจ้างในภาคอตุสาหกรรมและบริการ ทั 7งอตุสาหกรรมขนาด

ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยใช้มาตรการจูงใจเพื'อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิก

จ้างงาน 

1.2.2  ดําเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื'อรองรับปัญหาแรงงาน

ว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่ โดยจัดโครงการฝึกกอบรมแรงงานที'ว่างงาน

ประมาณ 500,000 คน ในระยะเวลา 1 ปี ตามกลุม่ความถนดัและศกัยภาพและรองรับแรงงานกลบัสู่

ภมูลํิาเนา เพื'อเพิ'มศกัยภาพในการแขง่ขนัและสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจให้แก่วิสาหกิจและธุรกิจชมุชน 

1.2.3 เร่งรัดดาํเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถกเู ลิก

จ้างและผ้วู่ างงานอันเนื"องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที'พึงจะได้
ตามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม ่การสง่เสริมอาชีพอิสระการสร้างงาน และการเพิ'มพนูทกัษะเพื'อ
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ปรับเปลี'ยนอาชีพ รวมทั 7งการจดัสวสัดิการที'จําเป็นเชน่ การเพิ'มวงเงินให้กองทนุสงเคราะห์ลูกจ้างเพื'อ
ชว่ยเหลือลกูจ้างที'ถกูเลิกจ้าง และการดําเนินโครงการสานฝันแรงงานคืนถิ'น ซึ'งรวมถึงการสร้างงานและจดัที'ทํา
กิน ตลอดจนการเข้าถึงแหลง่ทนุสําหรับแรงงานนอกภาคเกษตรที'ถกูเลิกจ้างให้คืนสูภ่าคเกษตร 

1.2.4 สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สงอายุู ที'มีรายได้ไม่เพียงพอแก่
การยงัชีพ หรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี 7ยงตวัเองได้ โดยจดัสรรเบี 7ยยงัชีพแก่ผู้สงูอายทีุ'มีอาย ุ60 ปี 
ขึ 7นไปที'แสดงความจํานงโดยการขอขึ 7นทะเบียนเพื'อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั 7งขยายเพดานให้กู้ ยืม
จากกองทนุผู้สงูอายเุป็น 30,000 บาท  ตอ่ราย 

1.2.5 เพิ"มมาตรการด้านการคลัง เพื'อช่วยเพิ'มรายได้ของประชาชนและ            
กระตุ้นธรุกิจในสาขาที'ได้รับผลกระทบ 

1.2.6 สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการ
จดัตั 7งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจดัสรรเงินเพิ'มเติมให้จากวงเงินที'เคยจดัสรรให้เดิม เพื'อพฒันา
แหล่งนํ 7าและพฒันาทรัพยากรธรรมชาตริะดบัชมุชน ลดต้นทนุปัจจยัการผลิตทางการเกษตร รวมทั 7ง 
เร่งรัดและลดขั 7นตอนของภาครัฐเพื'อให้ท้องถิ'นสามารถเบกิจา่ยงบประมาณได้อยา่งรวดเร็ว 

1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไก               

และเครื" องมือของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  และเร่งสร้างระบบประกันความเสี" ยงทาง                         

การ เกษตร  ทั 7ง ร ะบบประกันความ เ สี' ย ง ราคา พืชผลผ่ านกลไกตลาดซื 7อขายล่ ว งห น้ า                                     

สินค้าเกษตรและระบบประกนัภยัพืชผลอนัเนื'องมาจากภยัธรรมชาต ิ

1.2.8 เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้า ของสินค้า

เกษตรและสินค้าชมุชน เพื'อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และการสง่ออก 

1.2.9 จัดตั =งสภาเกษตรกรแห่งชาต ิเพื'อให้เกษตรกรมีสว่นร่วมในการเสนอ
นโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีระบบการคุ้ มครองและรักษา                        
ผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั 7งพฒันาความเข้มแขง็ของเกษตรกรได้อยา่งยั'งยืน 

1.2.10  ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)             
ทั"วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการสง่เสริมสขุภาพในท้องถิ'นและชมุชน การดแูลเด็ก ผู้สงูอาย ุคนพิการ 
การดแูละผู้ ป่วยในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวงัโรคในชมุชน โดยจดัให้มีสวสัดิการคา่ตอบแทนให้แก่ 
อสม. เพื'อสร้างแรงจงูใจหนนุเสริมให้ปฏิบตังิานได้อยา่งคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ 

1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 

1.3.1  ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15  ปี โดยสนบัสนนุตําราใน

วิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีทันปีการศึกษา 2552 และ

สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยอื'น ๆ เพื'อชดเชยรายการตา่ง ๆที'โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง 
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1.3.2  กาํกับดแลราคาสินู ค้าอุปโภคบริโภคและบริการที"มีความจําเป็น         

ต่อการครองชีพ ให้มีราคาที'เป็นธรรมสะท้อนต้นทนุอยา่งเหมาะสม และไมเ่ป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
1.3.3  ดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของ

การเดนิทาง ก๊าซหงุต้ม และบริการด้านสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที'มีออยูเ่ดิมให้สอดคล้อง
กบัสภาวะทางเศรษฐกิจ และอยูบ่นหลกัการของการใช้และบริโภคอยา่งประหยดั 

1.3.4  ใช้กองทุนนํ =ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคานํ =ามันอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนและการใช้นํ 7ามนัอยา่งประหยดั 

1.4  จัดตั =งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพื"อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื'อเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหา ลดขั 7นตอนในการ

ปฏิบตั ิและกําหนดมาตรการและโครงการเฟื' อฟื7นฟเูศรษฐกิจในภาวะเร่งดว่น 
 
 2. นโยบายที"จะดาํเนินการภายในช่วงระยะเวลา  3  ปี  ของรัฐบาล   
  2.1  นโยบายความมั'นคงของรัฐ 
  2.2  นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต 
   2.2.1 นโยบายการศกึษา 
   2.2.2 นโยบายแรงงาน 
   2.2.3 นโยบายด้านสาธารณสขุ 

   2.2.4 นโยบายศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 
   2.2.5 นโยบายสวสัดกิารสงัคม และความมั'นคงของมนษุย์ 
   2.2.6 นโยบายการกีฬาและนนัทนาการ 
  2.3  นโยบายเศรษฐกิจ 
   2.3.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
   2.3.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
    1) ภาคเกษตร 
    2) ภาคอตุสาหกรรม 
    3) ภาคการท่องเที'ยวและบริการ 
    4) การตลาด การค้า และการลงทนุ 
   2.3.3 นโยบายการพฒันาโครงการสร้างพื 7นฐานเพื'อยกระดบัคณุภาพชีวิต  
และเพิ'มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
   2.3.4 นโยบายพลงังาน 
   2.3.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร 
  2.4 นโยบายที'ดนิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ'งแวดล้อม 
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  2.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวตักรรม  
  2.6 นโยบายการตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
  2.7  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที'ดี 
   2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
   2.7.2 กฎหมายและการยตุธิรรม 
   2.7.3 สื'อและการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

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

 
หมายเหต ุ:  ดขู้อมลูรายละเอียดได้ที'   http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 
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ผนวก 4 

ประเภทของการวจัิยและสาขาวชิาการของสภาวจัิยแห่งชาต ิ

 

 ประเภทของการวิจัย (type of research)  หมายถึง การวิจยัและพฒันา (R&D) ประกอบด้วย 

      1. การวิจัยพื =นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เป็น
การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื'อหาความรู้ใหม่ ๆ เกี'ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริงที'สามารถสงัเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคณุสมบตัิโครงสร้างหรือ

ความสมัพนัธ์ต่าง ๆ เพื'อตั 7งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis)   ทฤษฎี (theories)  และกฎต่าง ๆ 
(laws) โดยมิได้มุง่หวงัที'จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 

  2. การวิจัยประยุกต์ (applied research)  เป็นการศกึษาค้นคว้าเพื'อหาความรู้ใหม ่ๆ และมี
วตัถปุระสงค์เพื'อนําความรู้นั 7นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ'ง หรือเป็นการนําเอาความรู้และวิธีการตา่ง 
ๆ ที'ได้จากการวิจยัขั 7นพื 7นฐานมาประยกุต์ใช้อีกตอ่หนึ'ง หรือหาวิธีใหม ่ๆ เพื'อบรรลเุป้าหมายที'ได้ระบไุว้
แนช่ดัลว่งหน้า 

  3. การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที'ทําอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ที'ได้รับจากการวิจยัและประสบการณ์ที'มีอยู่ เพื'อสร้างวสัด ุ ผลิตภัณฑ์และเครื'องมือใหม่ เพื'อ
การตดิตั 7งกระบวนการ  ระบบและบริการใหม ่หรือเพื'อการปรับปรุงสิ'งตา่ง ๆ เหลา่นั 7นให้ดีขึ 7น  

 

  สาขาวชิาการ  หมายถึง  สาขาวชิาการ และกลุมวชิาของสภาวจิยัแหงชาติ่ ่   ประกอบดว้ย 
  1. สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ประกอบดว้ยกลุมวิชา่  คณิตศาสตร์ และสถิติ  
ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์เกยวกบโลกและอวกาศ ี- ั  ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์  
อุตุนิยมวิทยา  ฟิสิกส์ของสิงแวดลอ้ม -  และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  

     2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยกลุมวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย ์แพทยศาสตร์่    
สาธารณสุข   เทคนิคการแพทย ์ พยาบาลศาสตร์  ทนัตแพทยศ์าสตร์  สังคมศาสตร์การแพทย ์และอื-น ๆ 
ที-เกยวขอ้งี-  
 3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบดว้ยกลุมวิชา อนินทรียเ์คมี่   อินทรียเ์คมีชีวเคมี  
เคมีอุตสาหกรรม  อาหารเคมี  เคมีโพลิเมอร์  เคมีวิเคราะห์  ปิโตรเลียม เคมีสิงแวดล้อม -  เคมี
เทคนิค  นิวเคลียร์เคมี  เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม  
เภสัชกรรม   เภสัชวทิยาและพิษวทิยา   เครื-องสาํอาง    เภสัชเวช   เภสัชชีวภาพ  และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  

     4 .สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา  ประกอบดว้ยกลุมวิชา ่  ทรัพยากรพืช  การป้องกนักาจดัํ
ศตัรูพืช  ทรัพยากรสัตว  ์  ทรัพยากรประมง  ทรัพยากรป่าไม ้  ทรัพยากรนําเพื -อ5  การเกษตร  
อุตสาหกรรมเกษตร  ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกจการเกษตริ   วิศวกรรมและเครื-องจกัรกล
การเกษตร  สิงแวดลอ้มทางการเกษตร-   วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-                           
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     5. สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอตสาหกรรมวิจัย ุ  ประกอบดว้ยกลุมวิชา่   วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีพืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 5   วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจยั และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  

     6. สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุมวิชา ปรัชญา ประวติัศาสตร์ ่ โบราณคดี วรรณคดี   
ศิลปกรรม  ภาษา  สถาปัตยกรรม  ศาสนา  และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  

     7. สาขานิติศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุมวชิา่  กฎหมายมหาชน  กฎหมายเอกชน  กฎหมายอาญา   
กฎหมายเศรษฐกจ ิ   กฎหมายธุรกจ ิ   กฎหมายระหวางประเทศ ่  กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื-น ๆ ที-
เกยวข้ี- อง 
 8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยกลุมวิชา ความสัมพนัธ์่ ระหวาง่
ประเทศ   นโยบายศาสตร์   อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบนัทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  สังคม
วิทยาทางการเมือง  ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์      มติสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์เพื-อความมนัคง -  เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  

     9. สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกจ่ ิ    การ
บญัชี และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  
                    10. สาขาสังคมวิทยา  ประกอบดว้ยกลุมวิชา ่  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  มานุษยวิทยา  
จิตวทิยาสังคม  ปัญหาสังคม  สังคมศาสตร์  อาชญาวิทยา  กระบวนการยุติธรรม  มนุษยนิ์เวศวิทยาและ
นิเวศวทิยาสังคม   พฒันาสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถิน-   ภูมิศาสตร์สังคม   การศึกษาความเสมอภาคระหวาง่
เพศ   คติชนวทิยา  และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  
                     11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุมวิชา่  วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม  การสื-อสารดว้ยดาวเทียม  การสื-อสารเครือขาย  การสํารวจและรับรู้จาก่
ระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศ์าสตร์  เทคนิค
พิพิธภณัฑแ์ละภณัฑาคาร  และอื-น ๆ  ที-เกยวขอ้งี-  
                      12. สาขาการศึกษา ประกอบดว้ยกลุมวิชา พืนฐานการศึกษา หลกัสูตรและการสอนการ่ 5
วดัและประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา   การศึกษานอกโรงเรียน   การศึกษาพิเศษ   พลศึกษา และอื-น ๆ ที-เกยวขอ้งี-  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           


