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ผู้ที่นำข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ไปใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่
โปรดระบุชื่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในหน้าที่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวด้วย

คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราว
ประชุมเมือ่ วันที  ่ 25  กรกฎาคม 2521 ให้ทำหน้าทีพ่ จิ ารณาตรวจสอบข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ทีเ่ สนอของบประมาณประจำปี เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานวิจยั ส่วนรวม
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ป้องกันการซ้ำซ้อน การประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน    
และประหยัดงบประมาณแผ่นดินทีม่ อี ยูจ่ ำกัด ตลอดจนการติดตามผลโครงการวิจยั และแผนงาน (ผนวก 1)
และส่งผลการพิจารณาตรวจสอบให้สำนักงบประมาณเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
การพิจารณาตรวจสอบหรือการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ทีเ่ สนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะ
รัฐมนตรี วช. มุง่ เน้นในเรือ่ งการป้องกันการวิจยั ซ้ำซ้อน และส่งเสริมการประสานงานและประสานประโยชน์
จากการวิจยั ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการนีเ้ พือ่ ให้แนวทางการดำเนินงานประเมินผลข้อเสนอการ
วิจยั และการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีระบบและรูปแบบทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน วช. จึงได้จดั ทำคูม่ อื การประเมินผล
ข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะ
รัฐมนตรี โดยได้ปรับปรุงเพิม่ เติมเนือ้ หาสาระเอกสารคูม่ อื ฉบับปีทผี่ า่ นมาบางประการ เพือ่ ให้มคี วามชัดเจน
สมบูรณ์และทันสมัยมากยิง่ ขึน้ เนือ้ หาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ปฏิทนิ การประเมินผลข้อเสนอการวิจยั
แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัย (แบบ ว-6)      
แบบบัญชีรายชือ่ ข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณประจำปี ทีห่ น่วยงานเป็นผูจ้ ดั
เรียงลำดับความสำคัญไว้แล้ว (แบบ บช-3) แบบเสนอแผนงานวิจยั (แบบ ว-1ช) แนวทางการประเมินผล    
แผนงานวิจยั (นท-1ช) แบบเสนอโครงการวิจยั (แบบ ว-1ด) และแนวทางการประเมินผลโครงการวิจยั
(นท-1ด) เพือ่ ใช้เป็นคูม่ อื สำหรับนักวิจยั ผูป้ ระสานหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงาน
วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั เพือ่ ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป

					
					

(ศาสตราจารย์อานนท์  บุณยะรัตเวช)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี...............................................
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ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

กรกฏาคม - 31 ตุลาคม 2551

หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเป็นลำดับ ดังนี้
1. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ 1 ชุด
1.1 หนังสือนำจากหน่วยงานภาครัฐ
1.2 แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2553  ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6)
1.3 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3) 
1.4 ข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย (ว-1ช)/โครงการวิจัย
(ว-1ด)] ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี    
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่านระบบ NRPM 
2.1 แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามมติคณะรัฐมนตรี
2.2 ข้อเสนอการวิจัย ทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการ
วิจัย พร้อมไฟล์แนบ

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551

วช. ดำเนินการพิจารณาแบบ ว-6 แบบ บช-3 และประเมินผล
ข้อเสนอการวิจัย 
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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กรกฏาคม 2551

มกราคม 2552

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

กุมภาพันธ์ 2552

1 - 30 เมษายน 2552

วช. ดำเนินการเป็นลำดับ ดังนี้
1. ประมวลผลและสรุปภาพรวมจำนวนข้อเสนอการวิจัยและงบ
ประมาณที่หน่วยงานภาครัฐเสนอของบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ประเมินผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวิจัยของประเทศ
3. นำผลการประเมิ น ผลเสนอต่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละหรื อ
รัฐมนตรีที่กำกับดูแล วช.
วช. ดำเนินการเป็นลำดับ ดังนี้
1. วช. แจ้งผลการประเมินผลให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบ
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. วช. แจ้งผลการประเมินผลให้หน่วยงานภาครัฐ
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามรายละเอี ย ดความเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะในการประเมิ น ผล
ข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ ว-5)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ

2

หมายเหตุ : 1. หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ระดับกรม
หรือเทียบเท่า
2. ระบบ NRPM หมายถึง ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project
Management : NRPM)
3. วช. ได้นำข้อมูลทั้งหมดแสดงบนเว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.net) หน่วยงานภาครัฐ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ และดำเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ NRPM ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

หนวยงานภาครัฐ (นักวิจยั )

หนวยงานภาครัฐ

3. จัดทำขอเสนอการวิจยั

4. แตงตัง้ คณะกรรมการ/คณะทำงาน
เพือ่ ประเมินผลขอเสนอการวิจยั และ
จัดเรียงลำดับความสำคัญ (priority)
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นท-1ช
นท-1ด
แบบ บช-3

แบบ ว-1ช
แบบ ว-1ด

แบบ ว-6

หนวยงานภาครัฐ

2. จัดทำแผนความตองการภาพรวม
งานวิจยั ของหนวยงาน

àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจยั ของชาติ(พ.ศ.
2551-2553) นโยบายรัฐบาล

Ë¹‹ÇÂ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

1. จัดทำยุทธศาสตรการวิจยั ของหนวยงาน หนวยงานภาครัฐ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

หนวยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงเกณฑการประเมินผลแผนงานวิจยั /
ชุดโครงการวิจัย (นท-1ช) และโครงการวิจัย (นท-1ด) ตามความ
เหมาะสมของแตละหนวยงาน และขอเสนอการวิจยั ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ/คณะทำงานของหนวยงานแลวใหหนวยงานภาครัฐ
พิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญของขอเสนอการวิจยั ตามแบบ บช-3
และรวบรวมขอเสนอการวิจยั สงให วช. เพือ่ ดำเนินการตอไป

หนวยงานภาครัฐประกาศยุทธศาสตรการวิจยั ของหนวยงานตามขอ 1
พรอมทั้งสรุปแผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของหนวยงาน ให
นักวิจยั ในหนวยงานทราบเพือ่ เปนขอมูลในการจัดทำขอเสนอการวิจยั
ในรูปแบบแผนงานวิจยั /ชุดโครงการวิจยั (แบบ ว-1ช) หรือโครงการวิจยั
(แบบ ว-1ด)
หมายเหตุ : 1. กรณีเปนแผนงานวิจยั /ชุดโครงการวิจยั หรือโครงการวิจยั
ตอเนือ่ งใหจดั ทำรายงานความกาวหนาของการวิจยั ตาม แบบ ต-1ช/ด ดวย
2. กรณีหนวยงานมิไดทำการวิจยั เอง แตใชวธิ จี ดั จาง ใหจดั
ทำขอกำหนด (TOR) แนบมาดวย

หนวยงานภาครัฐจัดทำสรุปความตองการงานวิจยั ของหนวยงานตาม
แบบ ว-6 เพื่อประกอบการจัดทำขอเสนอการวิจัยของนักวิจัย โดย
หนวยงานภาครัฐตองจัดสงแบบ ว-6 ให วช. เพือ่ ดำเนินการตอไป

หนวยงานภาครัฐจัดทำยุทธศาสตรการวิจยั ของหนวยงานใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และนโยบายรัฐบาล

ËÁÒÂàËµØ

แนวทางการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ขอเสนอการวิจยั (แบบปกติ) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5
สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ขอเสนอการวิจยั (แบบปกติ) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5
แบบ บช-3
แบบ ว-5

6. นำผลสรุปการประเมินผลเสนอขอความ วช.
เห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับ
ดูแล วช.

7. แจงผลการประเมินผลใหสำนักงบประมาณ วช.

8. แจงผลการประเมินผลใหหนวยงานภาครัฐ วช.

àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-1ช/แบบ ว-1ด/แบบ TOR
แบบ ว-5

Ë¹‹ÇÂ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

5. ประเมินผลแผนความตองการภาพรวม วช.
งานวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ความ
เหมาะสมของการจัดเรียงลำดับความ
สำคัญของขอเสนอการวิจยั ความซ้ำซอน
และการประสานประโยชนของงานวิจยั

¡Ô¨¡ÃÃÁ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

วช. ดำเนินการประมวลผลการประเมินผลภาพรวมงานวิจยั ของประเทศ
แจงใหหนวยงานภาครัฐ เพือ่ ดำเนินการตอไป

วช. ดำเนินการประมวลผลการประเมินผลภาพรวมงานวิจยั ของประเทศ
แจงใหสำนักงบประมาณเพือ่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

วช. สรุปผลการประเมินผลขอเสนอการวิจยั ในภาพรวม เสนอขอความ
เห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีทกี่ ำกับดูแล วช. และแจงคณะกรรมการ
บริหารสภาวิจยั แหงชาติ (กบห.) เพือ่ ทราบ

วช. ประเมินผลความเหมาะสมในดานความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) และนโยบายรัฐบาล ความซ้ำซอนของขอเสนอการ
วิจยั การประสานประโยชนรว มกัน ความเหมาะสมของงบประมาณจาก
เอกสารซึง่ ประกอบดวย แบบ ว-6 แบบ บช-3 และ แบบ ว-1ช/
แบบ ว-1ด แลวจัดทำสรุปความเห็นและขอเสนอแนะในแบบ ว-5

ËÁÒÂàËµØ

แนวทางการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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แบบ ว-6
แบบแสดงแผนความต้ อ งการภาพรวมงานวิ จั ย ของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ สนอของบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานภาครัฐจัดทำแบบ ว-6 ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-6

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ก. ข้อมูลพื้นฐาน

1. ประเด็นสำคัญที่ต้องการทำการวิจัยพร้อมชี้แจงเหตุผล
2. สรุปความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
3. สรุปความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และ
กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน
4. สรุปความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ส่วน ค. ศักยภาพและประสิทธิภาพ
1. ข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ตามเนื้อหาสาระในประเด็นสำคัญ
ข้อ 1 ในส่วน ข. 
2. ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัย ตามผลสำเร็จที่ได้ระบุไว้ใน
ส่วน ง.
3. แสดงแนวทางหรือเกณฑ์การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ใช้สำหรับจัดลำดับความสำคัญ
ของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน
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ส่วน ข. เนื้อหาสาระสำคัญของความต้องการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. ชื่อหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า  และชื่อกระทรวงที่สังกัด (ถ้ามี)
2. สรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย  :
2.1 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
2.2 พันธกิจของหน่วยงาน
2.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน
2.4 ภาพรวมงานวิจัยที่สำคัญของหน่วยงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี
(ระบุรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552)
2.5 วงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
(ระบุรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552)
2.6 จำนวนข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณที่เสนอขอ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ง. ภาพรวมผลสำเร็จระดับกรมหรือเทียบเท่า
แสดงข้อมูลหรืออธิบายความคุ้มค่าของงบประมาณที่เสนอขอ
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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำชี้แจงแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ    
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-6)
แบบ ว-6

หมายถึง

แบบแสดงแผนความต้ อ งการภาพรวมงานวิ จั ย ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า ประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.
2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

รายละเอียดแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วน ข. เนื้อหาสาระสำคัญของความต้องการ
1. สรุปย่อประเด็นงานวิจัยที่สำคัญ ๆ ที่ต้องการทำการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
พร้ อ มแสดงเหตุ ผ ลประกอบ เช่ น ประเด็ น งานวิ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ
เนื่องจากหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการส่งเสริมงานวิจัยด้านนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
2. สรุปความสอดคล้องของประเด็นงานวิจัยที่สำคัญตามข้อ 1 ในส่วน ข. กับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554) (ผนวก 2) โดยระบุเพียงประเด็นหลัก เช่น ประเด็นงานวิจัยด้านการพัฒนาคนให้มี
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1. ระบุชื่อ กรมและกระทรวง ที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร และ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ติดต่อได้สะดวก
2. สรุปภาพรวมทั่วไปของงานวิจัย ประกอบด้วย
2.1 ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
2.2 ระบุพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
2.3 ระบุเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงาน (ถ้ามี)
2.4 ระบุ ภาพรวมงานวิ จั ย ที่ ส ำคั ญ ของหน่ ว ยงานในอดี ต ย้ อ นหลั ง 5 ปี (ระบุ
รายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552) เพื่อให้เห็นภาพรวมงานวิจัยใน
อดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะนำมาคาดการณ์ในอนาคตได้
2.5 แสดงวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
(ระบุรายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552)
2.6 ระบุ จ ำนวนข้ อ เสนอการวิ จั ย และงบประมาณที่ เ สนอขอในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วน ก. ข้อมูลพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ

10

คุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25502554)
3. สรุปความสอดคล้องของประเด็นงานวิจัยที่สำคัญตามข้อ 1 ในส่วน ข. กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) (ผนวก 3) โดยระบุเพียงประเด็นหลัก เช่น
ประเด็นงานวิจัยด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และหากสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ก็ให้ระบุด้วย
4. สรุปความสอดคล้องของประเด็นงานวิจัยที่สำคัญตามข้อ 1 ในส่วน ข. กับนโยบายรัฐบาล 
(ผนวก 4) โดยระบุเพียงประเด็นหลัก เช่น ประเด็นงานวิจัยด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบายที่จะดำเนินการในช่วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาล ข้อ 1. นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต
ส่วน ค. ศักยภาพและประสิทธิภาพ
1. ระบุข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ตามเนื้อหาสาระในประเด็นสำคัญ
ทีต่ อ้ งการทำวิจยั พร้อมแสดงเหตุผล กรณีหน่วยงานขนาดเล็กที่ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้
ให้ระบุประสิทธิภาพของหน่วยงานในการที่จะดำเนินงานวิจัยในประเด็นงานวิจัยที่สำคัญนั้น
ให้ชัดเจน
2. แสดงถึงกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้นักวิจัยตามผลสำเร็จ
ที่ ได้ระบุไว้ ในภาพรวมผลสำเร็จระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจมีการ
จัดสรรไม่เหมือนกัน เช่น บางหน่วยงานจัดสรรโดยมีคณะกรรมการประเมินผล บางหน่วยงาน
จัดสรรโดยผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
3. ระบุแนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ใช้สำหรับจัดเรียงลำดับความ
สำคัญของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน ตามแนวทางการพิจารณาที่ วช. ได้เสนอแนะไว้
ในแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย (นท-1ช / นท-1ด) ตามลำดับ
หน่วยงานสามารถปรับปรุงโดยเพิ่มเติมหรือลดเกณฑ์บางประการได้ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับแผนความต้องการของหน่วยงาน
ส่วน ง. ภาพรวมผลสำเร็จระดับกรมหรือเทียบเท่า
แสดงข้อมูลด้านงบประมาณในภาพรวมหรืออธิบายความคุ้มค่าของงบประมาณที่เสนอขอ   
ใช้ในการทำการวิจัยที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน

แบบ บช-3
แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ทำแบบ บช-3 โดยผ่ า นการ
ประเมิ น ผลและจั ด เรี ย งลำดั บ ความสำคั ญ ของ
ข้ อ เสนอการวิ จั ย จากคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ภายในหน่วยงานแล้ว ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด

2

1

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณ (บาท)
ชื่อหัวหนาขอเสนอการวิจัย ขอเสนอการวิจัย ระยะเวลา
ทำการ
และหนวยงานที่สังกัด ใหม ตอเนือ่ ง วิจยั ตลอด ไดรบั จัดสรร เสนอขอ
(กอง/คณะ)
ปที่ (ป) การวิจยั จนถึงปจจุบนั

แบบ บช-3

10

11

12

ผลสำเร็จที่คาดวาจะได
สรุปผล
ผลสำเร็จ
ประเภทของ การ
ที่คาดวาจะได โดยสรุป
ผลสำเร็จ ประเมินผล

ที่เสนอของบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
กระทรวง .....................................................................
กรม / มหาวิทยาลัย ..................................................................

แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ
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หมายเหตุ : - แบบ บช-3 เปนบัญชีทมี่ กี ารจัดเรียงลำดับความสำคัญของขอเสนอการวิจยั ในแตละหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา
- กรณีขอ เสนอการวิจยั ตอเนือ่ งตองมีรายงานความกาวหนาแนบมาดวย
- ในการประเมินผลจะใชจำนวนงบประมาณเสนอขอที่ระบุในแบบ บช-3 เปนหลัก ดังนั้นขอใหหนวยงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยละเอียด

ชื่อขอเสนอการวิจัย

ลำดับ
ความ
สำคัญ
ที่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

13

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

คำชี้แจงแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ         
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ บช-3)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าประเมินผลข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางการประเมินผล
ข้ อ เสนอการวิ จั ย (นท-1ช และ นท-1ด) ที่ วช. เสนอแนะ แล้ ว จั ด เรี ย งลำดั บ ความสำคั ญ ตาม        
แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3) และจัดส่งพร้อมข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ในรูปแบบเอกสาร
จำนวนอย่างละ 1 ชุด
แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ สนอของบประมาณ ประจำปี        
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ บช-3) เป็นแบบฟอร์มที่มีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอการ
วิจัย โดยใช้โปรแกรม MS Excel Version MS Office 97 ขึ้นไป มีทั้งหมด 12 ช่อง ดังนี้
ช่องที่ 1 ลำดับความสำคัญ
ระบุตัวเลข ที่แสดงลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัย โดยลำดับหมายเลข 1 มีความ
สำคัญสูงสุดและลดหลั่นกันไปตามลำดับ
ช่องที่ 2 ชื่อข้อเสนอการวิจัย
ระบุ ชื่ อ ข้ อ เสนอการวิ จั ย เฉพาะภาษาไทยให้ ต รงกั บ ชื่ อ ข้ อ เสนอการวิ จั ย (แบบ ว-1ช/
แบบ ว-1ด) หากชื่อข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวไม่ตรงกัน วช. จะใช้ชื่อตามแบบ ว-1ช/
แบบ ว-1ด เป็นหลัก
ช่องที่ 3 ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัด (กอง/คณะ)
ระบุชื่อและนามสกุลของผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทั้ง
ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งวิชาการ หน่วยงานระดับกองหรือคณะหรือหน่วยงานวิจัยที่สังกัด
พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถ
ติดต่อได้สะดวก
ช่องที่ 4 ข้อเสนอการวิจัยใหม่
ใส่เครื่องหมาย P สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นปีแรก
ช่องที่ 5 ข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง
ระบุตัวเลขแสดงความต่อเนื่องของข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณว่าเป็นปีที่เท่าใด

ช่องที่ 6 ระยะเวลาทำการวิจัย
ระบุตัวเลขแสดงจำนวนระยะเวลาวิจัย (ปี) ตลอดการวิจัย
ช่องที่ 7 งบประมาณตลอดการวิจัย 
ระบุตัวเลขแสดงจำนวนงบประมาณ (บาท) ที่ใช้ตลอดการวิจัย
ช่องที่ 8 งบประมาณที่ได้รับจนถึงปัจจุบัน 
ระบุตัวเลขแสดงจำนวนงบประมาณ (บาท) ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน 

ช่องที่ 10 ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ
แสดงข้ อ มู ล หรื อ อธิ บ ายถึ ง ผลผลิ ต (output) ที่ จ ะได้ จ ากงานวิ จั ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของข้อเสนอการวิจัย และนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะ
ใช้ทำการวิจัยซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่
คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการดำเนินงานตลอดการวิจัย
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ช่องที่ 11 ประเภทของผลสำเร็จ
ระบุผลสำเร็จของผลงานวิจัย จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ระบุ P หมายถึง ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ที่เป็นรูปธรรม เช่น
องค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ หรือวิธีการที่จะนำไปสู่การวิจัยใน
ระยะต่อไป 
ระบุ I หมายถึง ผลสำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) โดย I เป็นตัวเชื่อม
ผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจาก P และผลสำเร็จ I จะนำไปสู่ G เพื่อขอ
งบประมาณในปีต่อไป
ระบุ G หมายถึง ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) เป็นผลสืบเนื่องมาจาก I 
โดยแสดงผลผลิต (output) ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ที่   
แสดงผลกระทบได้อย่างชัดเจน
หมายเหตุ : ตัวอย่างการพิจารณาใส่ผลสำเร็จ P/I/G กรุณาดูคำชี้แจงในแบบ ว-1ช หรือ
แบบ ว-1ด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ช่องที่ 9 งบประมาณที่เสนอขอ 
ระบุตัวเลขแสดงจำนวนงบประมาณ (บาท) ที่เสนอขอ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ช่องที่ 12 สรุปผลการประเมินผล
จัดเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยตามเกณฑ์การประเมินผลสนับสนุน 4 ระดับ
A หมายถึง สนับสนุนมากที่สุด
B หมายถึง สนับสนุนมาก
C หมายถึง   สนับสนุนปานกลาง
D     หมายถึง   สนับสนุนน้อย

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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ส่วนที่ 1
ข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย
(proposal of research program)
u

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบ
การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ช) พร้อมคำชี้แจง

u

แบบรายงานความก้ า วหน้ า แผนงานวิ จั ย /โครงการวิ จั ย
(แบบ ต-1ช/ด)

u

แบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR)
การจัดจ้างทำการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

u

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (นท-1ช)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-1ช
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2551)

แบบเสนอแผนงานวิจยั (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

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

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

ส่วน ก. ลักษณะแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยใหม่
      
แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา..........ปี ปีนี้เป็นปีที่.......... รหัสแผนงานวิจัย...….............……
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I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุณาระบุความสอดคล้อง
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
ยุทธศาสตร์ .......................................................................................................
- ระบุ ความสำคั ญ กั บ เรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งมากที่ สุ ด ในยุ ท ธศาสตร์ นั้ น ๆ (โปรดดู
รายละเอียดในผนวก 2)
.........................................................................................................................
II ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของแผนงานวิ จั ย กั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงาน
วิจัยที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ .........................................................................................
- กลยุทธ์การวิจัยที่ ...............................................................................................
- แผนงานวิจัยที่ ...................................................................................................
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
- กลุ่มเรื่อง ..........................................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

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

IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง
1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก : เรื่อง ...........................................
.........................................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย .............................
.........................................................................................................................

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำแผนงานวิจัย

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย (ผนวก 5)
คำสำคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย
ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย
เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน
ที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)
แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการทำการวิจัยตามแผนงานวิจัย
กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย
ระยะเวลา และสถานที่ทำการวิจัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดำเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คำรั บ รองจากผู้ อ ำนวยการแผนงานวิ จั ย ว่ า แผนงานวิ จั ย ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 โปรดระบุว่าแผนงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น 
หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)

19. คำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
ส่วน ค. ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
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หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทำการวิจัยเอง แต่ ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ช โดยระบุ
รายละเอี ย ดตามแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนดไว้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด พร้ อ มทั้ ง แนบแบบข้ อ กำหนด
(terms of reference-TOR) การจัดจ้างทำการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา
และนักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไปต้องจัด
ทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์
ในการประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทำเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม  
ใบรับรองในผนวก 12 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน
3. ตำแหน่งปัจจุบัน
4. หน่ ว ยงานและสถานที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ส ะดวก พร้ อ มหมายเลขโทรศั พ ท์ โทรสาร และ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย   หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการ
ทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ช)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

แบบ ว-1ช หมายถึง

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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ชื่อแผนงานวิจัย

แบบข้อเสนอการวิจยั ในระดับแผนงานวิจยั (research program) หรือเรียกว่า 
“ชุดโครงการวิจัย” ประกอบการเสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะ
รัฐมนตรี ของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า

1. ระบุชื่อแผนงานวิจัย (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชื่อโครงการวิจัย (research project) ภายใต้แผนงานวิจัยทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ พร้ อ มทั้ ง แนบรายละเอี ย ดตามแบบเสนอโครงการวิ จั ย (แบบ ว-1ด)      
ทุกโครงการ
รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก. ลักษณะแผนงานวิจัย
- ระบุแผนงานวิจัยเป็นแผนงานวิจัยใหม่ หรือเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณี เ ป็ น แผนงานวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งต้ อ งระบุ จ ำนวนระยะเวลาที่ ท ำการวิ จั ย ทั้ ง หมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสแผนงานวิจัยด้วย
I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุความสำคัญกับ
เรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 
2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุด
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  
พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื่อง โดยระบุ
กลุ่มเรื่องที่มีความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 กลุ่มเรื่อง (ผนวก 3) 

IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ 
โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรื่อง/นโยบาย ในนโยบายแต่ละระยะ
หมายเหตุ : หากแผนงานวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III และ IV ก็ ไม่ต้องระบุความ
สอดคล้อง
ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำแผนงานวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สำนัก/
กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพท์  โทรสาร  และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)
3. ระบุสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 5)
4. ระบุคำสำคัญ (keywords) ที่มีความสำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทำการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำการวิจัยได้ 
5. แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องทำการวิจัยเรื่องนี้ ในระดับแผนงานวิจัย โดย
กำหนดปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และแสวงหาแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
6. ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ความสำคัญและที่มาของปัญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจัย
7. อธิบายว่าแผนงานวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และนโยบายรัฐบาล มากน้อยเพียงใดในเชิงปริมาณ
พร้อมแสดงผลกระทบด้วย
8. ระบุ ป ริ ม าณของสิ่ ง ของหรื อ บริ การที่ เ ป็ น รู ป ธรรมซึ่ ง ได้ จากการวิ จั ย เพื่ อ ให้ บุ ค คล
ภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ        
เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน
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9. ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดง
ถึ ง การบรรลุ เ ป้ า หมายในระดั บ ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในด้ า นความประหยั ด ประสิ ท ธิ ภาพ
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน
10. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล
ที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย แล้วนำมาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พร้อมแสดงความเชื่อมโยง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 แก้ปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำการวิจัย
11.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน
11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ
11.5 นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
11.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
11.8 อื่น ๆ (ระบุ)
ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทั้ ง สนองตอบยุ ท ธศาสตร์ ใ ดในยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) กลุ่มเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) นโยบายของรัฐบาลและอื่น ๆ (ถ้ามี)
12. แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยของ
แผนงานวิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนการดำเนินงาน (Gantt chart) แต่ละขั้นตอน จน
สิ้นสุดการวิจัย ในกรณีที่มีการเสนอของบประมาณในการวิจัยสูง ควรแสดงการบริหาร
จัดการแผนงานวิจยั ทีค่ าดว่าจะเกิดความเสีย่ งทีจ่ ะทำให้การวิจยั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
ระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด
13. ระบุแนวทางหรือแผนการดำเนินงานในการเปิดโอกาสหรือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการ
ทำการวิจัยตามแผนงานวิจัย
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14. ระบุวิธีการดำเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทำการวิจัยทั้งในระดับ
แผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้องและ
ชั ด เจนถึ ง การมี เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เดี ย วกั น เพื่ อ นำไปสู่ ผ ลสำเร็ จ ของ    
แผนงานวิจัยนี้อย่างเป็นรูปธรรม
15. ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทำการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดแผนงานวิจัย โดยระบุ เดือน 
ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย และระบุว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของแผนงาน
วิจัย 
16. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดย
แยกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6)
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
(ผนวก 7)
16.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจยั ตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอ
ในแต่ละปี ตลอดการวิจัย (ผนวก 8 และ 9)
16.4 กรณีเป็นแผนงานวิจัย ต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ท ำการวิ จั ย แล้ ว ให้ ร ะบุ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีของทุกปีที่ผ่านมา
17. แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยั และนำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ความคุม้ ค่า
ของงบประมาณที่จะใช้ทำการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome)   
และผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและ
แผนการดำเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลสำเร็จของงานวิจัยเป็น
อักษรย่อ ซึ่งจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสำเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนำไปสู่การวิจัยใน
ระยะต่อไป
1.2 ผลสำเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลสำเร็จที่อาจจะถูกนำไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ  I  หมายถึง ผลสำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลสำเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสำเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลสำเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสำเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
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3. ระบุ  G  หมายถึง ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทำให้เกิดผล
กระทบสูง ย่อมมีน้ำหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออก
มีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบาง
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจจำแนกผลสำเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิ ต ที่ ไ ด้ คื อ ยี น (gene) ที่ ค วบคุ ม การแสดงออก
ลั ก ษณะเปลื อ กแข็ ง ของมะม่ ว ง ผลสำเร็ จ ของงานวิ จั ย ระยะนี้   
เป็นผลสำเร็จเบื้องต้น (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดตำแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
- ให้ระบุผลผลิตที่ ได้คือ รายละเอียดตำแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสำเร็จของงานวิจัยระยะ
นี้เป็นผลสำเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของมะม่วง
เพื่อการส่งออก 
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลสำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสำเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ :
1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยที่กำหนดไว้
2. แต่ละผลสำเร็จที่ได้อาจดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 
1 ปี ก็ได้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับในระยะ
ต่าง ๆ ในแต่ละปีให้ชัดเจน

ส่วน ค. ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
ระบุชื่อและนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบุเลขหมายประจำตัวประชาชน
ระบุตำแหน่งบริหาร/วิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน
ระบุหน่วยงานที่สังกัด และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ระบุประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
7. ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย เป็นต้น
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชอื่ โครงการวิจยั ในฐานะทีต่ นเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจยั : ชือ่ โครงการวิจยั
7.3 ระบุ ชื่ อ งานวิ จั ย ที่ ท ำเสร็ จ แล้ ว : ชื่ อ ผลงานวิ จั ย ปี ที่ พิ ม พ์ การเผยแพร่ 
สถานภาพ และแหล่งทุนในการทำวิจัย
7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำ
วิจัยว่าได้ทำการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

27
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THAILAND (NRCT)

1.
2.
3.
4.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

18. แผนงานวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป
18.1 ผู้ อ ำนวยการแผนงานวิ จั ย ต้ อ งรั บ รองว่ า แผนงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชือ่
กำกับอย่างชัดเจน
18.2 ระบุว่าแผนงานวิจัยนี้ อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด
19. คำชี้แจงอื่น ๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน คำรับรอง คำยินยอม อาทิ โครงการ
พระราชดำริ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียด
อื่น ๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของแผนงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
20. ลงชื่อผู้อำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทำการวิจัยเอง แต่ ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ช โดยระบุ
รายละเอี ย ดตามแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนดไว้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด พร้ อ มทั้ ง แนบแบบข้ อ กำหนด
(terms of reference-TOR) การจัดจ้างทำการวิจัยด้วย
2. กรณีแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทำ
แผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์   ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทำเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม  
ใบรับรองในผนวก 12 จำนวน 1 ชุด

แบบ ต-1ช/ด

แบบรายงานความก้าวหน้า
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย (โดยสรุป) ...........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัย
ที่ ได้ดำเนินการจริง ในรูปของแผนการดำเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ว่ามี
กิจกรรม / ขั้นตอนปฏิบัติตามลำดับอย่างไร .............................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว [ทั้งนี้ 
ให้แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ระหว่าง
ที่ทำการวิจัยที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะนำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
ได้(ถ้ามี)] ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1.รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ....................................................................................................................
....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................
....................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย (นาย  นาง  นางสาว  ยศ) ..............................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .............................. โทรสาร .............................. e-mail ..............................
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .........................................................................
งบประมาณที่ได้รับ ..................................... บาท ระยะเวลาทำการวิจัย ..................................... ปี
เริ่มทำการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) .................................. ถึง (เดือน  ปี) .............................................

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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2.4 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) ...........................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.5 งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น ................................. บาท
2.6 งานตามแผนงานวิจัย / โครงการวิจัยที่จะทำต่อไป ..................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.7 คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) .........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................
(..............................................................)
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ............
ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 
สรุปความเห็นของการประเมิน
 สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
 ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล ......................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ลายเซ็น)
(............................................................)
      หัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ............
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ TOR

ข้อกำหนด (term of reference - TOR) การจัดจ้างทำการวิจยั
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย.............................................................................

หลักการและเหตุผล 
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……

ขอบเขตของงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……

วิธีการดำเนินงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……
ระยะเวลาการดำเนินงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……
งบประมาณ
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……
คุณสมบัติของหน่วยงาน/บุคคลที่รับจ้างดำเนินงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับหน่วยงานที่มิได้ทำการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง จะต้องจัดทำ TOR 
แนบมาพร้อมข้อเสนอการวิจัยด้วย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วัตถุประสงค์
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..……

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นท-1ช
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2551)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจยั
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงลำดับความสำคัญของแผนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณ
ประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลแผนงานวิจัยก่อนทำการวิจัย และจัดเรียงลำดับความสำคัญ (priority) แล้วส่งผลการ
ประเมิ น ผลพร้ อ มแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิ จั ย ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ สนอของบ
ประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพื่อดำเนินการต่อไป
แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2)  
ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
1.1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของประเทศ
1.1.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
1.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3)
ดังนี้
1.2.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.2.2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
1.2.3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ และทรัพยากรบุคคล
1.2.4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
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1.3 กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.3. 1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
1.3. 2 ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
1.3. 3 การปฏิรูปการศึกษา
1.3. 4 การจัดการน้ำ
1.3. 5 การพัฒนาพลังงานทดแทน
1.3. 6 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า
1.3. 7 การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
1.3. 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3. 9 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
1.3.10 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
1.4 นโยบายรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 2 ระยะ (ผนวก 4) ดังนี้
1.4.1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก จำนวน 19 เรื่อง คือ
  1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
  2) แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  3) เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
  4) ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  5) เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  6) จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบ
ทุกหมู่บ้านและชุมชน
  7) สานต่อโครงการธนาคารประชาชน
  8) สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
10) พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน
11) สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร
12) ขยายบทบาทของศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา
13) สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
14) เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ
15) ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
16) ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
17) วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
18) ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
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19) เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน
1.4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จำนวน 7 นโยบาย คือ
  1) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
  2) นโยบายเศรษฐกิจ
  3) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  4) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  5) นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  6) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
  7) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
ให้ประเมินผลในภาพรวมว่า แผนงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับหลายยุทธศาสตร์ และกลุ่มเรื่องเร่ง
ด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ควรจะได้รับคะแนนความ
สอดคล้องสูงกว่าแผนงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่น้อยกว่า ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ
อาจนำความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของตน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) มาร่วม
พิจารณาประเมินผลแผนงานวิจัยได้ โดยมีคะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 10 คะแนน
2. คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย [60 คะแนน]
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]
2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความสำคัญและ
จำเป็น ต้องทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด
2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่
2.1.3 มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง (hub) เพื่อพิจารณาศักยภาพของหน่วยงานวิจัยหลัก
ที่รับผิดชอบแผนงานวิจัย รวมทั้งศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือศูนย์
ประสานงานกลางกับหน่วยงานวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศเพียงใด
2.1.4 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวิจัยที่มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ
หลายหน่วยงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน ซึ่งอาจประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ (ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไม่น้อย
กว่า 2 กระทรวงขึ้นไป) ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันคิดร่วมกัน
ทำการวิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น คณะ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศในเชิ ง หุ้ น ส่ ว น
(partnerships) โดยการสมทบค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และมีส่วนร่วมในการนำ
ผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเป็น
รูปธรรมเพียงใด
2.1.5 โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วิจัย มีความเหมาะสมและมีความพร้อม
คือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด  
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1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะทำการวิจัยได้สำเร็จ
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่
กำหนดไว้ในแผนงานวิจัย
3) เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านการวิจัย
4) อุทิศเวลาให้กับการทำการวิจัยตลอดแผนงานวิจัย
5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย (ผนวก 10) และความรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวัติติดค้าง
การส่งรายงานการวิจัย/การเงิน)
2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการวิจัย เพื่อเป็น
การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่
2.1.7 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด
1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่จะทำการ
วิจัยกับผลการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็น
แนวทางในการวิจัย
2) มีการอ้างอิงผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม
2.1.8 จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดแผนงานวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด
1) ระบุขนั้ ตอน และระยะเวลาทำการวิจยั ของแผนงานวิจยั โดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่
2) แสดงความพร้อมในการทำการวิจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
2.1.9 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการทำการวิจัยหรือไม่
1) เหมาะสมกับสภาพเงือ่ นไขของสังคม และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนงานวิจยั
2) ระบุสถานที่ทำการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่
เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย
2.1.10 งบประมาณที่ใช้ทำการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน]
2.2.1 แสดงกระบวนการวิจยั ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างทฤษฎี สมมุตฐิ าน หรือกรอบแนวความคิด
สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง โดยการแสดงความสัมพันธ์และ
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างแผนงานวิจัยย่อย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย เพื่อ
เน้นให้เห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันอย่างไร 
2.2.2 ระบุกลยุทธ์โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทำการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเพียงใด
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2.2.3 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายหรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ระบุกลุม่ เป้าหมาย วิธกี ารถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชดั เจน และมีการเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่
2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน]
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น
การสร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ
ในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่
มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด
2.3.2 แสดงผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
รวมทั้ ง สนองตอบยุ ท ธศาสตร์ ใ ดในยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) ด้วยเพียงใด
2.3.4 แสดงจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการทำการวิจัยนี้หรือไม่
3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน]
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ (multiplier) ที่ส่งผลสะเทือน
สูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบของงานวิจัย อาจจะ
แสดงในเชิงปริมาณ หรือเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอด และใช้ต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลตอบแทนสูง หรือ
เป็นงานวิจัยที่ผลิตได้ปริมาณมากและตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้ได้รับผลตอบแทน
สูงตามไปด้วยหรือไม่เพียงใด
3.2 งานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมีแนวโน้มจะสามารถขยายการ
พัฒนาไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติได้หรือไม่
3.3 ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
		 (พ.ศ. 2550-2554)
1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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5) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
3.3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
3) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางวิทยาการ และทรัพยากรบุคคล
4) การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิ จั ย ทรั พ ยากร และภู มิ ปั ญ ญาของประเทศ
สู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
3.3.3 นโยบายรัฐบาล
1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก จำนวน 19 เรื่อง คือ
1. 1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1. 2) แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. 3) เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
1. 4) ดำเนิ นมาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
1. 5) เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1. 6) จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) 
ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน
1. 7) สานต่อโครงการธนาคารประชาชน
1. 8) สนับสนุนสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
1. 9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
1.10) พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน
1.11) สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร
1.12) ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบัน
อาชีวศึกษา
1.13) สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
1.14) เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ
1.15) ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
1.16) ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1.17) วางระบบการถือครองทีด่ นิ และกำหนดแนวเขตการใช้ทดี่ นิ ให้ทวั่ ถึงและเป็นธรรม
1.18) ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
1.19) เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2) นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จำนวน 7 นโยบาย คือ
2.1) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2) นโยบายเศรษฐกิจ
2.3) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.4) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.5) นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2.6) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.7) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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หมายเหตุ : 1. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจยั โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
กับหน่วยงาน
2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน

ส่วนที่ 2
ข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย
(proposal of research project)
u

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบ
การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ด) พร้อมคำชี้แจง

u

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (นท-1ด)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2551)

แบบเสนอโครงการวิจยั (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

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

		 (ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................

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

โครงการวิจัยใหม่
       
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…......ปี ปีนี้เป็นปีที่…....... รหัสโครงการวิจัย..……...........…..
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I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุณาระบุความสอดคล้อง
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
ยุทธศาสตร์ ...........................................................................................................
- ระบุ ค วามสำคั ญ กั บ เรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งมากที่ สุ ด ในยุ ท ธศาสตร์ นั้ น ๆ (โปรดดู
รายละเอียดในผนวก 2)
.........................................................................................................................
II ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของโครงการวิ จั ย กั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงาน
วิจัยที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ .........................................................................................
- กลยุทธ์การวิจัยที่ ...............................................................................................
- แผนงานวิจัยที่ ...................................................................................................
III ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของโครงการวิ จั ย กั บ กลุ่ ม เรื่ อ งที่ ค วรวิ จั ย เร่ ง ด่ ว นตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
- กลุ่มเรื่อง ..........................................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัย

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1
หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก : เรื่อง ...........................................
.........................................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย .............................
.........................................................................................................................

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทำวิจัย และสัดส่วนที่
ทำการวิจัย (%)] และหน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย  (ผนวก 5)
4. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน
ที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาทำการวิจยั และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจยั (ให้ระบุขนั้ ตอนอย่างละเอียด)
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัย
ที่ต้องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ
ที่เสนอขอ (ผนวก 6)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน
แต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ผนวก 9)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทำการวิจัยแล้ว)

17. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คำรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจยั ว่าโครงการวิจยั ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                    

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทำการวิจัยเองแต่ ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ด โดยระบุ
รายละเอี ย ดตามแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนดไว้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด พร้ อ มทั้ ง แนบแบบข้ อ กำหนด
(terms of  reference-TOR) การจัดจ้างทำการวิจัยด้วย
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1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
  2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
3. ตำแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำ
วิจัยว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วน ค. ประวัติคณะผู้วิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และนักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัด
ทำโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์   เพื่อประโยชน์
ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์   ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทำเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม  
ใบรับรองในผนวก 12 จำนวน 1 ชุด

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำชีแ้ จงแบบเสนอโครงการวิจยั (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ด)
แบบ ว-1ด หมายถึง

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัย
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- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณี เ ป็ น โครงการวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งต้ อ งระบุ จ ำนวนระยะเวลาที่ ท ำการวิ จั ย ทั้ ง หมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุความสำคัญกับ
เรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 
2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุด
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื่อง โดยระบุ
กลุ่มเรื่องที่มีความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 กลุ่มเรื่อง (ผนวก 3)
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ 
โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรื่อง/นโยบาย ในนโยบายแต่ละระยะ
หมายเหตุ : หากโครงการวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III และ IV ก็ ไม่ต้องระบุความ
สอดคล้อง  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชื่อโครงการวิจัย :

แบบข้อเสนอการวิจยั ในระดับโครงการวิจยั (research project) ประกอบการ
เสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึง่ สามารถใช้เป็นแบบในการจัดทำข้อเสนอการวิจยั
ทัง้ ในรูปแบบโครงการวิจยั อิสระหรือโครงการวิจยั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้แผนงานวิจยั
ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณี เ ป็ น โครงการวิ จั ย ภายใต้ แ ผนงานวิ จั ย ให้ ร ะบุ ชื่ อ แผนงานวิ จั ย ทั้ ง  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย (research project)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สำนัก/
กรม/กระทรวง หรื อ ภาควิ ช า/คณะ/มหาวิ ท ยาลั ย /กระทรวง พร้ อ มทั้ ง สถานที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมดำเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละ
หน่วยงานมีส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการทำการวิจัย
พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทำงานวิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย
  2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)
3. ระบุสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 5)
  4. ระบุคำสำคัญ (keywords) ที่มีความสำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทำการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำการวิจัยได้ 
5. แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องทำการวิจัยเรื่องนี้ 
  6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลำดับความสำคัญเป็นข้อ ๆ  
โดยเชื่อมโยงกับความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
  7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ทำการวิจัย
แต่ไม่สามารถกำหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้
  8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล
ที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย แล้วนำมาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
  9. กำหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือ
ด้านอื่น ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
10. ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้

12.

15.
16.
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14.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

13.

11.1 แก้ปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำการวิจัย
11.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน
11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ
11.5 นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
11.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
11.8 อื่น ๆ (ระบุ)
และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ด้วย
อธิบายขั้นตอนวิธีการทำการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล การกำหนดพื้นที่ ประชากร
ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ รวมทัง้ ระบุสถานที่
ที่จะใช้เป็นที่ทำการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ
ระบุระยะเวลาที่ทำการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น 
ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยนี้
รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด
ภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็น
โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทำการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการดำเนิน
งานในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย
ระบุ ร ายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะและความจำเป็ น ของอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
วิจัย(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้อง
ขอเช่า หรือขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้
ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจำแนกตามงบ
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6)
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง โปรดระบุรายละเอียดงบประมาณการวิจัย
ที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย โดยจำแนกตามงบ
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 9)
16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ ได้รับอนุมัติ ให้ทำการวิจัยแล้ว ให้ระบุ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ

48

17. แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความคุ้มค่า
ของงบประมาณที่จะใช้ทำการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้
โดยระบุประเภทของผลสำเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสำเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนำไปสู่การวิจัยใน
ระยะต่อไป
1.2 ผลสำเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลสำเร็จที่อาจจะถูกนำไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ  I  หมายถึง ผลสำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลสำเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสำเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลสำเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสำเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
3. ระบุ  G  หมายถึงผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทำให้เกิดผล
กระทบสูง ย่อมมีน้ำหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง
ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรั บ ปรุ ง พั น ธ์ุ ม ะม่ ว งเพื่ อ การส่ ง ออก เนื่ อ งจากมะม่ ว ง
ที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วง
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้นจึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจจำแนกผลสำเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. การวิ จั ย ระยะแรกได้ ค้ น พบยี น (gene) ที่ ควบคุ ม การแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลสำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสำเร็จ
เบื้องต้น (P)
2. กรณีมีการวิจั ย และพั ฒ นาในระยะต่ อ มา โดยวิ จั ย ในรายละเอี ย ด
ตำแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
- ให้ระบุผลผลิตที่ ได้คือ รายละเอียดตำแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสำเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลสำเร็จกึ่งกลาง (I)

1.
  2.
  3.
  4.

ระบุชื่อและนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบุเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน
ระบุตำแหน่งบริหาร/วิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน
ระบุหน่วยงานทีส่ งั กัด และสถานทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
  5. ระบุประวัติการศึกษา
  6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
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ส่วน ค. ประวัติคณะผู้วิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง 
ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของ
มะม่วงเพื่อการส่งออก 
-  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลสำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็น ผลสำเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ : 1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยที่กำหนดไว้
2. แต่ละผลสำเร็จที่ ได้อาจดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือ
มากกว่า 1 ปี ก็ได้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลสำเร็จทีค่ าดว่าจะได้รบั
ในแต่ละปีให้ชัดเจน
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ  พร้อมลายมือชื่อกำกับ
อย่างชัดเจน
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจาก
แหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คำชี้แจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คำรับรอง คำยินยอม อาทิ โครงการ
พระราชดำริ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียด
อื่นที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
20. ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
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  7. ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย เป็นต้น
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัย  : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 ระบุชื่องานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 
สถานภาพในการทำการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการ
ทำการวิจัยว่าได้ทำการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ :   1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมิได้ทำการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ด โดยระบุ
รายละเอี ย ดตามแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนดไว้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด พร้ อ มทั้ ง แนบแบบข้ อ กำหนด
(terms of  reference-TOR) การจัดจ้างทำการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
และนักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัด
ทำโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์
ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์   ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทำเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม  
ใบรับรองในผนวก 12 จำนวน 1 ชุด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นท-1ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2551)

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจยั
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]
1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 2) ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
1.1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของประเทศ
1.1.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
1.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์   
(ผนวก 3) ดังนี้
1.2.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.2.2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
1.2.3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ และทรัพยากรบุคคล
1.2.4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะทางการประเมินผลโครงการวิจัยสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทางวิชาการ
และงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณประจำปี
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อทำ
หน้าที่ประเมินผลโครงการวิจัยก่อนทำการวิจัย และจัดเรียงลำดับความสำคัญ (priority) แล้วส่งผลการ
ประเมิ น ผลพร้ อ มแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิ จั ย ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ สนอของบ
ประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพื่อดำเนินการต่อไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1.2.5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
1.3 กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.3. 1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
1.3. 2 ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
1.3. 3 การปฏิรูปการศึกษา
1.3. 4 การจัดการน้ำ
1.3. 5 การพัฒนาพลังงานทดแทน
1.3. 6 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า
1.3. 7 การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
1.3. 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3. 9 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
1.3.10 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
1.4 นโยบายรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ (ผนวก 4) 
ดังนี้
1.4.1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก จำนวน 19 เรื่อง คือ
  1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
  2) แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  3) เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
  4) ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  5) เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  6) จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ให้ครบ
ทุกหมู่บ้านและชุมชน
  7) สานต่อโครงการธนาคารประชาชน
  8) สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
  9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
10) พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน
11) สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร
12) ขยายบทบาทของศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา
13) สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
14) เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ
15) ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
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2. คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย [60 คะแนน]
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]
2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความสำคัญและ
จำเป็นต้องทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่
2.1.3 โครงสร้างคณะผู้บริหารโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อมคือ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด  
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จ
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัย
3) เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านการวิจัย
4) การอุทิศเวลาให้กับการทำการวิจัย ตลอดโครงการวิจัย
5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย (ผนวก 9) และความรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวัติติดค้าง
การส่งรายงานการวิจัย/การเงิน)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

16) ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
17) วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
18) ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
19) เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน
1.4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จำนวน 7 นโยบาย คือ
1) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2) นโยบายเศรษฐกิจ
3) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5) นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
7) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
ให้ประเมินผลในภาพรวมว่า โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับหลายยุทธศาสตร์ และกลุ่มเรื่องเร่ง
ด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ควรจะได้รับคะแนนความ
สอดคล้องสูงกว่าโครงการวิจยั ทีม่ คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทนี่ อ้ ยกว่า ทัง้ นี้ หน่วยงานภาครัฐอาจ
นำความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของตน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) มาร่วมพิจารณา
ประเมินผลโครงการวิจัยได้ โดยมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 10 คะแนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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2.1.4 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการวิจัย เพื่อ
เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่
2.1.5 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด
		
1) แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุตฐิ าน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่ทำการวิจัย
กับผลการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็น
แนวทางในการวิจัย
2) มีการอ้างอิงผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม
2.1.6 จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด
1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาทำการวิจัยของโครงการวิจัยโดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่
2) แสดงความพร้อมในการทำการวิจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล
2.1.7 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการทำการวิจัยหรือไม่ 
1) เหมาะสมกับสภาพเงือ่ นไขของสังคม และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจยั
2) ระบุสถานที่ทำการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่
เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย
2.1.8 งบประมาณที่ใช้ทำการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน]
2.2.1 ระบุกลยุทธ์การเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์   ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพียงใด
2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไปหรือเป็นการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมีการ
เสนอของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่
2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน]
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น
การสร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ
ในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่
มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด

2.3.2 แสดงผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) ด้วยเพียงใด
2.3.4 แสดงจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานวิจัยนี้หรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)  [30 คะแนน]
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจยั จะทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
		 (พ.ศ. 2550-2554)
1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
3) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางวิทยาการ และทรัพยากรบุคคล
4) การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่
การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
3.1.3 นโยบายรัฐบาล
1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก จำนวน 19 เรื่อง คือ
1.1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.2) แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3) เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
1.4) ดำเนินมาตรการในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1. 5) เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1. 6) จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) 
ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน
1. 7) สานต่อโครงการธนาคารประชาชน
1. 8) สนับสนุนสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
1. 9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
1.10) พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน
1.11) สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร
1.12) ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบัน
อาชีวศึกษา
1.13) สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
1.14) เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ
1.15) ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
1.16) ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1.17) วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและ
เป็นธรรม
1.18) ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
1.19) เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน
2) นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จำนวน 7 นโยบาย คือ
2.1) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2) นโยบายเศรษฐกิจ
2.3) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.4) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.5) นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2.6) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.7) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
หมายเหตุ : 1. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลโครงการวิจยั โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
กับหน่วยงาน
2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน

ขั้นตอนการใช้งาน
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Project Management : NRPM)

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย
เคยใช้ระบบ

ลงทะเบียนในระบบ

มีข้อมูลในระบบ

ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน
เพื่อขอสิทธิในการเข้าใช้ระบบ

Login
เข้าสู่ระบบ

ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัย
ให้ผู้ประสานหน่วยงาน

เสร็จสิ้น

รายละเอียดดูใน URL : http://nrpm.nrct.go.th
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กรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย
โดยมีข้อมูลที่ต้องส่งเข้าในระบบ คือ
1. รายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและไฟล์แนบ
2. รายงานความก้าวหน้าและไฟล์แนบ
   (กรณีข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เข้าระบบเป็นครั้งแรก

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ NRPM สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

Login
เข้าสู่ระบบ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1. เพิ่ม/ลบ/ให้สิทธิ แก่นักวิจัย
2. แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน
3. เพิ่มหน่วยงานย่อย ระดับ คณะ / สถาบัน / 
   กอง / กลุ่ม / ภารกิจ ของหน่วยงาน
4. กรอก แบบ ว-6
นักวิจัยกรอกข้อเสนอการวิจัย     
เข้าในระบบ

กรอกข้อเสนอการวิจัย

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอการวิจัย
1. ถูกต้องส่งไปจัดลำดับความสำคัญและเกรด
2. ไม่ถูกต้องส่งกลับนักวิจัยแก้ไข
จัดลำดับความสำคัญและให้เกรด
ส่งข้อเสนอการวิจัยให้กับหัวหน้าหน่วยงาน

เสร็จสิ้น
รายละเอียดดูใน URL : http://nrpm.nrct.go.th

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ NRPM สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

Login
เข้าสู่ระบบ
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ผู้ประสานหน่วยงานทำการแก้ไข   
ข้อมูลการวิจัย / ข้อเสนอการวิจัย

กรอกความเห็นและยืนยัน
การส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช.

เสร็จสิ้น

รายละเอียดดูใน URL : http://nrpm.nrct.go.th
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ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอการวิจัย 
1. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งกลับเจ้าหน้าทีห่ น่วยงาน
   ให้แก้ไข 
2. ข้อมูลครบถ้วน ส่ง วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. เพิ่ม/ลบ/ให้สิทธิ แก่นักวิจัย
2. แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน
3. เพิ่มหน่วยงานย่อย ระดับ คณะ / สถาบัน / 
   กอง / กลุ่ม / ภารกิจ ของหน่วยงาน

ภาคผนวก
u
u

u
u
u
u

u
u

u

u
u
u

ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
ผนวก 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)
ผนวก 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553)
ผนวก 4 นโยบายรัฐบาล
ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย			
ผนวก 6 ตั ว อย่ า งรายละเอี ย ดงบประมาณการวิ จั ย ของ
ข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ
(ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ผนวก 7 ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย
ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 8 ตั ว อย่ า งรายละเอี ย ดงบประมาณการวิ จั ย ของ
แผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่
เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยจำแนก
ตามงบประเภทต่ า ง ๆ ที่ เ สนอขอในแต่ ล ะปี
(กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยต่อเนื่อง)
ผนวก 10 จรรยาบรรณนักวิจัย
ผนวก 11 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 1

(สำเนา)
ที่ สร.0202/ ว.107						

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

28   กรกฎาคม  2521
ขออนุมัติในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
		
ด้ ว ยในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2521 สำนั ก งาน       
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอผลการพิจารณาร่วมกับสำนักงาน   
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   เกี่ยวกับการวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม  และได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณารวม  2  ประการ   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า

		
2. การพิจารณาโครงการและแผนงานการวิจยั เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
วิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและ
ประสานประโยชน์กัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผล
โครงการวิจัยและแผนงาน  ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ทั้งนี้  ให้พิจารณา
ในทางที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านวิจยั ทัว่ ๆ ไปด้วย และให้สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
ถือปฏิบัติต่อไป
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1. การวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่ร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ จั ด ทำเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ กำหนดวงเงิ น       
งบประมาณประจำปี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรื่อง

		
จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

						

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

					
(ลงชื่อ)		    ปลั่ง  มีจุล
							
( นายปลั่ง  มีจุล )
					
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. 281-2220

สำเนาถูกต้อง						
รจนา  อ่วมฉลู						

สมลักษณ์  คัด 13 มิ.ย.37
รจนา  อ่าน / ทาน

ผนวก 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานทีม่ น
ั่ คงของประเทศ

2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการอยูร่ ว่ มกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
อย่างสันติและเกื้อกูล
3.1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ และคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้
และความเป็นไทย
3.2 การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
3.3 การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเป็นธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน
่ คงของ
ฐานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์
4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3 การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  

5.1 การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ให้เป็นส่วนหนึง่ ของ
วิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
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3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1.1 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
1.2 การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มสี ขุ ภาพแข็งแรงทัง้ กายและใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคม
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
1.3 การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ
5.3 สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการกำกับ
ควบคุม และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา
5.4 การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสูภ่ มู ภิ าค ท้องถิน่ และชุมชนเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
5.5 ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา
5.7 การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพ
และความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้

1.2 การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธ์ทาง
สังคมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมั่นคงทางอาหารและการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1.3 การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาระบบการคุ้มครองทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการ
ดำรงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสร้างกระบวนการ
ยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิทธิ
และหน้าทีข่ องพลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เพือ่ ลดความขัดแย้ง
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ให้ความสำคัญกับ
1.1 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะ
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการ
ทำงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากำลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้
ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมัยใหม่ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถนำไปใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างของระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างฐาน
ความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนา
ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐาน
การพัฒนาที่มั่นคง และเป็นฐานการดำรงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน
สามารถดำรงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้

2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั ง คมให้ เ ป็ น รากฐานที่ มั่ น คง
ของประเทศ ให้ความสำคัญกับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ
ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการ
องค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน มีกระบวนการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชนในการนำไปสูก่ ารพึง่ ตนเอง รวมทัง้
การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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2.2 การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
ภายในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการนำภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ และสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน ส่งเสริมการร่วม
ลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจ
ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ    
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกือ้ กูลด้วยการส่งเสริมสิทธิชมุ ชนและกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
สงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างกลไก
ในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน ให้ความสำคัญกับ

3.1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐาน
ความรู้และความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเครือข่ายชุมชน
บนรากฐานของความรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบ
และพัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต
3.2 การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคง   และสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต
โดยการระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่ง
ระดมทุนและเป็นหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ
พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานและประหยัดเงินตราต่างประเทศ

3.3 การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเป็นธรรม โดยส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบได้อย่างเสรีและเป็นธรรม  
การกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐานราก ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการเงินทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้มฐี านะเป็นนิตบิ คุ คล และใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เป็นกลไกในการระดมทุน รวมทั้งดำเนินนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ด้วยการ
กระจายอำนาจการจัดเก็บภาษี การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย และการก่อหนี้ภายใต้กรอบการ
รักษาวินัยทางการคลัง

4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
ปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเงินและการคลัง และ
การสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด
มลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกลไกกำหนดจุดยืนต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
4.3 การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการวาง
พื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว โดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางสำคัญ เริ่มจากการจัดการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งพัฒนา  
ขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
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4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่อรักษาสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชน
และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รวมทั้งการป้องกันภัยพิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน
่ คงของ
ฐานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ให้ความสำคัญกับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุง่ เสริมสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมอย่างยัง่ ยืน ให้ความสำคัญกับ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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5.1 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนา
ภาวะความเป็นผู้นำประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการเมืองให้เข้มแข็ง
และเป็นอิสระมากขึ้น
5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นธรรม
สร้างความสมดุล และร่วมในการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการ
พั ฒ นาประเทศ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการทำงานของกลไกตรวจสอบภาค
ประชาชน  เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ
5.3 สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการกำกับ
ควบคุม และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คำนึงถึงความต้องการของประชาชนและทำงานร่วมกับ
หุ้นส่วนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการสาธารณะและลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกำกับดูแล
ที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด
5.4 การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสูภ่ มู ภิ าค ท้องถิน่ และชุมชนเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
โดยพั ฒ นาศั ก ยภาพและกระจายอำนาจการตั ด สิ น ใจให้ ท้ อ งถิ่ นมี บ ทบาท สามารถรั บ ผิ ด ชอบใน      
การบริหารจัดการสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

5.5 ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริตและมีธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เอกชนทั่วไปเป็น “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สร้างจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ยุติธรรม
ต่อผู้บริโภค และเป็นธรรมกับธุรกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันผล
ประโยชน์คืนสู่สาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้มีบทบาทในการ
สร้างธรรมมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น
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5.7 การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่
ดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านการป้องกัน
ประเทศ ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ และตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์ได้ฉับไว พร้อมทั้งผนึกพลังร่วมกับ  
ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ดำเนิ น การป้ อ งกั น และพั ฒ นาประเทศให้ ส ามารถพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาเอกราช สถาบั น      
พระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมั่นคงของประชาชนและสังคม ให้มีความอยู่รอดปลอดภัย   
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

5.6 การปฏิ รู ป กฎหมาย กฎระเบี ย บและขั้ น ตอน กระบวนการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ด้วยการเปิดโอกาสให้
ภาคีและกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมาย เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ลดการใช้ดุลพินิจของราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนาด
เล็กและผู้ประกอบการใหม่

ผนวก 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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นโยบายการวิจยั ของชาติระหว่าง พ.ศ. 2551-2553 ได้กำหนดไว้ดงั นี้
1. เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
และนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) โดยการวิจัยจะตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยดำเนินการควบคู่กับการวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ อันเป็นรากฐานอันสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัย  ตลอดจนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ
และติดตามผล เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคส่วนและทุกระดับของประเทศ   อีกทั้งเพื่อ    
ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น
3. เน้นงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งมีการจัดลำดับ
ความสำคัญและความจำเป็นของกลยุทธ์การวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณะ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ
4. งบประมาณการวิจัยมีการกระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค โดยมี
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนา  การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยร่วมกัน
5. ดำเนินยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) อย่างเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
6. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เป็นพื้นฐานเชิงนโยบาย
ที่เชื่อมโยงกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
นโยบายการวิจัยของชาติดังกล่าวจะรองรับ วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทย
มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมี พันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนา
ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการวิ จั ย ของประเทศให้ สู ง ขึ้ น และสร้ า งฐานความรู้ ที่ มี คุ ณ ค่ า

เพื่อสามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละสาธารณะ โดยใช้ ท รั พ ยากรและเครื อ ข่ า ยวิ จั ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ทุ ก ฝ่ า ย
มีส่วนร่วม”
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

รวม

ล้านบาท

6,089

7,436

8,555

22,080

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่ง
ครอบคลุ ม การสร้ า งมู ล ค่ า ผลผลิ ต ทางการเกษตรและประมง รวมทั้ ง การพั ฒ นาองค์ ความรู้ แ ละ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมและการบริ ก าร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การท่ อ งเที่ ย ว        
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งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1
เป้าหมาย
: 1. มี จ ำนวนผลงานวิ จั ย ที่ มี ก ารนำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง
เศรษฐกิจและสาธารณะในระดับชุมชน และระดับประเทศ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ผลงาน
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 32 ของงบประมาณ
การวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคำนึงถึงบทบาทการ
แข่ ง ขั น ของประเทศภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง
สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยดำเนินการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำหนด
กลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 8 กลยุทธ์ และ 29 แผนงานวิจัย ดังนี้

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และนำไปสูก่ ารแข่งขัน
และการพึง่ พาตนเอง เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง พืชผัก ผลไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
1.2 การวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ปศุ สั ตว์ เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และนำไปสู่ การแข่ ง ขั น และ
การพึ่งพาตนเอง เช่น สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก แพะ เป็นต้น
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
นำไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
และประมง
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและประมง
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสม ในพื้นที่และการใช้น้ำ
ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้    
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่น
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสินค้าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใช้
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้    
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

77
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THAILAND (NRCT)

3.3 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ในประเทศและการเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพการผลิตและการตลาด
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย 3 แผนงาน
วิจัย ดังนี้     
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิ ต พลั ง งานชี วภาพและพลั ง งานทางเลื อ กอื่ น
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้  
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น
5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้       
6.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนามาตรฐาน และยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบการจัดส่งและกระจายสินค้าที่มี
มาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้  
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชื่อมอาเซียนสู่สากล
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
8.3 การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
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2. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
				
สังคม
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ตัวชี้วัด  	
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ ก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สังคม และก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการพัฒนาสังคม
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2
เป้าหมาย
: 1. มีจำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและเชิงสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ
ไม่น้อยกว่า 5,000 ผลงาน     
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ 2 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26 ของ       
งบประมาณการวิจัยที่จัดสรร ให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

รวม

ล้านบาท

5,367

5,961

6,661

17,940

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมี   
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส  
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยกำหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความ
สำคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 9 กลยุทธ์ และ 30 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การปฏิรปู การศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทัง้ ในและนอกระบบ ตลอดจน
การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้  
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้  
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์
งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข     
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์การวิจยั ที่ 4 การพัฒนาและการคุม้ ครองภูมปิ ญั ญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้าน
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคุ้มครองภูมิปัญญา
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้     
6.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม  
6.4 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การต่ อ ต้ า นและป้ อ งกั น
การทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน
6.5 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 การจัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ผู้มีอิทธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด   
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยใช้มาตรการทางสังคม และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้  
8.1 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถิน่ กระบวนการและกลไกสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลักประกันรายได้ ตลอดจน
ความมั่นคงในครัวเรือน
8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาสังคม และการจัดการความรู้เพื่อขจัด
ความยากจนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 การเสริมสร้างความมั่นคงและบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความ
ไม่สงบในประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
9.1 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ
9.2 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคม และการสร้าง
ความสมานฉันท์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
และในประเทศ
9.3 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผู้ลักลอบเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างถิ่น
9.4 	การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
				
วิทยาการและทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์การวิจัย  	: พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศและ
การพึ่ ง พาตนเอง โดยใช้ ฐ านความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ

ตัวชี้วัด  	

เป้าหมาย

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

รวม

ล้านบาท

5,068

6,846

8,786

20,700
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ยุทธศาสตร์การวิจยั นีม้ งุ่ เน้นการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละต่อยอดภูมปิ ญั ญาของประเทศ
เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของ
ประเทศ โดยกำหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 6 แผนงาน
วิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์
และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้  
1.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น
1.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์
1.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการอื่น ๆ
1.4 การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการต่าง ๆ
ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้   
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย และ
นักบริหารการวิจัย ในวิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัย
สู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และก่อให้เกิด   
ผลกระทบในด้านการพัฒนาประเทศ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3
: 1. มี จ ำนวนผลงานวิ จั ย ที่ มี ก ารนำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะ ในระดับชุมชนและระดับ
ประเทศ ไม่น้อยกว่า 3,000 ผลงาน   
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณ
การวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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4. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม  
เป้าประสงค์การวิจัย  	: พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด  	
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ มี การถ่ า ยทอดผลการวิ จั ย    
สู่กลุ่มเป้าหมาย พัฒนา องค์ความรู้ และก่อให้เกิดผล
กระทบในด้านการพัฒนาประเทศ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4
เป้าหมาย
: 1. มีจำนวนผลงานวิจยั ทีม่ กี ารนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
สั ง คมและสาธารณะ ในระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ ประเทศ   
ไม่น้อยกว่า 1,500 ผลงาน   
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 8 ของงบประมาณ
การวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

รวม

ล้านบาท

1,617

1,843

2,060

5,520

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและสั ง คม รวมทั้ ง การสร้ า งองค์ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรดิ น
ทรัพยากรน้ำ และภัยธรรมชาติ โดยกำหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 4
กลยุทธ์ และ 16 แผนงานวิจัย ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (value creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากร
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการ
เกษตร ประมง และชายฝั่ง
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ที่สำคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ
1.8 การวิจยั เพือ่ ฟืน้ ฟูและเพิม่ ความสมบูรณ์ของพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน
และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูบำรุงดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดิน
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการฟื้นฟูบำรุงดิน
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและสร้าง
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ำของประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 การสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 แผนงาน
วิจัย ดังนี้  
4.1 การวิจยั เกีย่ วกับภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัยและระบบการ
เฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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5. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และ
ภู มิ ปั ญ ญาของประเทศ สู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ด้ ว ยยุ ท ธวิ ธี ที่
				
เหมาะสม
เป้าประสงค์การวิจัย  	: พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรู้ของประเทศ
อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด  	
: 1. ระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และความรู้
ของประเทศ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5
เป้าหมาย
: 1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและความรู้ของ
ประเทศที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำผล
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ   
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 4 ของงบประมาณ
การวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

รวม

ล้านบาท

858

914

988

2,760

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการด้านการวิจัยของประเทศ โดยกำหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 2
กลยุทธ์ และ 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศตลอดจนการบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์
ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้  
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทาง
การผลักดันสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
1.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาฐานข้อมูลและดัชนีดา้ นการวิจยั ทีเ่ หมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ

1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการ
สาขาต่าง ๆ ตลอดจนองค์ความรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับชุมชน   
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ความสามารถด้านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
มั่นคงในการดำรงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,000 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: ลดปัญหาความยากจน ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างมั่นคง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ กฎหมาย การมีส่วนร่วม คุณธรรม จริยธรรม              
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคง
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,500 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: เกิดความมั่นคงในประเทศ มีความสมานฉันท์และความ
เป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก
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1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กลุ่ ม เรื่ อ งที่ ค วรวิ จั ย เร่ ง ด่ ว นตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ
(พ.ศ. 2551-2553)
จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว เมื่อนำมาพิจารณาจัดความสำคัญ เป็นกลุ่มเรื่องที่
ควรวิจัยเร่งด่วน โดยคำนึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไข
ปัญหาและนำไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาประเทศโดยเร็ว สามารถกำหนดเป็นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัย
เร่งด่วนรวม 10 กลุ่มเรื่อง (priority based) คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยเร่งด่วน ปีละประมาณ
16,800 ล้านบาท ดังนี้

3. การปฏิรูปการศึกษา

การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา จัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,000 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมีการพัฒนา
การศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. การจัดการน้ำ
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การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 900 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. การพัฒนาพลังงานทดแทน

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน การพัฒนาคุณภาพพลังงานชีวภาพและ
พลังงานทางเลือกอื่น เช่น ในด้านเทคนิควิทยาการ ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ การประหยัด และผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 1,100 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: ประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าพลังงานลดการ
ขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทัง้
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า

การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตร และเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพการส่งออกในกลุม่ สินค้าทีส่ ร้างรายได้หลักจากการส่งออก และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน รวมทัง้
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาคุณภาพสินค้า มาตรฐานสินค้า ตลอดจนความปลอดภัย  
ของอาหาร (food safety)
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 3,500 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

7. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ

การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การติด
เชื้อ วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการวิจัยด้านบุคลากรการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,200 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: คุณภาพชีวติ ของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุข
ดีขึ้น
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม

10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 800 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: เพิ่มรายได้ ให้กับประเทศ และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยี ใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบการจัดการด้าน     
โลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพ
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 2,000 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และมี ร ะบบ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ภาค    
การผลิตและภาคบริการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  และการเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่
ประมาณการงบประมาณ : คาดว่าจะใช้ปีละ 800 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ผนวก 4

นโยบายรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น
2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล  
ดังต่อไปนี้

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1. นโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะเริม่ ดำเนินการในปีแรก

รัฐบาลถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ปราบ
ปรามยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ฟื้นฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพ
อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยมีนโยบายที่สำคัญ คือ
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริม
สร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การ
ปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็น
รากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดำเนินภารกิจในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้ง
อำนวยความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผู้เสพ
คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ส่วนผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาล
จะเร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริมาณผู้เสพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อ
ของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงิน

ทุจริตของผู้มีอิทธิพลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การค้ามนุษย์ และการเป็นเจ้ามือ
การพนัน เป็นต้น
1.4 ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
โดยดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต พร้อมทั้งจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อย

1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ให้ครบทุก
หมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง และพัฒนา
โครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสินทรัพย์ชุมชน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมของชุมชน เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิน่ และจังหวัด อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.8 สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สร้างโอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละ
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้
ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและ
การตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพ
เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง
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1.7 สานต่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างทางเลือกและลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมี
โอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในการ
ลงทุน สร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็ก
ในครัวเรือน พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้สามารถยกระดับเป็น
ธนาคารหมู่บ้านและชุมชน

1.11 สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากผล
กระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่
เป็นธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา
เพื่อให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพื่อให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรม ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1.13 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ “บ้านเอื้ออาทร”
“บ้านรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งสามารถ
เดินทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก
1.14 เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลา
เชื่อมโยงจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟขนส่งผู้ โดยสารและขนส่งสินค้า และการพัฒนาขีดความสามารถ    
ของท่าอากาศยานสากล เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.15 ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเร่งรัดโครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล รวมทั้ง
เร่งรัดมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมัน
จากต่างประเทศ
1.16 ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย
ประกาศให้ปี 2551 - 2552 เป็น “ปีแห่งการลงทุน” และ “ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย”
1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน
และประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงและพอเพียง
1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟื้นฟูและขุดลอก
แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน โดยดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย

เพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำโดยการ
พัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ
1.19 เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ธุรกิจเอกชน และชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทาง
เลือกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล

2.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
รัฐบาลให้ความสำคัญแก่การให้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะของรัฐภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข โดยจะดำเนินการ ดังนี้
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2.1.1 นโยบายการศึกษา
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกัน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มคี ณุ ภาพและคุณธรรม
อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
3) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง
พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง
4) ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ สนับสนุนผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ หรืออยูใ่ นสภาวะยากลำบาก ให้ได้รบั การศึกษา
และเพิม่ โอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กยู้ มื ทีผ่ กู พันกับรายได้ในอนาคต และเชือ่ มโยง
กับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ
รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5) สนั บ สนุ น การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนให้ ส อดรั บ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ และเร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ
บริการสุขภาพและการท่องเทีย่ ว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในส่วนของนโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดำเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศ ดังต่อไปนี้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ระหว่างสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพตามมาตรฐานสากล
6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น
สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพื่อการ
เรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บำบัดและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี   
สารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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2.1.2 นโยบายแรงงาน
1) เร่งฝึกอบรมและพัฒนาคนที่ทำงานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
2) จัดให้มรี ะบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มผี ลกระทบต่อการจ้างงาน
การเลิกจ้างอื่นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว
3) ให้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งให้ความสำคัญแก่
ความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งจัดระบบการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น
2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
1) เพิม่ คุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง
และครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
2) จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ
ทีน่ ำไปสูก่ ารเจ็บป่วยเรือ้ รัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบตั เิ หตุจากการจราจร
พร้อมทั้งนำมาตรการภาษีการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุ้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบุคคลให้ลด ละ และเลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ
3) ดำเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบตั ใิ หม่และระบาดซ้ำในคน พร้อมทัง้ สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง
วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4) เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นกำลังสำคัญ
ให้ชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน
รวมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะนำชื่อเสียง

มาสู่ประเทศชาติ สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและ
มั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
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2.1.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
1) ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ เช่น
กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุน
การวิ จั ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น พลั ง ร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
2) สร้า งสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต โดยการพั ฒนาให้ มีความรู้ แ ละ
จริยธรรม เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย โดยให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่น และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้
ที่ทันโลกและคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้อง
ตามระดับการพัฒนาของสมอง
3) สร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เด็ก สตรี
และคนพิการทีด่ อ้ ยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิน้ ไป ขจัดการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิด  
สิทธิเด็ก สตรี และคนพิการในทุกรูปแบบและอย่างเด็ดขาด รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อ
ให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) ฟืน้ ฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทัง้ ทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ
ประเพณี ค่านิยมทีด่ งี าม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้นฐาน ความรู้และ
ความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก
3) พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพือ่ ส่งเสริมให้วยั รุน่ ไทย
เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้
ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ
4) ขยายบทบาทสภาวั ฒ นธรรมทุ ก จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น กลไกเฝ้ า ระวั ง ทาง
วัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนำไปสู่การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์
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คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรีและคนพิการให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
4) เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย
และจิตใจ โดยสร้างหลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยทำงานทีเ่ พียงพอสำหรับช่วงวัยชรา
สร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิก
ได้อย่างมีคุณภาพ ขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้ และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์
ของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง
5) สร้างสภาพแวดล้อมทีน่ า่ อยูใ่ นสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ
ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ จัดให้มบี ริการขัน้ พืน้ ฐานอย่างเหมาะสม มีโรงเรียนใกล้บา้ น มีการสือ่ สารคมนาคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 นโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุลและ
เข้มแข็ง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยวางโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู้ มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ พลังงาน และระบบโครงข่ายสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยจะดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 นโยบายการเงินการคลัง
1) ดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพ โดยดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด ส่งเสริม
ประสิทธิภาพและความมั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริมศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง
ของภาคเอกชน
2) รักษาวินัยการคลังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ซึ่ง
ครอบคลุ ม ถึ ง เงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ งบประมาณของท้ อ งถิ่ น ฐานะการเงิ น ของ
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอกับรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

1) ภาคเกษตร
1.1) เร่งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาส
ทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของการทำประมง ปศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิต
พืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และ
สนับสนุนการผลิตสินค้าใหม่ที่มีโอกาสทางการตลาด เช่น พืชเส้นใย และสมุนไพร เป็นต้น
1.2) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยการแปรรูปที่ ได้
คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มี
ระบบป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน
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2.2.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3) ส่งเสริมให้มีระบบการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินออมเพียงพอกับการ
ดำรงชีพในยามชรา รวมทั้งเป็นการสร้างฐานเงินออมเพื่อการระดมทุนของประเทศในอนาคต
4) วางระบบการดูแลและส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายเงินทุนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนของผู้ประกอบการ
และนักลงทุนที่เป็นสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพของสาขาการผลิตที่จำเป็น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนให้ทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาค
และตลาดโลกทั้งด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ความสำคัญแก่การปรับปรุงมาตรการ   
สิง่ จูงใจเพือ่ สนับสนุนการออมของประเทศ การเพิม่ บทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเป็น
แหล่งทุนสำหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และการจัดให้มีกลไกเพื่อกำกับดูแลการพัฒนา
ตลาดทุนให้ประสานสอดคล้องกับการพัฒนาตลาดเงิน
6) พั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ส ามารถเป็ น กลไกสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้
แก่ทรัพย์สินของรัฐ มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งการจัดทำและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปร่งใส และการวัดประสิทธิภาพ
ของการดำเนินงานในมาตรฐานไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่ง
ฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน
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1.3) เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร เพื่อป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่ง
สินค้าเกษตรทั้งในพื้นที่ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก
1.4) ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนว
พระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการ
เรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโค
กระบือตามแนวพระราชดำริ โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง
1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทัง้ ในด้านการรวมกลุม่ สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตร
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง
2) ภาคอุตสาหกรรม
2.1) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
สร้างมูลค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการ
ของผู้ประกอบการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการภายในกลุ่มอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา
2.2) พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและ
มีความได้เปรียบ เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้เป็น
ฐานการผลิตในระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่
2.3) สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือผสมผสานกับ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าแฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ พร้อมทั้ง
ใช้ ม าตรการด้ า นการตลาดและสร้ า งตราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ของไทยให้ เ ป็ น ที่ นิ ย มทั้ ง ในประเทศและ     
ต่างประเทศ
2.4) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการสนับสนุนด้าน
องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.5) ส่งเสริมและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะสำหรับผู้ประกอบการที่มุ่ง
สร้างสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทอี่ อกแบบให้มคี วามเหมาะสมตามศักยภาพ
ในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างศูนย์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มี
การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนเพื่อ
กระตุ้นอุตสาหกรรมให้มีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและใช้
พลังงานน้อย รวมทั้งขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) การตลาด การค้า และการลงทุน
4.1) ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการ
ผูกขาดตัดตอน และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ
ในด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3) ภาคการท่องเที่ยวและบริการ
3.1) เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟื้นฟู พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถ
เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ควบคูก่ บั การส่งเสริมตลาดนักท่องเทีย่ วคุณภาพ เช่น กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ ดูแลรักษาสุขภาพ กลุม่ ประชุม
และแสดงสินค้า และกลุ่มที่มีความสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณสถาน เป็นต้น และดูแลให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบัติเหตุ    
ที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ
3.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสการขยายฐานการ
ผลิตและการตลาดในระดับภูมภิ าค เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินค้า การศึกษา
นานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยให้ความ
สำคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐาน
ธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาด
3.3) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและ
บริการที่เน้นความสำคัญของศักยภาพพื้นที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถ
ทางด้านบุคลากรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยง
กับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
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4.2) ดำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่
เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทัง้ รักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง โดยมุง่ เน้น
การส่งออกสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาดใหม่
4.3) ขยายความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจเพือ่ ผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้
กรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศและการค้าชายแดน
4.4) ทบทวนการจัดตั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็นไปอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับ
นโยบายและหน่วยงานปฏิบัติที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ธุรกิจ
ภาคเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
4.5) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทย   
มีศักยภาพ ทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การทำสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา
การหาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ
4.6) ปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
การลงทุน เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและ
จากต่างประเทศ
2.2.3 นโยบายโครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ
1) พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ โดยเฉพาะการจัดให้มสี าธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวติ ของประชาชน ทัง้ น้ำ
เพือ่ การอุปโภคบริโภค บริการสือ่ สารโทรคมนาคม และทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
2) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่ง
มวลชน สินค้าและบริการ ทัง้ พืน้ ทีช่ นบท เมือง และระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญแก่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งระบบรางให้เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดต้นทุน
สินค้าและบริการเพื่อการส่งออก
3) พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชย์นาวี ทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ
ตลอดจนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกบริเวณพืน้ ทีภ่ าคใต้ พัฒนาท่าเรือชุมชน และกองเรือไทย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว
4) พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรม
การบินของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทาง
อากาศชั้นนำของเอเชียและโลก
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2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูงให้ทั่วถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และแข่งขันได้ เพื่อเป็นโครงข่ายหลัก
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองและ
ชนบท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นเทคโนโลยี      
สารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการ การเตือนภัยและความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.2.4 นโยบายพลังงาน
1) สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยเร่งรัดให้มีการลงทุนสำรวจและพัฒนา
พลังงานทั้งจากในประเทศ เขตพื้นที่พัฒนาร่วม และจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง   
ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ
2) ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม
เป็นธรรม และก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการและ
ความปลอดภัยที่ดี
3) พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมี
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม
5) ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วย
บรรเทาสภาวะโลกร้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลให้ความสำคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้าง
ความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสำคัญแก่การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ   
เพิ่มการมีบทบาทร่วมของประชาชนและชุมชน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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2.3.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน
ความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจ
ระดับประเทศและสากลในระยะต่อไป
2.3.2 เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายใต้การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้
ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ควบคู่กับการปรับปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเร่งรัดปราบปรามการทำลายป่า
สัตว์ปา่ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2.3.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยการยุติการเผาไร่นาและทำลายหน้าดิน
การลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและป้องกันการชะล้างทำลายดิน โดยการปลูก
หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นธรรม อนุรักษ์
และป้องกันรักษาป่าทีส่ มบูรณ์ สนับสนุนให้มกี ารปลูกและฟืน้ ฟูปา่ ตามแนวพระราชดำริ สนับสนุนการจัดการ
ป่าชุมชนและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และการสนับสนุน
บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ เช่น การทำฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอน้ำตามแนว     
พระราชดำริ
2.3.4 จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดำเนิน
มาตรการลดผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.3.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิต
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดทำระบบกำจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม  
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

2.3.6 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การผลิตวัสดุทสี่ ามารถย่อยสลายได้ การหมุนเวียนการใช้วตั ถุดบิ
และเทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการ
ก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2.3.7 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนิน
กิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู มิ อากาศ ตลอดจนสนั บ สนุ น การดำเนิ น การตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ จ ะนำมาสู่ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในฐานะทีเ่ ป็นปัจจัยสำคัญในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลจะดำเนินการ ดังนี้

2.4.2 สร้างเสริมความรูค้ วามคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทัง้ เร่งผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ คี ณุ ภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อรักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไว้ในระบบ รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูง
จากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรไทย
2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มคี ณุ ภาพ
และปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ และสนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย    
เพื่อป้องกันมิให้ไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ที่ใช้เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สำคัญ
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2.4.1 ส่งเสริมการนำงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยู่ให้สนองความต้องการของภาคการผลิต
และบริการ โดยให้ความสำคัญแก่การเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย
ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัย และพัฒนาต่อยอดและมีการใช้ประโยชน์   
องค์ความรู้และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.4 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.4.4 ปรับปรุงระบบการวิจยั ของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
โดยพัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายให้เอือ้ ต่อการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และส่งเสริม
การลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2.5 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
และประชาชน โดยจะดำเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณี
ที่มีอยู่กับต่างประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้ กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับ
การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และสานต่อนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อให้การดำเนินงานด้าน  
ต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเอกภาพ โดยจะดำเนินการ ดังนี้
2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสือ่ มวลชน เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชดิ ระหว่างกัน
อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว     
การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้ โขง (GMS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น
2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และ     
เพิม่ บทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
และผลักดันบทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียน
2.5.3 มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ
และองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของมนุษย์

2.5.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่ม
ประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก จัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของประเทศโดยรวม สร้างกลไกเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการให้สามารถปรับตัวรับผลกระทบ
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี
2.5.5 ดำเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพือ่ ประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศกำลังพัฒนา และสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ เพือ่ ความเข้าใจอันดีกบั องค์กรทางศาสนาอืน่ ๆ

2.6 นโยบายความมั่นคงของรัฐ

2.6.1 เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ดำรงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยม์ ใิ ห้ผใู้ ดล่วงละเมิดได้ รวมทัง้ เสริมสร้างจิตสำนึกประชาชนในชาติ  
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติ
2.6.2 เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษา
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัย
ของอาวุธยุทโธปกรณ์ และเตรียมความพร้อมของกำลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกำลังประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนา
ประเทศและการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบกติกาของสหประชาชาติ
2.6.3 เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพือ่ แก้ไขปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการ
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รั ฐ บาลจะรั ก ษาความมั่ น คงของประเทศ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรียม
ความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบถึง
ประเทศไทย แก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้และสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสามัคคี
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และต่อต้านภัยสังคม   
ในทุกรูปแบบ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.5.6 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทย   
ในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ลักลอบเข้าเมืองทีผ่ มู้ อี ทิ ธิพลให้การสนับสนุน เพือ่ ลดขนาดและผลกระทบของปัญหาความมัน่ คงระยะยาว
ให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม่มีสถานภาพที่
ชัดเจนภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
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2.6.4 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคูก่ บั การรักษาความมัน่ คง ตลอดจนการดำเนินการอย่างจริงจัง
เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง
2.6.5 ปฏิรปู ระบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ตอ่ การรักษาความมัน่ คงและการเสริมสร้าง
ผลประโยชน์ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร
และให้ความสำคัญแก่ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของชาติได้อย่างแท้จริง
2.6.6 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤติการณ์ทงั้ ทีเ่ กิดจาก
ภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟืน้ ฟูความเสียหายของชาติทเี่ กิดจากภัยต่าง ๆ
2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพือ่ ให้สว่ นราชการมีความพร้อม
และกำลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และจะ
ปรับปรุงกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ในการดำเนินนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้
2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
1) ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
2) พัฒนาระบบและกำหนดมาตรการเพือ่ ดึงดูดผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามา
รับราชการ ด้วยการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้เทียบเคียงหรือแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
เพื่อให้ระบบราชการเป็นนายจ้างอันเป็นที่หมายปองของผู้สมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเคลื่อน
ย้ายถ่ายโอนกำลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ

3) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ
โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้าง
ผูน้ ำการเปลีย่ นแปลงในระบบราชการ รวมทัง้ จะวางมาตรการสำหรับประเมินผลการปฏิบตั งิ านและจ่ายค่า
ตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพื่อให้
สามารถดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยการเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับ
สภาพการทำงานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทำงาน
และภาระหนี้สิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว

7) สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการจั ด บริ ก าร
สาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น
รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่
8) เร่งรัดดำเนินการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
9) สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด และการจัดทำงบประมาณจังหวัด และกลุม่ จังหวัด  
เพือ่ ให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นอนาคตทีส่ อดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพืน้ ที่ และความต้องการของประชาชน
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6) ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น โดยไม่กระทบความสามารถในการ
ตัดสินใจดำเนินงานตามความต้องการของท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ ตลอดจนพึง่ พาตนเองด้วยฐานรายได้ทที่ อ้ งถิน่
จัดเก็บเองได้มากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทัง้ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน

2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
และทั่ ว ถึ ง และส่ ง เสริ ม การให้ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนและภาคธุ ร กิ จ     
รวมตลอดถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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2) พัฒนากฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของสังคม
รวมทั้งจัดให้มี “องค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย” และ “องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและ
กระบวนการยุติธรรม
3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุตธิ รรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกัน
อาชญากรรมและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปตาม
หลักนิติธรรม การใช้เครื่องมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม เช่น การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและ
ยุติธรรมจังหวัด การพัฒนาและจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเป็นกระบวนการชะลอการ
ลงโทษ เช่น ใช้วิธีการทำงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น) ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก รวมทัง้ การพัฒนาระบบและวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำผิดให้เหมาะสมต่อกลุม่ เป้าหมาย
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
4) เสริ ม สร้ า งความยุ ติ ธ รรมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่ ง พั ฒ นา
กฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด   ขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจน์การกระทำความผิดที่มี
ประสิทธิภาพ
2.7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อ
สาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว

ผนวก 5

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์

จุมพล สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2520, หน้า 9
นที เนียมศรีจันทร์ ประโยชน์ที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู้กำหนด
นโยบายการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2
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1
2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หรือวิธกี าร เพือ่ ให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตัง้ กฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบตั ิ
2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่
สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area)
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data)
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data)
2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report)
กิจกรรม หรือลักษณะงานทีเ่ ป็นเพียงขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ของการวิจยั เช่น การสำรวจ
เพือ่ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทำรายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือกิจกรรมสนับสนุน
การวิจยั ได้แก่ การฝึกอบรมนักวิจยั การให้เงินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหล่านี้ไม่นบั เป็นการวิจยั ตามนิยาม
ข้างต้น และสามารถแบ่งการวิจยั ตามกลุม่ สาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์   หมายถึง การสำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็น
ขั้นตอนด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่
มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัย
ความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกริ ยิ า ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์และ
สังคม เพือ่ ให้ทราบถึงความรูแ้ ละความจริงทีจ่ ะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่
3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทำ
วิจัยที่มุ่งไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดำเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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เป็นรูปธรรมที่เป็นตัวเลขที่กำหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยลำดับ ทั้งนี้
ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy)
3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อกำหนดที่ระบุเรื่องหรือ
ลักษณะการดำเนินการในการทำวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่
กำหนดไว้
3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อ
ดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่า  
ชุดโครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration)
ทำให้เกิดองค์รวม (holistic ideology) เป็นการวิจยั ทีเ่ ป็นสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร
(complete set) โดยมีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
แผนงานวิจัย ซึ่งกำหนดลักษณะการทำงานวิจัยของโครงการวิจัย
3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่กำหนดหรือคิดไว้ในการ
ดำเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่าง
มีระบบที่แน่นอน ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง
3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัย ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ดำเนินการ
3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการ
วิจัย (research project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะ
ต้องปฏิบัติในงานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นลำดับกับแผนการ
ดำเนินงาน (work plan) ที่กำหนดไว้
4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) 3
ประกอบด้วย
4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical
research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
สมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
3

ที่มา : Organization for Economic Co - operation and Development (OECD). 1993. The Measurement of
Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.

โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และ
กฎต่าง ๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้
ใหม่ ๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการนำเอาความรู้
และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า
4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ทำอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ
ใหม่ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น
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5.1 สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและคณิ ต ศาสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา
สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การ
แพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี แ ละเภสั ช ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า อนิ น ทรี ย์ เ คมี
อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมี       
สิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์
เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม   เภสัชวิทยาและพิษวิทยา   เครื่องสำอาง   เภสัชเวช   เภสัชชีวภาพ  
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
อุต สาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรั พ ยากรดิ น ธุ ร กิ จ การเกษตร วิ ศ วกรรมและเครื่ อ งจั กรกล
การเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมวิ จั ย ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วรรณคดี   ศิลปกรรม  ภาษา  สถาปัตยกรรม  ศาสนา  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุม่ วิชาของสภาวิจยั แห่งชาติ ประกอบด้วย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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5. 7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. 8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง
สั ง คมวิ ท ยาทางการเมื อ ง ระบบการเมื อ ง ทฤษฎี การเมื อ ง รั ฐ ประศาสนศาสตร์ มติ ส าธารณะ
ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. 9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจ   การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.10 สาขาสังคมวิทยา   ประกอบด้วยกลุ่มวิชา   สังคมวิทยา   ประชากรศาสตร์  
มานุษยวิทยา   จิตวิทยาสังคม   ปัญหาสังคม   สังคมศาสตร์   อาชญาวิทยา   กระบวนการยุติธรรม  
มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิศาสตร์สังคม  การศึกษา
ความเสมอภาคระหว่างเพศ  คติชนวิทยา  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.11 สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนิ เ ทศศาสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์   โทรคมนาคม   การสื่อสารด้วยดาวเทียม   การสื่อสารเครือข่าย   การสำรวจ
และรับรูจ้ ากระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษ์ศาสตร์
เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุม่ วิชา พืน้ ฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว  
การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผนวก 6
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับข้อเสนอการวิจยั ทัง้ แผนงานวิจยั /โครงการวิจยั ซึง่ เป็นรายละเอียดงบประมาณ
การวิจัยเฉพาะปีงบประมาณที่เสนอขอ โดยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นแบบฟอร์ม
สำหรับงบประมาณในส่วนบริหารจัดการแผนงานวิจัยด้วย
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รวมงบประมาณที่เสนอขอ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
ฯลฯ
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา  ค่าตอบแทน
			
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ
		 2.1.2 ค่าใช้สอย  เช่น
			
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ
			
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
			
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
			
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
			
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
			
6) ค่ารับรองและพิธีการ
			
7) ค่าเงินประกันสังคม
			
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
			
ฯลฯ
		 2.1.3 ค่าวัสดุ  เช่น
			
1) วัสดุสำนักงาน
			
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
			
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
			
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
			
5) วัสดุหนังสือ  วารสารและตำรา
 			
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
			
7) วัสดุอื่น ๆ
			
ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค   เช่น
		 ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์โทรเลข  
		 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ฯลฯ

ผนวก 7
ตัวอย่าง
ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
รายการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

แผนงานวิจัย
	 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1…….n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่ 1 ……n

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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รวม

ปีที่ 1

งบประมาณที่เสนอขอ  (บาท)
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ n

รวม

ผนวก 8
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั ของแผนงานวิจยั จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจยั
งบประมาณ (บาท)
รายการ
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รวมงบประมาณที่เสนอขอ

รวม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่  1  ……n
                         
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่  1  ……n
                      
2.2 ค่าใช้สอย
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่  1  ……n
                       
2.3 ค่าวัสดุ
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่  1  ……n
                           
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่  1  ……n        

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ n
พ.ศ......... พ.ศ......... พ.ศ......... พ.ศ......... พ.ศ.........

ผนวก 9
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจยั ต่อเนือ่ ง)
จำนวนเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายการ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
ฯลฯ
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา  
			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
			
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ
		 2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น
			
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
			
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
			
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
			
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
			
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
			
6) ค่ารับรองและพิธีการ
			
7) ค่าเงินประกันสังคม
			
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
			
ฯลฯ
		 2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น
			
1) วัสดุสำนักงาน
			
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
			
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
			
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
			
5) วัสดุหนังสือ  วารสารและตำรา
			
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
			
7) วัสดุอื่น ๆ
			
ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
		 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข  
		 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ฯลฯ      
รวมงบประมาณที่เสนอขอแต่ละปี

ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
พ.ศ. .................. พ.ศ. .................. พ.ศ. ..................

ผนวก 10

จรรยาบรรณนักวิจัย

ความเป็นมา

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
นิยาม

นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธอี นั เป็นทีย่ อมรับในแต่ละศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ครอบคลุมทัง้ แนวคิด มโนทัศน์ และวิธกี าร
ที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ  เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
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วัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงาน
วิจัยที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงาน
วิจัยที่ดีมีคุณภาพ จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญหลายประการ นอกจากการดำเนินตามระเบียบวิธี
การวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จน
กระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควร
ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป

จรรยาบรรณนักวิจัย :  แนวทางปฏิบัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อ 1.

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะทำวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทำวิจัย การดำเนินการวิจัย ตลอดจนการ
นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นำมาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ำซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน
ข้อ 2.

นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกำหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทำงานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทำงานวิจัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทำวิจัย
2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามกำหนดเวลา ไม่ทำผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้ผล
อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3.

นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย

นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

นักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดำเนินการวิจัยโดยมีจิตสำนึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และสังคม
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ข้อ 4.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความ
ชำนาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกัน
ปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อ 5.

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

นักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี
ของเพื่อนมนุษ ย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ ใช้ ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทำการวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คำนึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง
ข้อ 6.

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลำเอียงทางวิชาการ
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7.

นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจน
เกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ		
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ

ข้อ 8.

นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนำที่ดี
เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9.

นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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นักวิจัยมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทำการวิจัยด้วยจิตสำนึก
ที่จะอุทิศกำลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของ
สถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทำ
การวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ำใจ กระทำการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้
แก่สังคมสืบไป

ผนวก 11

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจำนวนหลายสิบล้านตัวได้ถูกนำมาใช้ในงาน
วิจัย งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ ความจำเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียัง
ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะนำมาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จำนวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่
คำนึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่คำนึงว่าวิธีการที่นำมาใช้จะทำให้เกิด
ความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่คำนึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูก
กักขังสูญเสียอิสรภาพ และไม่คำนึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกนำออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการ
เพาะขยายพันธุ์เพิ่มด้วย เหตุนี้ กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรูปแบบต่าง ๆ บางครั้งมีการทำลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือด
เนื้อและชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย จึงกำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
รวมทัง้ ออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกทีอ่ อกกฎหมายเกีย่ วกับการทารุณกรรม
สัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็นที่ทราบกันดีว่า
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด
องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Council for International Organization of Medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุม
ระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ.
2528 และได้จัดทำข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้นำมาใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดจรรยาบรรณควบคุม
การใช้สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้นำไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น
การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และนำไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได้นำไปสู่การเลี้ยง
สัตว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความ

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
สัตว์ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกนำมาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ซึ่งมนุษย์
นำมาใช้เพื่อประโยชน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือดำรงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
เอกชน และองค์กรต่าง ๆ
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นิยาม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทรมานของสั ต ว์ ล ง ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามพยายามที่ จ ะนำวิ ธี ก ารทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ และ In vitro biological system มาใช้แทนการใช้สตั ว์ เพือ่ ลดจำนวนการใช้สตั ว์ลง แต่วธิ กี าร
เหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี
นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมใน
การเลี้ยงดู และเทคนิคที่ ใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรที่สำคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการ
นานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science,
ICLAS) ได้แนะนำให้นกั วิจยั รายงานปัจจัยทัง้ สามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจยั และได้เรียกร้อง
ให้วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการ
ใช้สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติ
ผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่ง
ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างดี
ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้
สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึง
เห็นควรกำหนด “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการ
ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยง
สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก
สาขา ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และ
หลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
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ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจำเป็น
สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษ ย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด

ผู้ใช้สัตว์จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะนำ
มาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จำนวนที่น้อยที่สุด
และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า

การนำสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทำเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถ
ใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่า
4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 

ผู้ ใ ช้ สั ตว์ ต้ อ งตระหนั กว่ า สั ตว์ มี ความรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดและมี ความรู้ สึ ก ตอบสนองต่ อ สภาพ
แวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง
การใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง
และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน

ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณี ที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และ
จำเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือ
เหมาะสมกว่า

ผู้ใช้สัตว์จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์
ที่จะนำมาใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มี
การใช้สัตว์จำนวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด

แนวทางปฏิบัติ
2.1 ผู้ใช้สตั ว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลีย้ งสัตว์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์

123
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THAILAND (NRCT)

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จำเป็นสูงสุดหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอื่นที่
เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ำเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา
1.2 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่าง
ถี่ถ้วน และนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อให้การใช้
สัตว์มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ก่อนการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องนำเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้
พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่
แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น
1.4 เมือ่ สิน้ สุดการใช้สตั ว์ผู้ใช้สตั ว์ตอ้ งดำเนินการให้สตั ว์ตายอย่างสงบ กรณีทจี่ ำเป็นต้องให้
สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์
ให้ชัดเจนไว้ในโครงการที่นำเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะดำเนิน
โครงการ และต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูแลสัตว์นั้นเองโดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินของ
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ
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2.2 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจยั และใช้สตั ว์จำนวนน้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะให้ผลงานถูกต้อง
แม่นยำ และเป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติคำนวณหาจำนวนตัวอย่างที่
เหมาะสม
2.3 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมี
คุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และ
พร้อมที่จะให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ำหนัก และจำนวน
สัตว์ ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง
2.4 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงด้วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1  Strict Hygienic Conventional
2.4.2  Specified Pathogen Free
2.4.3  Germ Free
2.5 ผู้ใช้สัตว์ ควรนำสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นซึ่งตรง
กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น
2.6 ผู้ ใ ช้ สั ตว์ ควรเลื อ กใช้ วิ ธี การศึ ก ษาวิ จั ย วิ ธี การเลี้ ย งสั ตว์ วิ ธี การปฏิ บั ติ ต่ อ สั ตว์
การวางแผนการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ
3.  การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
การนำสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทำเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่
สามารถใช้ สั ต ว์ ป ระเภทอื่ น ทดแทนได้ และการใช้ สั ต ว์ ป่ า นั้ น จะต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ
กฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอื่นหรือ
ใช้สัตว์อื่นทดแทนได้
3.2 ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบาย
การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด

4.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอน
นับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อม
ของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับ
ความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
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แนวทางปฏิบัติ
4.1 การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลอง และหน่วยงานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ต้องร่วมกันจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแลให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ำ หรือทาง
อากาศ มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่สุด และให้สัตว์ ได้รับ
ความปลอดภัยมากที่สุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบ
ป้องกันการติดเชื้อ ภาชนะบรรจุสัตว์ที่แข็งแรงมั่นคงป้องกันสัตว์หลบหนีได้ และมี
พื้นที่ให้สัตว์เคลื่อนไหวได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล)
4.2 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ ต้องสามารถป้องกันการติดเชือ้ มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที่ และเหมาะสมกับความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์
4.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
4.3.1 กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้
และถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้สำหรับชนิด ขนาด และจำนวนสัตว์ 		
ไม่มีส่วนประกอบที่จะทำให้สัตว์บาดเจ็บและต้องทำด้วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมี
หรือความร้อนที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ
4.3.2 วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคณุ สมบัตทิ ซี่ มึ ซับน้ำ
แล้วไม่เปื่อยยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค
4.3.3 สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อ
มะเร็ง ต้องได้รับอาหารและน้ำกินในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการตาม
ระยะเวลา อาหารต้องมีส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุ
และกาก อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
4.4 การจัดการ
4.4.1 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic
Conventional หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใด
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ระบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อ โดย
ดำเนินการตามระบบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
4.4.2 หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ ต้องมีสตั วแพทย์หรือนักวิชาการทีม่ พี นื้ ความรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านสัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์
ทดลองที่ได้มาตรฐาน
4.4.3 หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ ต้องมีขอ้ มูล แหล่งทีม่ าของวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการเลีย้ งสัตว์
การป้องกันสัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้
สัตว์ตายอย่างสงบในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้
อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมีวัสดุอุปกรณ์สำรอง
และหน่วยซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้องได้รับงบประมาณในการ
ดำเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4.4.4 หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ ต้องจัดการกำจัดซากสัตว์และขยะปฏิกลู ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ที่สามารถกำจัดทำลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไม่ให้ตกค้างหรือ
แพร่กระจายเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ
4.5 เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์
4.5.1 ผู้ใช้สัตว์ ต้องกำหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
4.5.2 ผู้ใช้สตั ว์และพนักงานเลีย้ งสัตว์ ต้องปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ดว้ ยความเมตตา ไม่ทำให้สตั ว์
ได้รับความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ต้องแสดงเหตุผลทางวิชาการที่ชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและต้องระบุวิธี
การบำบัด หรือลดความเครียดและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ในโครงการที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการของสถาบันไว้ด้วย ทั้งนี้การใช้สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่สัตว์จะ
ได้รับความเจ็บปวดจนถึงตาย
4.5.3 ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความชำนาญพร้อม
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) การจัดและควบคุมสัตว์
2) การทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์
3) การแยกเพศ
4) การให้สารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ
5) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ
6) การทำให้สัตว์สลบ

7) การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ
8) การผ่าซากสัตว์
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส

การกำกับและดูแลให้ผใู้ ช้สตั ว์ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
1. ระดับองค์การ
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1.1 องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ควรมี
คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็น
ไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคล
ภายนอกวงการหรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ  มีดังนี้
1.3.1 กำหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติ ในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย
งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ฯ
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต
ชีววัตถุที่มีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะดำเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องการดำเนินการภายในองค์การ และนำเสนอต่อ  
ผูบ้ ริหารองค์การ เฉพาะโครงการทีม่ แี ผนปฏิบตั กิ ารถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ ซึ่งจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
1.3.3 ติดตามกำกับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แนวทางปฏิบัติ
5.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องดำเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด
5.2 ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งบันทึกหลักฐานแหล่งทีม่ าของสัตว์ วิธกี ารเลีย้ ง ระบบการป้องกันการติดเชือ้
และสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง
5.3 ผู้ใช้สัตว์ต้องทำบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์
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1.3.4 จัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.5 สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.6 จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และ
พนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ  
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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2. ระดับชาติ

2.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกำกับ
ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และ
งานผลิตชีววัตถุของทุกองค์การ เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทาง
ปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์การ
กรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ และแหล่งให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและ
เอกชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด
2.1.3 สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ใช้สัตว์ ในการ
กำหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องาน
วิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.4 แก้ ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่ ช้สตั ว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธกี าร
เลี้ยงและวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.6 ประสานงานกับสำนักงบประมาณ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่
โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น
2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรกำหนดให้ผู้ส่งบทความหรือ
ผลงานวิจัย เพื่อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจนทั้ง
ด้านพันธุกรรมสัตว์ จำนวนสัตว์ที่ใช้ วิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้ง
เอกสารแสดงหลักฐานการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์การให้ดำเนินการ
วิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ ไว้จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะส่ง
เอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ผนวก 12
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ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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1. ข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ของหน่วยงาน (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีหน้าที่ในการกำกับและ
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์) และต้องมี ใบรับรองการอนุมัติ ให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ ที่ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั แห่งชาติ
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน และหัวหน้าส่วน
ราชการในแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ผูเ้ สนอข้อเสนอการวิจยั ต้องส่งข้อเสนอการวิจยั ทีจ่ ะเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน พร้อมใบรับรอง
การอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
แบบฟอร์มใบรับรอง

ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์
ID #.........................					
ชื่อข้อเสนอการวิจัย
(ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ................................................................................................................................................................
(ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด (คณะ/กอง) .....................................................................................................................................................
			
(มหาวิทยาลัย/กรม) .......................................................................................................................................
			
(กระทรวง) ......................................................................................................................................................
สถานที่ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลีย้ งและใช้สตั ว์แล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
การใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั แห่งชาติ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการเลีย้ งและใช้สตั ว์ ตามทีข่ อ้ เสนอการวิจยั นีไ้ ด้
ลงนาม ..................................................................
ลงนาม ..................................................................
		
(................................................................)		
(................................................................)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน		
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ
วัน /เดือน /ปี ................................................		
วัน /เดือน /ปี ...................................

คณะผู้จัดทำคู่มือ
ที่ปรึกษา :

1. ศาสตราจารย์อานนท์  บุณยะรัตเวช
2. นายชอบวิทย์  ลับไพรี
3. นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้อำนวยการภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย

บรรณาธิการ :

1. นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช

หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย

ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์ :

1. นางสาวศยามน  ไชยปุรณะ
2. นางสาวภาชินี  อุบลวิโรจน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สถานที่ติดต่อ :

ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย
ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (02) 561-2445 ต่อ 467, (02) 579-2283
โทรสาร (02) 579-2283, (02) 940-6501, (02) 579-0593
http://www.nrct.net, www.nrct.go.th
จัดพิมพ์โดย :

บริษัท อาร์ตแอนด์พาร์ท อัพเดท จำกัด
599/71 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ (02) 383-4945
โทรสาร (02) 383-4946
http://www.artandpart.com

Ê‹Ç¹µÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ÀÒÃ¡Ô¨ÁÒµÃ°Ò¹ÃÐººÇÔ¨ÑÂ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ (Çª.)
196 ¶¹¹¾ËÅâÂ¸Ô¹ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
â·ÃÈÑ¾· (02) 561-2445 µ‹Í 467, (02) 579-2283
â·ÃÊÒÃ (02) 579-2283, (02) 940-6501, (02) 579-0593
http://www.nrct.net , www.nrct.go.th

