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ผู้ที่นำ�ข้อมูลจ�กเอกส�รฉบับนี้ไปใช้อ้�งอิงหรือเผยแพร่
โปรดระบุชื่อ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
ในหน้�ที่ปร�กฏข้อมูลดังกล่�วด้วย

คำ�นำ�
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้รบั มอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ให้ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาตรวจสอบข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ สนอของบประมาณประจ�ำปี เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานวิจยั ส่วนรวม เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ประเทศ ป้องกันการซำ�้ ซ้อน การประสานงานและประสานประโยชน์รว่ มกัน และประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
ทีม่ อี ยูจ่ �ำกัด ตลอดจนการติดตามผลโครงการวิจยั และแผนงาน (ผนวก 1) และส่งผลการพิจารณาตรวจสอบ
ให้ส�ำนักงบประมาณเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วช. พิจารณาตรวจสอบหรือการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั ของ
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมุง่ เน้นวิจยั ในเรือ่ ง
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ การป้องกันการวิจยั ซำ�้ ซ้อน และส่งเสริมการประสานงานและประสาน
ประโยชน์จากการวิจยั ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และเพือ่ ให้แนวทางการด�ำเนินงานประเมินผลข้อเสนอ
การวิจยั และการจัดท�ำเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นระบบและมีรปู แบบทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน วช. จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื
การประเมินผลข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ปรับปรุงเนือ้ หาสาระ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์และทันสมัยมากยิง่ ขึน้ เช่น
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น จริยธรรมการวิจยั ในคน และแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม เป็นต้น เนือ้ หาสาระภายใน
ประกอบด้วย ปฏิทนิ การประเมินผลข้อเสนอการวิจยั แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั แบบแสดงแผน
ความต้องการภาพรวมงานวิจยั (แบบ ว-6) แบบบัญชีรายชือ่ ข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ สนอขอ
งบประมาณประจ�ำปี ทีห่ น่วยงานเป็นผูจ้ ดั เรียงล�ำดับความส�ำคัญไว้แล้ว (แบบ บช-3) แบบเสนอแผนงานวิจยั
(แบบ ว-1ช) แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจยั (นท-1ช) แบบเสนอโครงการวิจยั (แบบ ว-1ด) และแนวทาง
การประเมินผลโครงการวิจยั (นท-1ด) เพือ่ ใช้เป็นคูม่ อื ส�ำหรับนักวิจยั ผูป้ ระสานหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน
และผูท้ รงคุณวุฒิ วช.
ทัง้ นี้ ในการจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับปีนี้ วช. ได้จดั ท�ำในลักษณะคูม่ อื อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้เกิดความสะดวก
ต่อผูใ้ ช้ทสี่ ามารถดาวน์โหลดแบบเสนอต่าง ๆ ไปใช้ได้ อีกทัง้ เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายลดความสิน้ เปลือง
การใช้กระดาษ เนือ่ งจากคูม่ อื นีจ้ ะใช้ประโยชน์แบบปีตอ่ ปีเท่านัน้
วช. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บุคลากรการวิจยั ในหน่วยงานภาครัฐ
ผูท้ รงคุณวุฒิ วช. และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการวิจยั สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำและประเมินผลข้อเสนอการ
วิจยั เพือ่ ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป
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ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน  
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
ตามมติคณะรัฐมนตรี

สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2555

หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการเป็นล�ำดับ ดังนี้
1. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จ�ำนวนอย่างละ 1 ชุด
1.1 หนังสือน�ำจากหน่วยงานภาครัฐ
1.2 แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6)
1.3 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3)  
1.4 ข้อเสนอการวิจยั [แผนงานวิจยั (ว-1ช)/โครงการวิจยั (ว-1ด)]
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. จัดท�ำข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่านระบบ NRPM  
2.1 แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี
2.2 ข้อเสนอการวิจยั ทัง้ ในระดับแผนงานวิจยั และโครงการวิจยั
พร้อมไฟล์แนบ

16 ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556 วช. ด�ำเนินการพิจารณาแบบ ว-6 แบบ บช-3 และประเมินผล
ข้อเสนอการวิจัย ตลอดจนบูรณาการงบประมาณการวิจัย  

1
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สิงหาคม 2555

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กุมภาพันธ์ 2556

วช. ด�ำเนินการเป็นล�ำดับ ดังนี้
1. ประมวลผลและสรุ ป ภาพรวมจ� ำ นวนข้ อ เสนอการวิ จั ย และ
งบประมาณที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เสนอของบประมาณ                
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ประเมินผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวิจัยของประเทศ  

มีนาคม 2556

วช. ด�ำเนินการเป็นล�ำดับ ดังนี้
1. วช. แจ้งผลการประเมินผลให้ส�ำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. แจ้งผลการประเมินผลให้หน่วยงานภาครัฐ และไม่เปิดรับ
ข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้ปรับปรุงแก้ไข

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2

หมายเหตุ : 1. ข้ อ เสนอการวิ จั ย (proposal of research) หมายถึ ง ข้ อ เสนอแผนงานวิ จั ย หรื อ
ชุดโครงการวิจัย (proposal of research program) และข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal
of research project)
2. หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ระดับกรม
หรือ เทียบเท่า
3. ระบบ NRPM หมายถึง ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project
Management : NRPM)
4. วช. ได้น�ำข้อมูลทั้งหมดแสดงบนเว็บไซต์ของส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย (สตว.)
ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย (ภม.) (http://eval.nrct.go.th) หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ และด�ำเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ NRPM ได้ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หน่วยง�นภ�ครัฐ

หน่วยที่รับผิดชอบและ
ดำ�เนินก�ร

หน่วยง�นภ�ครัฐ

หน่วยง�นภ�ครัฐ (นักวิจยั )

หม�ยเหตุ
หน่วยง�นภ�ครัฐจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รวิจยั ของหน่วยง�นให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยของช�ติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศ�สตร์ก�รวิจยั ของช�ติร�ยประเด็น และนโยบ�ยรัฐบ�ล

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รวิจยั
ของช�ติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศ�สตร์
ก�รวิจยั ของช�ติร�ยประเด็น นโยบ�ยรัฐบ�ล
หน่วยง�นภ�ครัฐจัดทำ�สรุปคว�มต้องก�รง�นวิจยั ของหน่วยง�นต�มแบบ ว-6
แบบ ว-6
เพือ่ ประกอบก�รจัดทำ�ข้อเสนอก�รวิจยั ของนักวิจยั โดยหน่วยง�นภ�ครัฐต้องจัดส่ง
แบบ ว-6 ให้ วช. เพือ่ ดำ�เนินก�รต่อไป
หน่วยง�นภ�ครัฐประก�ศยุทธศ�สตร์ก�รวิจยั ของหน่วยง�นต�มข้อ 1 พร้อมทัง้ สรุป
แบบ ว-1ช
แผนคว�มต้องก�รภ�พรวมง�นวิจยั ของหน่วยง�น ให้นกั วิจยั ในหน่วยง�นทร�บ
แบบ ว-1ด
เพือ่ เป็นข้อมูลในก�รจัดทำ�ข้อเสนอก�รวิจยั ในรูปแบบแผนง�นวิจยั /ชุดโครงก�รวิจยั
(แบบ ว-1ช) หรือโครงก�รวิจยั (แบบ ว-1ด)
หมายเหตุ : 1. กรณีเป็นข้อเสนอก�รวิจยั ต่อเนือ่ งให้จดั ทำ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�
ของก�รวิจยั ต�ม แบบ ต-1ช/ด ด้วย
2. กรณีหน่วยง�นมิได้ท�ำ ก�รวิจยั เอง แต่ใช้วธิ จี ดั จ้�ง ให้จดั ทำ�ข้อกำ�หนด
(TOR) แนบม�ด้วย
3. กรณีเป็นข้อเสนอก�รวิจยั ทีม่ กี �รใช้สตั ว์เพือ่ ง�นวิจยั ให้ปฏิบตั ติ �ม
“จรรย�บรรก�รใช้สตั ว์เพือ่ ง�นท�งวิทย�ศ�สตร์” และแนบ “ใบรับรองก�รขออนุมตั ใิ ห้
ดำ�เนินก�รเลีย้ งและใช้สตั ว์” ด้วย
4. กรณีเป็นข้อเสนอก�รวิจยั ทีม่ กี �รใช้คนเพือ่ ง�นวิจยั ให้ปฏิบตั ติ �ม
“จริยธรรมก�รวิจยั ในคน” และแนบ “ใบรับรองก�รอนุมตั ิให้ด�ำ เนินก�รวิจยั หรือ
Certificate of Approval” ด้วย
5. กรณีเป็นข้อเสนอก�รวิจยั ทีม่ กี �รดำ�เนินก�รวิจยั ด้�นคว�มปลอดภัย
ท�งชีวภ�พ ให้ปฏิบตั ติ �ม “แนวท�งปฏิบตั เิ พือ่ คว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พสำ�หรับก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นเทคโนโลยีชวี ภ�พสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม” และแนบ “ใบรับรอง
ก�รอนุมตั ใิ ห้ด�ำ เนินก�รวิจยั ด้�นคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ” ด้วย
หน่วยง�นภ�ครัฐส�ม�รถปรับปรุงเกณฑ์ก�รประเมินผลแผนง�นวิจยั /ชุดโครงก�รวิจยั
นท-1ช
(นท-1ช) และโครงก�รวิจยั (นท-1ด) ต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละหน่วยง�น และ
นท-1ด
ข้อเสนอก�รวิจยั ทีไ่ ด้รบั คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร/คณะทำ�ง�นของหน่วยง�น
แบบ บช-3
แล้ว ให้หน่วยง�นภ�ครัฐพิจ�รณ�จัดเรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของข้อเสนอก�รวิจยั ต�ม
แบบ บช-3 และรวบรวมข้อเสนอก�รวิจยั ส่งให้ วช. เพือ่ ดำ�เนินก�รต่อไป

เอกส�รที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. แต่งตัง้ คณะกรรมก�ร/คณะทำ�ง�น
เพือ่ ประเมินผลข้อเสนอก�รวิจยั และ
จัดเรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญ (priority)

3. จัดทำ�ข้อเสนอก�รวิจยั

2. จัดทำ�แผนคว�มต้องก�รภ�พรวมง�นวิจยั หน่วยง�นภ�ครัฐ
ของหน่วยง�น

1. จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รวิจยั ของหน่วยง�น

กิจกรรม

แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สรุปจำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณ
ข้อเสนอก�รวิจัย (แบบปกติ) ประจำ�
ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5
แบบ บช-3
แบบ ว-5
สรุปจำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณ
ข้อเสนอก�รวิจัย (แบบปกติ) ประจำ�ปี
งบประม�ณ พ.ศ. 2557
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5

6. แจ้งผลก�รประเมินผลให้ส�ำ นักงบประม�ณ วช.

7. แจ้งผลก�รประเมินผลให้หน่วยง�นภ�ครัฐ วช.

8. นำ�ผลสรุปก�รประเมินผลเสนอขอคว�ม วช.
เห็ น ชอบต่ อ น�ยกรั ฐ มนตรี แ ละหรื อ
รัฐมนตรีทก่ี �ำ กับดูแล วช.

เอกส�รที่เกี่ยวข้อง

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

หน่วยที่รับผิดชอบและ
ดำ�เนินก�ร

5. ประเมินผลแผนคว�มต้องก�รภ�พรวม วช.
ง�นวิจยั ของหน่วยง�นภ�ครัฐ คว�มเหม�ะสม
ของก�รจั ด เรี ย งลำ � ดั บ คว�มสำ�คัญของ
ข้อเสนอก�รวิจยั คว�มซำ�้ ซ้อนและก�รประส�น
ประโยชน์ของง�นวิจยั

กิจกรรม

วช. สรุปผลก�รประเมินผลข้อเสนอก�รวิจยั ในภ�พรวม เสนอขอคว�มเห็นชอบ
ต่อน�ยกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีทกี่ �ำ กับดูแล วช. และแจ้งคณะกรรมก�ร
บริห�รสภ�วิจยั แห่งช�ติ (กบห.) เพือ่ ทร�บ

วช. ดำ�เนินก�รประมวลผลก�รประเมินผลภ�พรวมง�นวิจยั ของประเทศแจ้งให้
หน่วยง�นภ�ครัฐ เพือ่ ดำ�เนินก�รต่อไป

วช. ดำ�เนินก�รประมวลผลก�รประเมินผลภ�พรวมง�นวิจยั ของประเทศ แจ้งให้
สำ�นักงบประม�ณเพือ่ พิจ�รณ�จัดสรรงบประม�ณ

วช. ประเมินผลคว�มเหม�ะสมในด้�นคว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�
ประเทศต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รวิจยั ของช�ติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศ�สตร์ก�รวิจยั ของช�ติร�ยประเด็น นโยบ�ยรัฐบ�ล คว�มซำ�้ ซ้อนของข้อ
เสนอก�รวิจยั ก�รประส�นประโยชน์รว่ มกัน และคว�มเหม�ะสมของงบประม�ณ
จ�กเอกส�รซึง่ ประกอบด้วย แบบ ว-6 แบบ บช-3 และแบบ ว-1ช/แบบ ว-1ด
แล้วจัดทำ�สรุปคว�มเห็นและข้อเสนอแนะในแบบ ว-5

หม�ยเหตุ

แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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แบบ ว-6
แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานภาครัฐจัดท�าแบบ ว-6 ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจ� า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
ส่งส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ�านวน 1 ชุด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-6

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ก. ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วน ข. เนื้อหาสาระสำ�คัญของความต้องการ
1. ประเด็นส�ำคัญที่ต้องการท�ำการวิจัยพร้อมชี้แจงเหตุผล
2. สรุปความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
3. สรุปความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
4. สรุปความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
5. สรุปความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ส่วน ค. ศักยภาพและประสิทธิภาพ
1. ข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ตามเนื้อหาสาระในประเด็นส�ำคัญ
ข้อ 1 ในส่วน ข.
2. ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัย ตามผลส�ำเร็จที่ได้ระบุไว้ใน
ส่วน ง.
* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

7
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1. ชื่อหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า  และชื่อกระทรวงที่สังกัด (ถ้ามี)
2. สรุปภาพรวมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย  :
2.1 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
2.2 พันธกิจของหน่วยงาน
2.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน
2.4 ภาพรวมงานวิจัยที่ส�ำคัญของหน่วยงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี
(ระบุรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556)
2.5 วงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
(ระบุรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556)
2.6 จ�ำนวนข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณที่เสนอขอ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3. แสดงแนวทางหรือเกณฑ์การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ใช้ส�ำหรับจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน
ส่วน ง. ภาพรวมผลสำ�เร็จระดับกรมหรือเทียบเท่า
แสดงข้อมูลหรืออธิบายความคุ้มค่าของงบประมาณที่เสนอขอ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

8

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำ�ชี้แจงแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-6)
แบบ ว-6

หมายถึง

แบบแสดงแผนความต้ อ งการภาพรวมงานวิ จั ย ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า ประกอบการเสนอของบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายละเอียดแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วน ก. ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วน ข. เนื้อหาสาระสำ�คัญของความต้องการ
1. สรุปย่อประเด็นงานวิจัยที่ส�ำคัญ ๆ ที่ต้องการท�ำการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ เช่น ประเด็นงานวิจัยด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เนื่องจาก
หน่วยงานได้เห็นความส�ำคัญของคน ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการ
ส่งเสริมงานวิจัยด้านนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

9
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

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 ระบุภาพรวมงานวิจัยที่ส�ำคัญของหน่วยงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี (ระบุ
รายปีตงั้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2552-2556) เพือ่ ให้เห็นภาพรวมงานวิจยั ในอดีต
ที่ผ่านมา ซึ่งจะน�ำมาคาดการณ์ในอนาคตได้
2.5 แสดงวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
(ระบุรายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556)
2.6 ระบุจ�ำนวนข้อ เสนอการวิ จั ย และงบประมาณที่ เสนอขอในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. สรุปความสอดคล้องของประเด็นงานวิจัยที่ส�ำคัญตามข้อ 1 ในส่วน ข. กับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
(ผนวก 2) โดยระบุเพียงประเด็นหลัก
3. สรุปความสอดคล้องของประเด็นงานวิจัยที่ส�ำคัญตามข้อ 1 ในส่วน ข. กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ผนวก 3) โดยระบุเพียงประเด็น
หลัก
4. สรุปความสอดคล้องของประเด็นงานวิจัยที่ส�ำคัญตามข้อ 1 ในส่วน ข. กับยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติรายประเด็น* โดยระบุเพียงประเด็นหลัก
5. สรุปความสอดคล้องของประเด็นงานวิจัยที่ส�ำคัญตามข้อ 1 ในส่วน ข. กับนโยบายรัฐบาล
(ผนวก 4) โดยระบุเพียงประเด็นหลัก

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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ส่วน ค. ศักยภาพและประสิทธิภาพ
1. ระบุข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ตามเนื้อหาสาระในประเด็นส�ำคัญ
ทีต่ อ้ งการท�ำวิจยั พร้อมแสดงเหตุผล กรณีหน่วยงานขนาดเล็กที่ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้  
ให้ระบุประสิทธิภาพของหน่วยงานในการที่จะด�ำเนินงานวิจัยในประเด็นงานวิจัยที่ส�ำคัญนั้น
ให้ชัดเจน
2. แสดงถึงกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้นักวิจัยตามผลส�ำเร็จ
ที่ได้ระบุไว้ในภาพรวมผลส�ำเร็จระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจมีการจัดสรร
ไม่เหมือนกัน เช่น บางหน่วยงานจัดสรรโดยมีคณะกรรมการประเมินผล บางหน่วยงานจัดสรร
โดยผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
3. ระบุแนวทางหรือเกณฑ์ ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ใช้ส�ำหรับจัดเรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน ตามแนวทางการพิจารณาที่ วช. ได้เสนอแนะไว้
ในแนวทางการประเมิ น ผลแผนงานวิ จั ย /โครงการวิ จั ย (นท-1ช/นท-1ด) ตามล� ำ ดั บ         
หน่วยงานสามารถปรับปรุงโดยเพิ่มเติมหรือลดเกณฑ์บางประการได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนความต้องการของหน่วยงาน
ส่วน ง. ภาพรวมผลสำ�เร็จระดับกรมหรือเทียบเท่า
แสดงข้อมูลด้านงบประมาณในภาพรวมหรืออธิบายความคุ้มค่าของงบประมาณที่เสนอขอใช้ใน
การท�ำการวิจัยที่จะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จได้อย่างชัดเจน
* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แบบ บช-3
แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานภาครัฐจัดท�าแบบ บช-3 โดยผ่านการประเมินผล
และจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของข้อเสนอการวิจัย
จากคณะกรรมการ/คณะท�างานภายในหน่วยงานแล้ว
ส่งส�านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จ�านวน 1 ชุด

2

1

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณ (บาท)
ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย ข้อเสนอการวิจัย ระยะเวลา
ทำ
า
การ
และหน่วยงานที่สังกัด ใหม่ ต่อเนือ่ ง วิจยั ตลอด ได้รบั จัดสรร เสนอขอ
(กอง/คณะ)
ปีท่ี (ปี) การวิจยั จนถึงปัจจุบนั

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

แบบ บช-3

10

11

12

ผลสำาเร็จที่คาดว่าจะได้
สรุปผล
ผลสำาเร็จ
ประเภทของ การ
ที่คาดว่าจะได้โดยสรุป
ผลสำาเร็จ ประเมินผล

ที่เสนอของบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
กระทรวง .....................................................................
กรม / มหาวิทยาลัย ..................................................................

แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ : - แบบ บช-3 เป็นบัญชีทม่ี กี �รจัดเรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของข้อเสนอก�รวิจยั ในแต่ละหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
- กรณีขอ้ เสนอก�รวิจยั ต่อเนือ่ งต้องมีร�ยง�นคว�มก้�วหน้�แนบม�ด้วย
- ในก�รประเมินผลจะใช้จำ�นวนงบประม�ณเสนอขอที่ระบุในแบบ บช-3 เป็นหลัก ดังนั้นขอให้หน่วยง�นตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด

ชื่อข้อเสนอการวิจัย

ลำาดับ
ความ
สำาคัญ
ที่

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำ�ชี้แจงแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ บช-3)
หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าประเมินผลข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางการประเมินผล
ข้อเสนอการวิจัย (นท-1ช และ นท-1ด) ที่ วช. เสนอแนะ แล้วจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญตามแบบบัญชี
รายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557        
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3) และจัดส่งพร้อมข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ในรูปแบบเอกสาร จ�ำนวน  
อย่างละ 1 ชุด

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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แบบบัญชีรายชือ่ ข้อเสนอการวิจยั ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ สนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (แบบ บช-3) เป็นแบบฟอร์มทีม่ กี ารจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญของข้อเสนอการวิจยั โดยมีทงั้ หมด
12 ช่อง ดังนี้
ช่องที่ 1  ล�ำดับความส�ำคัญ
ระบุตัวเลข ที่แสดงล�ำดับความส�ำคัญของข้อเสนอการวิจัย โดยล�ำดับหมายเลข 1 มีความ
ส�ำคัญสูงสุดและลดหลั่นกันไปตามล�ำดับ
ช่องที่ 2 ชื่อข้อเสนอการวิจัย
ระบุชื่อ ข้อ เสนอการวิจัย 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)
ระบุชอื่ และนามสกุลของผูอ้ ำ� นวยการแผนงานวิจยั หรือหัวหน้าโครงการวิจยั พร้อมทัง้ ต�ำแหน่ง
บริหาร/ต�ำแหน่งวิชาการ หน่วยงานระดับกองหรือคณะหรือหน่วยงานวิจัยที่สังกัด พร้อมที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ช่องที่ 4 ข้อเสนอการวิจัยใหม่
ใส่เครื่องหมาย P ส�ำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นปีแรก
ช่องที่ 5 ข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง
ระบุตัวเลขแสดงความต่อเนื่องของข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณว่าเป็นปีที่เท่าใด
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ช่องที่ 6 ระยะเวลาท�ำการวิจัย
ระบุตัวเลขแสดงจ�ำนวนระยะเวลาวิจัย (ปี) ตลอดการวิจัย
ช่องที่ 7 งบประมาณตลอดการวิจัย
ระบุตัวเลขแสดงจ�ำนวนงบประมาณ (บาท) ที่ใช้ตลอดการวิจัย
ช่องที่ 8 งบประมาณที่ได้รับจนถึงปัจจุบัน
ระบุตัวเลขแสดงจ�ำนวนงบประมาณ (บาท) ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน
ช่องที่ 9 งบประมาณที่เสนอขอ
ระบุตัวเลขแสดงจ�ำนวนงบประมาณ (บาท) ที่เสนอขอ

ช่องที่ 11 ประเภทของผลส�ำเร็จ
ระบุผลส�ำเร็จของผลงานวิจัย จ�ำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ระบุ P หมายถึง ผลส�ำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ที่เป็นรูปธรรม เช่น
องค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ หรือวิธีการที่จะน�ำไปสู่การวิจัยใน
ระยะต่อไป
ระบุ I หมายถึง ผลส�ำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) โดย I เป็นตัวเชื่อม
ผลส�ำเร็จที่ต่อยอดมาจาก P และผลส�ำเร็จ I จะน�ำไปสู่ G เพื่อขอ
งบประมาณในปีต่อไป
ระบุ G หมายถึง ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) เป็นผลสืบเนื่องมาจาก I
โดยแสดงผลผลิต (output) ที่จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ที่แสดง
ผลกระทบได้อย่างชัดเจน
หมายเหตุ :

ตัวอย่างการพิจารณาใส่ผลส�ำเร็จ P/I/G กรุณาดูค�ำชี้แจงในแบบ ว-1ช หรือ แบบ ว-1ด
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ช่องที่ 10 ผลส�ำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ
แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่จะได้จากงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของข้อเสนอการวิจัย และน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะใช้ท�ำการวิจัย
ซึง่ จะน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จทีเ่ ป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ทีค่ าดว่าจะได้รบั โดย
ให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการด�ำเนินงานตลอดการวิจัย
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ช่องที่ 12 สรุปผลการประเมินผล
จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญของข้อเสนอการวิจัยตามเกณฑ์การประเมินผลสนับสนุน 4 ระดับ
A หมายถึง สนับสนุนมากที่สุด
B หมายถึง สนับสนุนมาก
C หมายถึง   สนับสนุนปานกลาง
D     หมายถึง   สนับสนุนน้อย
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ส่วนที่ 1
ข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย
(proposal of research program)
u

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบ
การเสนอของบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ช) พร้อมค�าชี้แจง

u

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

u

แบบข้อก�าหนด (terms of reference - TOR)
การจัดจ้างท�าการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

u

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (นท-1ช) พร้อมค�าชี้แจง
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แบบ ว-1ช
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

แบบเสนอแผนงานวิจยั (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

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

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

		
(ภาษาไทย) .............................................................................................
		
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
ส่วน ก. ลักษณะแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยใหม่
      
แผนงานวิจยั ต่อเนือ่ งระยะเวลา.........ปี ปีนเี้ ป็นปีท...
ี่ ....... รหัสแผนงานวิจยั ...….............……
I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้อง           
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ทีม่ คี วามสอดคล้องมากทีส่ ดุ โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจยั
ทีม่ คี วามสอดคล้องมากทีส่ ดุ โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง
1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก : เรื่อง .......................................
......................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย .............................
......................................................................................................

* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th
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ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำ�แผนงานวิจัย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
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ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท�ำการวิจัย (ผนวก 5)
ค�ำส�ำคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย
ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย
เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน
ที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)
แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท�ำการวิจัยตามแผนงานวิจัย
กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย
ระยะเวลา และสถานที่ท�ำการวิจัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย
ผลส�ำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด�ำเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 ค� ำ รั บ รองจากผู ้ อ� ำ นวยการแผนงานวิ จั ย ว่ า แผนงานวิ จั ย ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 โปรดระบุวา่ แผนงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น
หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
ค�ำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
ลงลายมือชื่อ ผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ส่วน ค. ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย

หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท�ำการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ช โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก�ำหนด (terms of reference-TOR)    
การจัดจ้างท�ำการวิจัยด้วย
2. กรณี เ ป็ น แผนงานวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในปี ง บประมาณที่ ผ ่ า นมา
และนักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท�ำแผนงาน
วิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุขอ้ มูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจยั แห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จ�ำนวน 1 ชุด
5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท�ำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดท�ำ
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออก
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ�ำนวน 1 ชุด
6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด�ำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม
(ผนวก 15) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16)
จ�ำนวน 1 ชุด
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1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss., Mrs, Rank
2. เลขหมายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. ต�ำแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความช�ำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท�ำการวิจัยว่าเป็นผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ      
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ท�ำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่ก�ำลังท�ำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการ
ท�ำวิจัยว่าได้ท�ำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำ�ชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ช)
แบบ ว-1ช หมายถึง
ชื่อแผนงานวิจัย
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แบบข้อเสนอการวิจยั ในระดับแผนงานวิจยั (research program) หรือเรียกว่า 
“ชุดโครงการวิจัย” ประกอบการเสนอของบประมาณประจ�ำปี ตามมติ       
คณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า

1. ระบุชื่อแผนงานวิจัย (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชื่อโครงการวิจัย (research project) ภายใต้แผนงานวิจัยทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัย (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� ำ นวนระยะเวลาที่ ท� ำ การวิ จั ย ทั้ ง หมด                              
และปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสแผนงานวิจัยด้วย
I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุความส�ำคัญกับเรื่อง
ที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมาก
ที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*

* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th
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IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ
โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรื่อง/นโยบาย ในนโยบายแต่ละระยะ
หมายเหตุ :

หากแผนงานวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III และ IV ก็ไม่ต้องระบุความสอดคล้อง

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำ�แผนงานวิจัย
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1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/ส�ำนัก/
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. ระบุค�ำส�ำคัญ (keywords) ที่มีความส�ำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท�ำการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการน�ำไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท�ำการวิจัยได้
5. แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องท�ำการวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนงานวิจัย โดย
ก�ำหนดปัญหาให้ชดั เจน ทัง้ ข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการทบทวน
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และ
แสวงหาแนวทางที่นา่ จะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
6. ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ความส�ำคัญและที่มาของปัญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจัย
7. อธิบายว่าแผนงานวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น และนโยบายรัฐบาล มากน้อย
เพียงใดในเชิงปริมาณ 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
ภายนอกสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ        
เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน
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คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

24

9. ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดท�ำแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจยั สูก่ ลุม่ เป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตวั ชีว้ ดั ทีแ่ สดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทัง้ เชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน
10. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล
ที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท�ำการวิจัย แล้วน�ำมาสังเคราะห์เป็น
สมมุตฐิ าน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจยั พร้อมแสดงความเชือ่ มโยงหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 ด้านวิชาการ
11.2 ด้านนโยบาย
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
11.4 ด้านสังคมและชุมชน
11.5 อื่น ๆ (ระบุ)
ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
รวมทัง้ สนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น นโยบายรัฐบาล และ
อืน่ ๆ (ถ้ามี)
12. แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพื่อประโยชน์ ในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานวิจยั โดยระบุขนั้ ตอนและระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจยั ของแผนงาน
วิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนการด�ำเนินงาน (Gantt chart) แต่ละขั้นตอน จนสิ้นสุด  
การวิจยั ในกรณีทมี่ กี ารเสนอของบประมาณในการวิจยั สูง ควรแสดงการบริหารจัดการแผนงาน
วิจยั ทีค่ าดว่าจะเกิดความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้การวิจยั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์  และระบุแนวทางการแก้ไข
หากเกิดความผิดพลาด
13. ระบุแนวทางหรือแผนการด�ำเนินงานในการเปิดโอกาสหรือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการ
ท�ำการวิจัยตามแผนงานวิจัย

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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14. ระบุวิธีการด�ำเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท�ำการวิจัยทั้งในระดับ
แผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้องและ
ชัดเจนถึงการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน เพือ่ น�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จของแผนงานวิจยั
นี้อย่างเป็นรูปธรรม
15. ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท�ำการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดแผนงานวิจัย โดยระบุ เดือน
ปีทเี่ ริม่ ต้น ถึงเดือน ปีทสี่ นิ้ สุดการวิจยั และระบุวา่ ปีทเี่ สนอขอเป็นปีทเี่ ท่าใดของแผนงานวิจยั
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 กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ ได้รับอนุมัติ ให้ท�ำการวิจัยแล้ว ให้ระบุ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีของทุกปีที่ผ่านมา
17. แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยั และน�ำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ความคุม้ ค่า 
ของงบประมาณที่จะใช้ท�ำการวิจัย ซึ่งจะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome)   และ
ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการ
ด�ำเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส�ำเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ
ซึ่งจ�ำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส�ำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลส�ำเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน�ำไปสู่การวิจัยใน
ระยะต่อไป
1.2 ผลส�ำเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลส�ำเร็จที่อาจจะถูกน�ำไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส�ำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลส�ำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส�ำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลส�ำเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส�ำเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลส�ำเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส�ำเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
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3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลส�ำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส�ำเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท�ำให้เกิดผล
กระทบสูง ย่อมมีน�้ำหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอย่างเช่น
กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออก
มีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบาง  
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหา    
ดังกล่าว โดยอาจจ�ำแนกผลส�ำเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส�ำเร็จของงานวิจัยระยะนี้   เป็น
ผลส�ำเร็จเบื้องต้น (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต�ำแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต�ำแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส�ำเร็จของงานวิจัยระยะ
นี้เป็นผลส�ำเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คือท�ำให้เกิดมูลค่าเพิม่ ของมะม่วงเพือ่
การส่งออก
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลส�ำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส�ำเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ :
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1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยที่ก�ำหนดไว้
2. แต่ละผลส�ำเร็จที่ได้อาจด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี ก็ได้
กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลส�ำเร็จทีค่ าดว่าจะได้รบั ในระยะต่าง ๆ ในแต่ละปีให้ชัดเจน

18. แผนงานวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป
18.1 ผู ้ อ� ำ นวยการแผนงานวิ จั ย ต้ อ งรั บ รองว่ า แผนงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชือ่
ก�ำกับอย่างชัดเจน
18.2 ระบุวา่ แผนงานวิจัยนี้ อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด
19. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน ค�ำรับรอง ค�ำยินยอม อาทิ โครงการ
พระราชด�ำริ จริยธรรมการวิจยั ในคน จรรยาบรรณการใช้สตั ว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอืน่ ๆ  
ในอันที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของแผนงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
20. ลงชื่อผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ส่วน ค. ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้อมค�ำน�ำหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2. ระบุเลขหมายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. ระบุต�ำแหน่งบริหาร/วิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน
4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ระบุประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความช�ำนาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
7. ระบุประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท�ำการวิจัยว่าเป็นผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชอื่ โครงการวิจยั ในฐานะทีต่ นเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจยั : ชือ่ โครงการวิจยั
7.3 ระบุ ชื่ อ งานวิ จั ย ที่ ท� ำ เสร็ จ แล้ ว : ชื่ อ ผลงานวิ จั ย ปี ที่ พิ ม พ์ การเผยแพร่
สถานภาพ และแหล่งทุนในการท�ำวิจัย
7.4 งานวิจัยที่ก�ำลังท�ำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท�ำ
วิจัยว่าได้ท�ำการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
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1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท�ำการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ช โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก�ำหนด (terms of reference - TOR)
การจัดจ้างท�ำการวิจัยด้วย
2. กรณีแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัย
มีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท�ำแผนงานวิจัยประกอบ
การเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจยั แห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จ�ำนวน 1 ชุด
5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท�ำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดท�ำ
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval            
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ�ำนวน 1 ชุด
6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด�ำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม
(ผนวก 15) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการวิจยั ด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จ�ำนวน 1 ชุด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แบบ ต-1ช/ด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป) ..................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานตามแผนการด�ำเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัย
ทีไ่ ด้ดำ� เนินการจริง ในรูปของแผนการด�ำเนินงานตลอดแผนงานวิจยั /โครงการวิจยั ว่ามีกจิ กรรม /ขัน้ ตอน
ปฏิบตั ติ ามล�ำดับอย่างไร .........................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2.3 แสดงรายละเอียดของผลการด�ำเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว [ทั้งนี้
ให้แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจยั /โครงการวิจยั ระหว่างทีท่ ำ� การ
วิจยั ทีเ่ คยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความทีจ่ ะน�ำไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชนได้ (ถ้ามี)]
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................................
.................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................
.................................................................................................
ชือ่ ผูว้ จิ ยั (นาย  นางสาว  นาง  ยศ)...........................................................................................
หน่วยงานทีส่ งั กัด ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................ โทรสาร..............................e-mail..............................
ได้รบั อนุมตั งิ บประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ....................................................................
งบประมาณที่ได้รับ ................................ บาท ระยะเวลาท�ำการวิจัย ................................ ปี
เริม่ ท�ำการวิจยั เมือ่ (เดือน  ป)ี .................................. ถึง(เดือน  ป)ี .............................................

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

30

2.4 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) ...........................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2.5 งบประมาณที่ได้ใช้จา่ ยไปแล้วนับตัง้ แต่เริม่ ท�ำการวิจยั เป็นเงินทัง้ สิน้ ................................ บาท
2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะท�ำต่อไป .........................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2.7 ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) ................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..............................................................
(...........................................................)
ผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ..........
ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
สรุปความเห็นของการประเมิน
 สนับสนุนให้ด�ำเนินการต่อไป
 ไม่สนับสนุนให้ดำ� เนินการต่อไป ระบุเหตุผล ............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(ลายเซ็น)
(.....................................................)
     หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า/กระทรวง
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ..........
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ส�ำหรับข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ TOR

แบบข้อกำ�หนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างทำ�การวิจยั
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย.............................................................................

หลักการและเหตุผล
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………......
วัตถุประสงค์
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..….

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..….
วิธีการดำ�เนินงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..….
ระยะเวลาการดำ�เนินงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..….
งบประมาณ
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..….
คุณสมบัติของหน่วยงาน/บุคคลที่รับจ้างดำ�เนินงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..….
หมายเหตุ :

แบบฟอร์มนี้ใช้ส�ำหรับหน่วยงานที่มิได้ท�ำการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง จะต้องจัดท�ำ TOR แนบมา
พร้อมข้อเสนอการวิจัยด้วย
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ขอบเขตของงาน
……………...……………………………......…………………………..………….…………..….…………
……………...……………………………………………..…………………...………........….………..…..

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นท-1ช
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจยั
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจยั สำ�หรับ
หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทางวิชาการและ
งบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงลำ�ดับความสำ�คัญของแผนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณประจำ�ปี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำ�งาน เพื่อทำ�หน้าที่ประเมินผล
แผนงานวิจัยก่อนทำ�การวิจัย และจัดเรียงลำ�ดับความสำ�คัญ (priority) แล้วส่งผลการประเมินผลพร้อมแบบ
แสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพือ่ ดำ�เนินการต่อไป
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แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบด้วย

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2) ดังนี้
1.1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
1.1.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
1.1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1.1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
1.1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 3) ดังนี้
1.2.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
1.2.2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.2.3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย
1.2.5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th
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1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น* มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็นเพียงใด
1.4 นโยบายรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 2 ระยะ (ผนวก 4) ดังนี้
1.4.1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก จ�ำนวน 16 เรื่อง คือ
  1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
  2) ก�ำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
  3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
  4) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งบู ร ณาการและเร่ ง รั ด ขยายเขตพื้ น ที่
ชลประทาน
5) เร่งน�ำสันติสขุ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
6) เร่งฟืน้ ฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านและนานาประเทศ
7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ ระกอบการเนือ่ งจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก�ำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพือ่ การสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
1.4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จ�ำนวน 7 นโยบาย คือ
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
  2) นโยบายเศรษฐกิจ
  3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
  4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ให้ประเมินผลในภาพรวมว่า  แผนงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับหลายยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์    
การวิจยั ของชาติรายประเด็น ควรจะได้รบั คะแนนความสอดคล้องสูงกว่าแผนงานวิจยั ทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่น้อยกว่า  ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐอาจน�ำความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ของตน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) มาร่วมพิจารณาประเมินผลแผนงานวิจัยได้ โดยมีคะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน 10 คะแนน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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2. คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย [60 คะแนน]
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]
2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นต้องท�ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด
2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่
2.1.3 มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง (hub) เพื่อพิจารณาศักยภาพของหน่วยงานวิจัยหลัก
ที่รับผิดชอบแผนงานวิจัย รวมทั้งศักยภาพในการท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือศูนย์
ประสานงานกลางกับหน่วยงานวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศเพียงใด
2.1.4 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวิจัยที่มีหน่วยงานร่วมด�ำเนินการ
หลายหน่วยงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน ซึง่ อาจประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ (ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า  2
กระทรวงขึ้นไป) ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันคิดร่วมกันท�ำการวิจัย
และพัฒนาเป็นคณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเชิงหุ้นส่วน (partnerships) โดยการ
สมทบค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และมีส่วนร่วมในการน�ำผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพียงใด
2.1.5 โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วิจัย มีความเหมาะสมและมีความพร้อม
คือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด  
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะท�ำการวิจัยได้ส�ำเร็จ
2) มีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่
ก�ำหนดไว้ในแผนงานวิจัย
3) เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านการวิจัย
4) อุทิศเวลาให้กับการท�ำการวิจัยตลอดแผนงานวิจัย
5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย (ผนวก 10) และความรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวัติติดค้าง
การส่งรายงานการวิจัย/การเงิน)
2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำการวิจัย เพื่อเป็น
การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่
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2.1.7 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด
1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่จะท�ำการ
วิจัยกับผลการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็น
แนวทางในการวิจัย
2) มีการอ้างอิงผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม
2.1.8 จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานตลอดแผนงานวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด
1) ระบุขนั้ ตอน และระยะเวลาท�ำการวิจยั ของแผนงานวิจยั โดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่
2) แสดงความพร้อมในการท�ำการวิจัยที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
2.1.9 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการท�ำการวิจัยหรือไม่
1) เหมาะสมกับสภาพเงือ่ นไขของสังคม และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนงานวิจยั
2) ระบุสถานที่ท�ำการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่
เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ท�ำการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย
2.1.10 งบประมาณที่ใช้ท�ำการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน]
2.2.1 แสดงกระบวนการวิจยั ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างทฤษฎี สมมุตฐิ าน หรือกรอบแนวความคิด
สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง โดยการแสดงความสัมพันธ์และ
สนับสนุนซึง่ กันและกันระหว่างแผนงานวิจยั ย่อย/โครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั เพือ่ เน้น
ให้เห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันอย่างไร
2.2.2 ระบุกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท�ำการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเพียงใด
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
การท่องเทีย่ วและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การ
สร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึน้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการวิจัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่มูลค่า 
(value chain) ด้วยเพียงใด
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2.3.2 แสดงผลส�ำเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทัง้ สนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย        
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น และนโยบาย
รัฐบาล ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) ด้วยเพียงใด
2.3.4 แสดงจ�ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการท�ำการวิจัยนี้หรือไม่
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3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน]
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ (multiplier) ที่ส่งผลสะเทือน
สูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบของงานวิจัย อาจจะ
แสดงในเชิงปริมาณ หรือเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอด และใช้ต้นทุนต�่ำ แต่ได้ผลตอบแทนสูง หรือ
เป็นงานวิจัยที่ผลิตได้ปริมาณมากและตรงตามความต้องการของตลาด ท�ำให้ได้รับผลตอบแทนสูง
ตามไปด้วยหรือไม่เพียงใด
3.2 งานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมีแนวโน้มจะสามารถขยายการ
พัฒนาไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติได้หรือไม่
3.3 ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะท�ำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติรายประเด็น ดังนี้
3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
		 (พ.ศ. 2555-2559)
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
3) การอนุรกั ษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยั
5) การปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ เพือ่ การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมปิ ญั ญาของประเทศ สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธที เี่ หมาะสมทีเ่ ข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
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3.3.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
3.3.3 นโยบายรัฐบาล
1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก จ�ำนวน 16 เรื่อง คือ
1.1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟืน้ ฟูประชาธิปไตย
1.2) ก�ำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
1.3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน
1.5) เร่งน�ำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.6) เร่งฟืน้ ฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านและนานาประเทศ
1.7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟ้อและราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
1.8) ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเพิม่ ก�ำลังซือ้ ภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1.14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
2) นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จ�ำนวน 7 นโยบาย คือ
2.1) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.2) นโยบายเศรษฐกิจ
2.3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2.7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุ :

1. แนวทางการประเมิ น ผลแผนงานวิ จั ย ที่ วช. เสนอแนะดั ง กล่ า ว หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจยั โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน
2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วนที่ 2
ข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย
(proposal of research project)
u

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบ
การเสนอของบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-1ด) พร้อมค�าชี้แจง

u

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (นท-1ด) พร้อมค�าชี้แจง

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

แบบเสนอโครงการวิจยั (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

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

		
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั ) .......................................

		
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัย

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง     
1 ยุทธศาสตร์ ทีม่ คี วามสอดคล้องมากทีส่ ดุ โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
II ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของโครงการวิ จั ย กั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ            
1 แผนงานวิจยั ทีม่ คี วามสอดคล้องมากทีส่ ดุ โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง     
1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก : เรื่อง .......................................
......................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย .............................
......................................................................................................

* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th
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โครงการวิจัยใหม่
       
โครงการวิจยั ต่อเนือ่ งระยะเวลา…......ปี ปีนเี้ ป็นปีท…
ี่ ....... รหัสโครงการวิจยั ..……...........…..

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำ�โครงการวิจัย
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1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท�ำวิจัย และสัดส่วนที่
ท�ำการวิจัย (%)] และหน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท�ำการวิจัย  (ผนวก 5)
4. ค�ำส�ำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน
ที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการด�ำเนินการวิจัย และสถานที่ท�ำการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาท�ำการวิจยั และแผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจยั (ให้ระบุขนั้ ตอนอย่างละเอียด)
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัย
ที่ต้องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ
ที่เสนอขอ (ผนวก 6)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน
แต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจยั ทีม่ รี ะยะเวลาด�ำเนินการวิจยั มากกว่า 1 ปี (ผนวก 9)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท�ำการวิจัยแล้ว)
17. ผลส�ำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 ค�ำรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจยั ว่าโครงการวิจยั ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
18.2 ระบุวา่ โครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                 

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วน ค. ประวัติคณะผู้วิจัย

หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท�ำการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก�ำหนด (terms of reference - TOR)
การจัดจ้างท�ำการวิจัยด้วย
2. กรณีแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัย
มีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท�ำแผนงานวิจัยประกอบ
การเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจยั แห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จ�ำนวน 1 ชุด
5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท�ำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดท�ำ
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval            
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ�ำนวน 1 ชุด
6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด�ำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม
(ผนวก 15) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการวิจยั ด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จ�ำนวน 1 ชุด
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1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss., Mrs, Rank
  2. เลขหมายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. ต�ำแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความช�ำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท�ำการวิจัยว่าเป็นผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ท�ำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่ก�ำลังท�ำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท�ำ
วิจัยว่าได้ท�ำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำ�ชีแ้ จงแบบเสนอโครงการวิจยั (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ด)
แบบ ว-1ด หมายถึง

ชื่อโครงการวิจัย :
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แบบข้อเสนอการวิจยั ในระดับโครงการวิจยั (research project) ประกอบการ
เสนอของบประมาณประจ�ำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานภาครัฐระดับ
กรมหรือเทียบเท่า  ซึง่ สามารถใช้เป็นแบบในการจัดท�ำข้อเสนอการวิจยั ทัง้ ใน
รูปแบบโครงการวิจยั อิสระหรือโครงการวิจยั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้แผนงานวิจยั
ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีเป็นโครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั ให้ระบุชอื่ แผนงานวิจยั ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัย
- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณี เ ป็ น โครงการวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งต้ อ งระบุ จ� ำ นวนระยะเวลาที่ ท� ำ การวิ จั ย ทั้ ง หมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุความส�ำคัญกับเรื่อง
ที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมาก
ที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ
พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ
โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรื่อง/นโยบาย ในนโยบายแต่ละระยะ
หมายเหตุ :

หากโครงการวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III และ IV ก็ไม่ต้องระบุความสอดคล้อง  

* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำ�โครงการวิจัย (research project)
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1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/ส�ำนัก/
กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ร่วมด�ำเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมี      
ส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทัง้ ระบุชอื่ หัวหน้าโครงการวิจยั ทีป่ รึกษาโครงการวิจยั ผูร้ ว่ มงาน
วิจยั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการท�ำการวิจยั พร้อมทัง้ ระบุสดั ส่วนทีท่ ำ� งาน
วิจัย (%) 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. ระบุค�ำส�ำคัญ (keywords) ที่มีความส�ำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท�ำการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการน�ำไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท�ำการวิจัยได้
5. แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องท�ำการวิจัยเรื่องนี้
  6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญเป็นข้อ ๆ  
โดยเชื่อมโยงกับความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
  7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท�ำการวิจัย
แต่ไม่สามารถก�ำหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้
  8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล
ที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท�ำการวิจัย แล้วน�ำมาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
  9. ก�ำหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา  หรือ
ด้านอืน่ ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
10. ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 ด้านวิชาการ
11.2 ด้านนโยบาย
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12.

13.
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14.

15.
16.

17.
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11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
11.4 ด้านสังคมและชุมชน
11.5 อื่น ๆ (ระบุ)
และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ด้วย
อธิบายขั้นตอนวิธีการท�ำการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล การก�ำหนดพื้นที่ ประชากร
ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ รวมทัง้ ระบุสถานที่
ที่จะใช้เป็นที่ท�ำการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ
ระบุระยะเวลาที่ท�ำการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น
ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยนี้
รวมทัง้ ระบุขนั้ ตอนและระยะเวลาของแผนการด�ำเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายใน
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็นโครงการ
วิจยั ทีเ่ สนอของบประมาณเพือ่ ท�ำการวิจยั มากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการด�ำเนินงานในปีตอ่ ๆ
ไปโดยสังเขปด้วย
ระบุ ร ายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะและความจ� ำ เป็ 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 โดยจ�ำแนกตาม
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6)
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด�ำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอด
การวิจัย โดยจ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 9)
16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ ได้รับอนุมัติ ให้ท�ำการวิจัยแล้ว ให้ระบุ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา
แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั และน�ำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ความคุม้ ค่าของ
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งบประมาณทีจ่ ะใช้ทำ� การวิจยั ซึง่ จะน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จทีเ่ ป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยระบุ
ประเภทของผลส�ำเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ�ำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส�ำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลส�ำเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน�ำไปสู่การวิจัยใน
ระยะต่อไป
1.2 ผลส�ำเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลส�ำเร็จที่อาจจะถูกน�ำไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส�ำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลส�ำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส�ำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลส�ำเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส�ำเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลส�ำเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส�ำเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
3. ระบุ  G  หมายถึงผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลส�ำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส�ำเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท�ำให้เกิดผล
กระทบสูง ย่อมมีน�้ำหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง
ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วง
ที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วง
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้นจึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจจ�ำแนกผลส�ำเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส�ำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส�ำเร็จ
เบื้องต้น (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา  โดยวิจัยในรายละเอียด
ต�ำแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต�ำแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส�ำเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลส�ำเร็จกึ่งกลาง (I)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง
ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของ
มะม่วงเพื่อการส่งออก
-  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลส�ำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็น ผลส�ำเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ :
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1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยั หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้
2. แต่ละผลส�ำเร็จทีไ่ ด้อาจด�ำเนินการเสร็จสิน้ ภายในปีเดียวกันหรือ มากกว่า 1 ปี ก็ได้
กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลส�ำเร็จทีค่ าดว่าจะได้รบั ในแต่ละปีให้ชัดเจน

18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ  พร้อมลายมือชื่อก�ำกับ
อย่างชัดเจน
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจาก
แหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน ค�ำรับรอง ค�ำยินยอม อาทิ โครงการ
พระราชด�ำริ จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่น  
ที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
20. ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ส่วน ค. ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้อมค�ำน�ำหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
  2. ระบุเลขหมายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
  3. ระบุต�ำแหน่งบริหาร/วิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน
  4. ระบุหน่วยงานทีส่ งั กัด และสถานทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
  5. ระบุประวัติการศึกษา

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความช�ำนาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
  7. ระบุประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท�ำการวิจัยว่าเป็นผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย  : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 ระบุชื่องานวิจัยที่ท�ำเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่
สถานภาพในการท�ำการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจยั ทีก่ ำ� ลังท�ำ : ชือ่ ข้อเสนอการวิจยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท�ำ
การวิจัยว่าได้ท�ำการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท�ำการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก�ำหนด (terms of reference - TOR)
การจัดจ้างท�ำการวิจัยด้วย
2. กรณีแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัย
มีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท�ำแผนงานวิจัยประกอบ
การเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจยั แห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จ�ำนวน 1 ชุด
5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท�ำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดท�ำ
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval            
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ�ำนวน 1 ชุด
6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด�ำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม
(ผนวก 15) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการวิจยั ด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จ�ำนวน 1 ชุด
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หมายเหตุ :

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นท-1ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจยั
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลโครงการวิจยั ส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทางวิชาการ       
และงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณประจ�ำปี               
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยเห็ น สมควรก� ำ หนดให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท� ำ งาน              
เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินผลโครงการวิจัยก่อนท�ำการวิจัย และจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญ (priority) แล้วส่งผล
การประเมินผลพร้อมแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ                               
งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
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แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย

1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]
1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2)
ดังนี้
1.1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
1.1.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
1.1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1.1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
1.1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 3) ดังนี้
1.2.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
1.2.2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.2.3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย
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* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th
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1.2.5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น* มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็นเพียงใด
1.4 นโยบายรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพียงใด ซึง่ ประกอบด้วย 2 ระยะ (ผนวก 4) ดังนี้
1.4.1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก จ�ำนวน 16 เรื่อง คือ
  1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
  2) ก�ำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
  3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
  4) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งบู ร ณาการและเร่ ง รั ด ขยายเขตพื้ น ที่
ชลประทาน
5) เร่งน�ำสันติสขุ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
6) เร่งฟืน้ ฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านและนานาประเทศ
7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ ระกอบการเนือ่ งจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก�ำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพือ่ การสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
1.4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จ�ำนวน 7 นโยบาย คือ
  1) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
  2) นโยบายเศรษฐกิจ
  3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
  6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ให้ประเมินผลในภาพรวมว่า  โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับหลายยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์    
การวิจยั ของชาติรายประเด็น ควรจะได้รบั คะแนนความสอดคล้องสูงกว่าโครงการวิจยั ทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่น้อยกว่า  ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐอาจน�ำความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ของตน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) มาร่วมพิจารณาประเมินผลโครงการวิจัยได้ โดยมีคะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน 10 คะแนน
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2. คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย [60 คะแนน]
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]
2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นต้องท�ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่
2.1.3 โครงสร้างคณะผู้บริหารโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อมคือ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด  
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะด�ำเนินงานวิจัยได้ส�ำเร็จ
2) มีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ที่ก�ำหนดไว้ในโครงการวิจัย
3) เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านการวิจัย
4) การอุทิศเวลาให้กับการท�ำการวิจัย ตลอดโครงการวิจัย
5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย (ผนวก 10) และความรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวัติติดค้าง
การส่งรายงานการวิจัย/การเงิน)
2.1.4 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำการวิจัย เพื่อ
เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่
2.1.5 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด
1) แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุตฐิ าน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่ท�ำการวิจัย
กับผลการวิจยั อืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็นแนวทาง
ในการวิจัย
2) มีการอ้างอิงผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม
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2.1.6 จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด
1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาท�ำการวิจัยของโครงการวิจัยโดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่
2) แสดงความพร้อมในการท�ำการวิจัยที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล
2.1.7 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการท�ำการวิจัยหรือไม่
1) เหมาะสมกับสภาพเงือ่ นไขของสังคม และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจยั
2) ระบุสถานที่ท�ำการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่
เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ท�ำการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย
2.1.8 งบประมาณที่ใช้ท�ำการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน]
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพิม่ ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การ
สร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ใน
แต่ละขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่
มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด
2.3.2 แสดงผลส�ำเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ
นโยบายรัฐบาล ทัง้ นีอ้ าจรวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี) ด้วย
เพียงใด
2.3.4 แสดงจ�ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการด�ำเนินงานวิจัยนี้หรือไม่
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2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน]
2.2.1 ระบุกลยุทธ์การเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์   ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพียงใด
2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาขัน้ ต่อไปหรือเป็นการบริหารงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ระบุกลุม่ เป้าหมาย วิธกี ารถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชดั เจน และมีการเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่
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3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)  [30 คะแนน]
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจยั จะท�ำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น ดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
		 (พ.ศ. 2555-2559)
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
3) การอนุรกั ษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยั
5) การปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ เพือ่ การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมปิ ญั ญาของประเทศ สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธที เี่ หมาะสมทีเ่ ข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
3.1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
3.1.4 นโยบายรัฐบาล
1) นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก จ�ำนวน 16 เรื่อง คือ
1.1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟืน้ ฟูประชาธิปไตย
1.2) ก�ำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
1.3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน
1.5) เร่งน�ำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.6) เร่งฟืน้ ฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านและนานาประเทศ
1.7) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟ้อและราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หมายเหตุ :

1. แนวทางการประเมิ น ผลโครงการวิ จั ย ที่ วช. เสนอแนะดั ง กล่ า ว หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจยั โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน
2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน
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1.8) ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเพิม่ ก�ำลังซือ้ ภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9) ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1.14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
2) นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล จ�ำนวน 7 นโยบาย คือ
2.1) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.2) นโยบายเศรษฐกิจ
2.3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2.6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2.7) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ภาคผนวก
u
u

u
u
u
u

u
u

u

u

ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
ผนวก 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ผนวก 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559)
ผนวก 4 นโยบายรัฐบาล
ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 6 ตั ว อย่ า งรายละเอี ย ดงบประมาณการวิ จั ย ของ
ข้อเสนอการวิจัย จำาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ
(ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ผนวก 7 ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย
ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 8 ตั ว อย่ า งรายละเอี ย ดงบประมาณการวิ จั ย ของ
แผนงานวิจัย จำาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่
เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจยั จำาแนก
ตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี (กรณี
เป็นแผนงานวิ จั ย /โครงการวิ จั ย ที่ มี ร ะยะเวลา
ดำาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)
ผนวก 10 จรรยาบรรณนักวิจัย

u
u

u
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผนวก 11 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 12 ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 13 จริยธรรมการวิจัยในคน
ผนวก 14 ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอการวิจยั ในคน ทีเ่ สนอขอ
งบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
ผนวก 15 แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
สำ�หรับการดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัย
ใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก 16 ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอการวิจยั ด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 1

(สำ�เนา)
ที่ สร.0202/ ว.107						

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

28 กรกฎาคม 2521
เรื่อง

ขออนุมัติในหลักการให้สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย

เรียน ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

		
1. การวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่ร่วมกันของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ กับ สำ �นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ยแห่ ง ชาติ จั ด ทำ � เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ กำ � หนดวงเงิ น
งบประมาณประจำ�ปี
		
2. การพิจารณาโครงการและแผนงานการวิจยั เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
วิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ�้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและ
ประสานประโยชน์กัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จ�ำกัด ตลอดจนการติดตามผล
โครงการวิจัยและแผนงาน ให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ในทางที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านวิจยั ทัว่ ๆ ไปด้วย และให้สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ถือ
ปฏิบัติต่อไป
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ด้ ว ยในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2521 สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอผลการพิจารณาร่วมกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม และได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณารวม 2 ประการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติวา่

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

		
จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดทราบต่อไปด้วย
						

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

					
(ลงชื่อ)		
							
					

ปลั่ง มีจุล
( นายปลั่ง มีจุล )
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. 281-2220

สำ�เนาถูกต้อง						
รจนา อ่วมฉลู						

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สมลักษณ์ คัด 13 มิ.ย.37
รจนา อ่าน/ทาน

ผนวก 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
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1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเพิม่ ทางเลือกการใช้ชวี ติ ในสังคมและมีสว่ นร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานชีวภาพเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
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4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่าง ๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็นทางเลือกในการดำ�เนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภาคด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสำ�คัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ เปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำ�ไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
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ผนวก 3

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
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นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำ�หนดไว้บน
พื้นฐานความต่อเนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551-2554) ดังนี้
1. เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ สามารถเชือ่ มโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ความต่อเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) และการปฏิรูป
ระบบวิจยั ของประเทศ โดยการวิจยั จะตอบสนองความต้องการของชุมชนและปัญหาทีส่ �ำคัญเร่งด่วนเพือ่
การพัฒนาประเทศ พร้อมกับด�ำเนินการควบคูก่ บั การวิจยั เพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ อันเป็นรากฐาน
อันส�ำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานที่มีภารกิจประจ�ำตามหน้าที่ (function) ภารกิจตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (agenda) และภารกิจในพื้นที่ (area) ซึ่งจะส่งผลให้การด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การวิจยั ในระดับหน่วยงานและภูมภิ าคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจยั และการ
บริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ อันจะท�ำให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดย
รวม
2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ
และติดตามผล เพือ่ ให้เกิดการพัฒนางานวิจยั ในทุกภาคส่วนและทุกระดับของประเทศ อีกทัง้ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดงานวิจัยที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น
3. เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25552559) ซึ่งมีการก�ำหนดกลยุทธ์การวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจดุ เน้นทีส่ อดคล้องกับบริบทการเปลีย่ นแปลงและภาวะความเสีย่ งในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้สามารถน�ำผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเชือ่ มโยงสูก่ ารน�ำผลการ
วิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น
4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค โดยมี
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจยั ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิ าค อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างเครือข่ายการวิจยั และ
พัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยร่วมกัน
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1. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสังคม
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรูใ้ ห้เป็นพืน้ ฐานเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ
โดยการสร้างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่
เป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้เพือ่ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาสังคม
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1
เป้าหมาย
: 1. มีจ�ำนวนผลงานวิจัยที่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและเชิงสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับ
ประเทศเพิ่มขึ้น
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5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยก�ำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยให้
เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพืน้ ฐาน
เชิงนโยบายทีเ่ ชือ่ มโยงกับการปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของหน่วย
งานต่าง ๆ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ
นโยบายการวิจยั ของชาติดงั กล่าว รองรับวิสยั ทัศน์การวิจยั ของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้งาน
วิจยั ทีม่ คี ณุ ภาพ เพือ่ การพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน” โดยมีพนั ธกิจการวิจยั ของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิจยั ของประเทศให้สงู ขึน้ และสร้างฐานความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่า สามารถประยุกต์และพัฒนา
วิทยาการทีเ่ หมาะสมและแพร่หลาย รวมทัง้ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจยั อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทีท่ กุ ฝ่ายมีสว่ นร่วม”
เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) วช. จึงได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ
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2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนเพิม่ ขึน้

ยุทธศาสตร์การวิจยั นีม้ งุ่ เน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ สวัสดิการเพือ่ ความมัน่ คงของชีวติ ตลอดจนการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมคิ มุ้ กันของท้องถิน่ และสังคม รวมทัง้ การเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนทีเ่ น้นกระบวนการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ และการเสริมสร้างความมัน่ คงของประเทศ โดยในระดับ
ภูมภิ าค อาจมุง่ เน้นในประเด็นส�ำคัญทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องการผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย ทัง้ นี้ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์
การวิจยั ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งต่าง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 67 แผนงานวิจยั ดังนี้
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
แต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย 6 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์ รวมทั้งความสามารถในการบริโภคสื่อและ
ข่าวสารอย่างชาญฉลาด
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลป
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์
3.5 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันโรคอุบตั ิใหม่และโรคติดต่อทีร่ ะบาดต่อเนือ่ งและโรคเรือ้ รังทีม่ ี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
อนามัย
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3.8 การวิจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขและระบบการบริหารจัดการด้านบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
3.9 การวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้บริการสุขภาพ
3.10 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ปญั หาความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ เด็ก เยาวชน และ
สตรี โดยเน้นในระดับครอบครัว โรงเรียน สถานที่ท�ำงาน ชุมชน และสังคม
3.11 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม และการปลูกฝัง
จิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
3.12 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกีย่ วกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพือ่ สร้าง
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการคุ้มครองภูมิปัญญา
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
5.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬาเพือ่ เป็นพืน้ ฐานสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่
ด้วยการกีฬา

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

68

กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
การบริหารรัฐกิจ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
6.2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระบบงานยุติธรรมของประเทศ และ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย
6.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพือ่ การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของภาคราชการ ภาคเอกชน และนักการเมือง
6.4 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริหารรัฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
6.5 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 การวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐกับเอกชนต่อการส่งเสริมภาคการเกษตร
การผลิต การบริการ และการค้า
6.7 การวิ จั ยเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตามตรวจสอบ
การด�ำเนินการภาครัฐ
กลยุทธ์การวิจยั ที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และปัญหาผูม้ อี ทิ ธิพล
ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการปัญหายาเสพติด
7.2 การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยใช้มาตรการทางสังคม และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
ประกอบด้วย 15 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถิน่ กระบวนการและกลไกสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน
8.2 การวิจัยเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต
8.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลไกการบริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและความ
มั่นคงในการบริหารและเสริมสมรรถนะการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลง
8.4 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการออมและการสร้างหลักประกันรายได้ ตลอดจน
ความมั่นคงในครัวเรือน
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8.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ
8.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาสังคม และการจัดการความรู้เพื่อขจัด
ความยากจนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
8.7 การวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมไทยอันเนื่องมาจากโลกาภิวัฒน์
8.8 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าบริการทางเพศ
8.9 การวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการว่างงาน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพ
8.10 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและการส่งเสริมทักษะทรัพยากรบุคคลเพือ่
เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
8.11 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรของเกษตรกรเกีย่ วกับ
การผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ ตลอดจนการสร้าง
การยอมรับในอาชีพเกษตรกรให้ด�ำรงอยู่
8.12 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดการผังเมือง การจัดการชุมชนชนบท
ชุมชนห่างไกล และการเชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริญระหว่างจังหวัดและประเทศ
เพื่อนบ้าน
8.13 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และแนวทางการด�ำรงชีวติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.14 การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคน โดยเฉพาะเยาวชนผู้พิการและผู้สูงอายุ
ให้มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
8.15 การวิจัยเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายด้านประชากรอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 เสริมสร้างความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ และบูรณาการการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม
การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
9.1 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล�้ำเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมไทย
9.2 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคม การสร้างความ
ปรองดอง การสร้างความสมานฉันท์และสันติสุข ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนและในประเทศ
9.3 การวิจยั เกีย่ วกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ และการจัดการ
ชายแดน
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9.4 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผู้ลักลอบเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่น
9.5 การวิจยั เกีย่ วกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
9.6 การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งาน การผลิต และสร้างชิ้นส่วนอะไหล่ยุทโธปกรณ์
ทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศ
9.7 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการและหลักนิยมเพื่อการใช้ก�ำลังในการรักษาความมั่นคงและ
ป้องกันประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ
9.8 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแสนยานุภาพด้านต่าง ๆ ของประเทศ เช่น
การพัฒนายุทโธปกรณ์ เป็นต้น
9.9 การวิจยั เกีย่ วกับการดูแลรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
9.10 การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง
9.11 การวิจยั เกีย่ วกับกฏหมายเพือ่ การปกป้องและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางบกและทางทะเล
และเพื่อรองรับกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ทางบกและทะเล
9.12 การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากการประกาศ
เขตพื้ น ที่ เ หลื่ อ มทั บ หรื อ ทั บ ซ้ อ นระหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
กลยุทธ์การวิจัยที่ 10 วิจยั เพือ่ การปฏิรปู ประเทศไทยให้มเี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
3 แผนงานวิจัย ดังนี้
10.1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย
10.2 การวิจยั เกีย่ วกับการปฏิรปู การเมือง โดยการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เพือ่ วางระบบการบริหาร
ประเทศให้มเี สถียรภาพประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
10.3 การวิ จัยเกี่ ยวกับ ความเชื่อ มโยงทางสั งคมและวัฒ นธรรม (Social and Cultural
Connectivity) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
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2. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมและเป็นธรรม
อย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่
เป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ และการน�ำภูมปิ ญั ญามาใช้
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2
เป้าหมาย
: 1. มีจ�ำนวนผลงานวิจยั ทีม่ กี ารน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ
เพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนเพิม่ ขึน้
ยุทธศาสตร์การวิจยั นีม้ งุ่ เน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึง่ ครอบคลุม
การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง รวมทัง้ การพัฒนาและจัดการองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้น
การวิจยั เพือ่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึง่ ครอบคลุมถึงการท่อง
เทีย่ ว การพัฒนาด้านพลังงานโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยค�ำนึงถึงบทบาทการ
แข่งขันของประเทศภายใต้การเปลีย่ นแปลง ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทัง้ สัมพันธภาพกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน และสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ รองรับการก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community - AEC) โดยด�ำเนินการบนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุง่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมภิ าค อาจมุง่ เน้นในประเด็นส�ำคัญทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องการผลงานวิจยั ใน
พืน้ ทีด่ ว้ ย ทัง้ นี้ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การวิจยั ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งต่าง ๆ รวม 8 กลยุทธ์ และ 81 แผนงานวิจยั
ดังนี้
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการ
พึง่ พาตนเองของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 18 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และน�ำไปสูก่ ารแข่งขัน
และการพึง่ พาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าว (รวมถึงข้าวพืน้ เมือง) ยางพารา ข้าวโพด
ปาล์มน�ำ้ มัน อ้อย มันส�ำปะหลัง พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ
1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน�ำไปสู่การแข่งขันและการ
พึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ
1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและน�ำ
ไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทย และการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลักดันสู่การเป็นครัวของโลก
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร
1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพและการจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในระบบฟาร์มเพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่
1.13 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ดา้ นความปลอดภัย
ของอาหาร (Food Safety) รวมทั้งความปลอดภัยของภาชนะและวัสดุสัมผัสอาหาร
1.14 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานความมั่นคงด้านอาหาร (Food
Security)
1.15 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช้น�้ำ
ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.16 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาน�้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค
1.17 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับต่างประเทศ
1.18 การวิจยั เกีย่ วกับมาตรการสงวนรักษาพืน้ ทีเ่ หมาะสมทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน เพือ่ เพิม่
แนวทางปกป้ อ งพื้ น ที่ เ กษตรกรรมของประเทศจากการรุ ก ล�้ ำ ของกิ จ กรรมเมื อ ง
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 แผนงาน
วิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการสร้างองค์ความรูแ้ ละต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสินค้าของท้องถิ่น
2.4 การวิจยั เกีย่ วกับการจัดการผลิตและการตลาดสินค้าในระดับชุมชนทีเ่ หมาะสม โดยใช้องค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2.6 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเครือข่าย (Cluster)
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
2.7 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprise - SMEs)
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม
3.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาวัตถุดบิ ในประเทศและการเพิม่ มูลค่าสินค้าเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด
3.4 การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ
ทางการเกษตรส�ำหรับประเทศไทย
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างตลาดภายในประเทศ
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่
ทีต่ อ้ งการการพัฒนา เพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในอนาคต
3.8 การวิจยั เกีย่ วกับการปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ ว
ประกอบด้วย 13 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว และรูปแบบการ
บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วอย่างเป็นธรรม
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
4.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพือ่ การจัดการด้านการท่องเทีย่ วอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ ให้ประชาชนสามารถจัดการท่องเทีย่ วได้ดว้ ยตนเอง
4.4 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ ว ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการ
สร้างรายได้และการบริหารทรัพยากรการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
4.5 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
4.6 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
4.7 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ซึง่ เชือ่ ม
โยงถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม
4.8 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
4.9 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วทางทะเล
4.10 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
4.11 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ซึง่ เชือ่ มโยง
กับวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหาร
4.12 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4.13 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงกับการจัดการ
ประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ (MICE Tourism - Meeting Intensive
Convention Exhibition Tourism)
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอืน่ ประกอบด้วย
7 แผนงานวิจัย ดังนี้
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพและ
พลังงานทางเลือกอื่น รวมทั้งการก�ำหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชพลังงาน
5.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ
5.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น
5.4 การวิจยั เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ แบบ
มีส่วนร่วม
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5.5 การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การขนส่งทุกประเภท
5.6 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน
5.7 การวิจยั เกีย่ วกับแผนพัฒนาและจัดการพลังงานทีต่ อบสนองต่อสนธิสญั ญาหรืออนุสญั ญา
ระหว่างประเทศต่าง ๆ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
สาธารณะที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจยั เกีย่ วกับการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ
6.2 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบขนส่งผูโ้ ดยสารทางบก ทางนำ�้
และทางอากาศ
6.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ
6.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ
6.5 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และการเชือ่ มโยงการคมนาคมขนส่งระหว่าง
ภูมิภาคของไทยและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity)
6.6 การวิจยั เกีย่ วกับระบบการจัดส่งและกระจายสินค้าทีม่ มี าตรฐาน และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านการขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
6.7 การวิจัยเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของวิธีการขนส่งต่าง ๆ
6.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศ
6.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งทางน�้ำในประเทศ โดยครอบคลุมถึงด้านกายภาพ
ชลศาสตร์ และอุทกวิทยา
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 เพิม่ สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้
7.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7.2 การวิจยั เกีย่ วกับระบบฐานข้อมูลและการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และผู้ใช้บริการ
7.3 การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน เพื่อผู้ด้อยโอกาส และเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
7.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการแข่งขันและ
ลดต้นทุน รวมทั้งรองรับนโยบายเสรีทางการค้า
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7.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.6 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และ
ซอฟท์แวร์
7.7 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
ระบบการสื่อสาร ทั้งภาคพื้นดิน มหาสมุทร และอวกาศ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
8.1 การวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน
8.2 การวิจยั เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชือ่ ม
อาเซียนสูส่ ากล
8.3 การวิจยั เกีย่ วกับแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเชิงรุกและ
สร้างสรรค์
8.4 การวิจยั เกีย่ วกับการค้าชายแดนในภูมภิ าคต่าง ๆ
8.5 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนร่วมกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน
8.6 การวิจยั เกีย่ วกับระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภมู ภิ าค ทีม่ เี ขตติดต่อ
กับประเทศเพือ่ นบ้าน
8.7 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ตะวันตก (Western Seaboard)
8.8 การวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบและกลไกทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ
การพัฒนาศักยภาพของประเทศเพือ่ รองรับการก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community - AEC)
8.9 การวิจยั เกีย่ วกับความพร้อมของการรับการแข่งขันจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และการ
เพิม่ อ�ำนาจต่อรองให้กบั ประเทศ
8.10 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางในภูมภิ าคด้านสุขภาพ (Health Hub)
ด้านการแพทย์ (Medical Hub) ด้านการศึกษา (Education Hub) และด้านการบ�ำรุงรักษา
เครือ่ งบิน (Aeronautic Maintenance Hub) และด้านอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในอนาคต
8.11 การวิจยั เกีย่ วกับนโยบายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่าง
ประเทศทีเ่ หมาะสม
8.12 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศในเวที
นานาชาติและสร้างอ�ำนาจต่อรองให้กบั ประเทศ
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3. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรกั ษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
				
สิง่ แวดล้อม
เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบโดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่
เป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้ และก่อให้เกิดผลกระทบทาง
สร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาประเทศ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3
เป้าหมาย
: 1. มีจ�ำนวนผลงานวิจยั ทีม่ กี ารน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและสาธารณะ รวมทัง้ การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณการวิจยั ทีจ่ ดั สรรให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 3 เพิม่ ขึน้
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์นำ�้ รวมถึงการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง (Meaningful Public Participation) และการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการรองรับและ
ฟืน้ ฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิในระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ โดยในระดับภูมภิ าค อาจมุง่ เน้นในประเด็น
ส�ำคัญทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องการผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย ทัง้ นี้ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การวิจยั ที่ให้ความส�ำคัญใน
เรือ่ งต่าง ๆ รวม 4 กลยุทธ์ และ 31 แผนงานวิจยั ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการเพือ่ การอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
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1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าและ
มาตรการอืน่ ๆ ระหว่างประเทศ
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการ
เกษตร ประมง และชายฝัง่
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
1.7 การวิจยั เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พนื้ ทีท่ สี่ �ำคัญและมีความเปราะบาง เชิงนิเวศ รวมทัง้ การกัด
เซาะชายฝัง่
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝัง่ และการจัดการไฟป่า
1.9 การวิจยั เกีย่ วกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากมลพิษ รวมทัง้
การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมและของชุมชน โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการขยะในเมืองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้าง
เครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรกั ษ์ และคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1.11 การวิจยั เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูและการเพิม่ จ�ำนวนสัตว์หรือสัตว์ปา่ ใกล้สญู พันธุ์
1.12 การวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมด้านสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย
6 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดินและวิทยาศาสตร์ทางดิน
2.2 การวิจยั เกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพและการบ�ำรุงฟืน้ ฟูทรัพยากรดิน ให้เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและฟื้นฟูดินเปรี้ยว ดินเค็ม
2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี
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2.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างชาญฉลาด
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ แบบบูรณาการและสร้างความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการน�ำ้ ของประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
3.1 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ และพืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย
3.3 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างองค์ความรูใ้ นเชิงบูรณาการศาสตร์ทางอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา
และชลศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.4 การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างองค์ความรูใ้ นการบูรณาการระหว่างนำ�้ ใต้ดนิ และนำ�้ ผิวดินในการ
จัดการน�้ำ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทัง้ ระบบ
บริหารจัดการน�ำ้ ท่วมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย ดังนี้
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้และการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติธรรมชาติ
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์เตือนภัยและระบบการ
เฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือ
เสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากอุตสาหกรรมและสร้างองค์ความรู้และการป้องกันภัยจาก
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม (Environmentally Friendly Technology / Green Technology)
4.5 การวิจยั เกีย่ วกับการรองรับสถานการณ์และการฟื้นฟูที่เหมาะสมเมื่อเกิดสาธารณภัย และ
ภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
4.6 การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพในการจัดการและการ
ฟื้นฟู เมื่อเกิดพิบัติภัยและสาธารณภัย
4.7 การวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบด้านสุขภาพกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
และสาธารณภัย
4.8 การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย
4.9 การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับสถานการณ์ภัยพิบัติและ
สาธารณภัย
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4. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนานวัตกรรม
				
และบุคลากรทางการวิจยั
เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึง่ พา
ตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
: 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่
เป้าหมาย สร้างเสริมองค์ความรู้ ทัง้ การวิจยั พืน้ ฐานและการ
วิจัยประยุกต์ อันก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์ในด้าน
การพัฒนาประเทศ
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4
เป้าหมาย
: 1. มีจ�ำนวนผลงานวิจยั ทีม่ กี ารน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและสาธารณะ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับ
ประเทศเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 4 คิดเป็นสัดส่วนเพิม่ ขึน้
ยุทธศาสตร์การวิจยั นีม้ งุ่ เน้นการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละต่อยอดภูมปิ ญั ญาของประเทศ
และสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นใน
ประเด็นส�ำคัญที่มีความจ�ำเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย ดังนี้
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูเ่ ชิงพาณิชย์ รวมทัง้ องค์ความ
รูใ้ หม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย
9 แผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และองค์ความรูใ้ หม่ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชวี ภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร นาโน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สัตว์ทดลองและวิธกี ารอืน่ เพือ่ ทดแทน
การใช้สัตว์ เทคโนโลยีดา้ นอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น
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1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์
1.3 การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ และองค์ความรูใ้ หม่ทางวิทยาการอืน่ ๆ
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและของประเทศ
ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและเพือ่ การพึง่ พา
ตนเอง
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการน�ำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู ้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมที่ เ หมาะสมตามศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยหลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการผลิตและเศรษฐกิจ
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly
Technology/Green Technology)
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชีวสารสนเทศ
(Bioinformatics) ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) และวิทยาการปัญญา (Cognitive
Science) เพื่อการแข่งขันและรองรับนโยบายเขตการค้าเสรี
1.9 การวิจยั เกีย่ วกับการเสริมสร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การทหาร
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจยั ในวิทยาการ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจยั เกีย่ วกับความต้องการนักวิจยั ในวิทยาการสาขาต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน
และการพัฒนาแผนความต้องการก�ำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย และ
นักบริหารการวิจยั ให้มมี าตรฐานของวิชาชีพในวิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนนักวิจยั ในชุมชนท้องถิน่ ในภาคประชาชน ทีค่ วรเน้นทัง้ ปริมาณและคุณภาพ รวม
ถึงมีช่องทางความก้าวหน้าของอาชีพนักวิจัย
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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5. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ เพือ่ การบริหารจัดการความรู้
ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมปิ ญ
ั ญา
ของประเทศสู่ก ารใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละสาธารณะ
ด้วยยุทธวิธที เ่ี หมาะสมทีเ่ ข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่าง
แพร่หลาย
เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อ
บริ ห ารจั ด การความรู ้ ข องประเทศอย่ า งมี เ อกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
: 1. จ�ำนวนโครงการวิจัยที่จะสามารถน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5
3. สัดส่วนงบประมาณเพื่อการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน
1:1
: 1. โครงการวิจยั ทีจ่ ะสามารถน�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เป้าหมาย
และสาธารณะเป็นร้อยละ 80 ของโครงการวิจัยทั้งหมด โดย
ให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการวิจัยด้วยตนเอง
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจยั ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 5 เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณการ
วิจยั
3. สัดส่วนงบประมาณเพื่อการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน
1 : 1 เป็น 50% ของงบประมาณการวิจยั
ยุทธศาสตร์การวิจยั นีม้ งุ่ เน้นการวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ด้านการวิจยั ของประเทศ โดยในระดับภูมภิ าค อาจมุง่ เน้นในประเด็นส�ำคัญทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องการผลงานวิจยั
ในพืน้ ทีด่ ว้ ย ทัง้ นี้ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การวิจยั ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งต่าง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 19 แผนงาน
วิจยั ดังนี้
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจยั เพือ่ การปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ ประกอบด้วย 16 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยของประเทศในแต่ระบบ ได้แก่ ระบบ
นโยบายการวิจัย ระบบสนับสนุนทุนวิจัย ระบบทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมระบบ
การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจยั ของประเทศ ระบบสถาบันการวิจยั ระบบบุคลากรวิจยั
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการวิจยั ระบบมาตรฐานการวิจยั ระบบการจัดการผลผลิต
การวิจัย และระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร
และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์โดยชุมชน
ท้องถิ่น และสาธารณะ ตลอดจนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
1.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจยั (Research Network) เพือ่ เสริม รอยต่อ
ทีข่ าดหาย (Missing Links) ของห่วงโซ่คณุ ค่าการวิจยั (Research Value Chain)
1.4 การวิจยั เกีย่ วกับระบบการส่งเสริมการวิจยั ในภาคเอกชนเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนในต่างประเทศมาลงทุนวิจัยใน
ประเทศ
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทาง
การผลักดันสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา
1.7 การวิจยั เกีย่ วกับระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญาเชิงพาณิชย์ การน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
1.8 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการวิจยั ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
เพือ่ สร้างความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของประเทศ
1.9 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยและระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการวิจัยของประเทศ
1.10 การวิจยั เกีย่ วกับการเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการสาขา
ต่าง ๆ ของประชาชน ตลอดจนการเข้าถึงองค์ความรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยในระดับภูมิภาค
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการบริหารการวิจัยในระดับภูมิภาค

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ คุณค่าทางภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ทางศิลปะ
วัฒนธรรม หัตถกรรม และความหลากหลายของกลุ่มคน สร้างมูลค่าสู่การตลาดด้วย
กระบวนการบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ให้เกิดการกระจายรายได้ และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ
1.14 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้สู่การสื่อสารระดับชุมชนฐานรากด้วยภูมิปัญญา
และวิทยาการสู่การจัดการอย่างเหมาะสม
1.15 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน รวมทั้งต่างประเทศ
1.16 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายทางภาษีและการปฏิรูประบบกฎหมาย ให้เอื้อต่อการประกอบ
การและการส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการ
วิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังนี้
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความ
สามารถด้านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
2.2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ
2.3 การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาดัชนีดา้ นการวิจยั ทีเ่ หมาะสมแก่การพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทาง
วิชาการและการพัฒนาประเทศ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559)
จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว เมื่อพิจารณาความส�ำคัญกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น
โดยค�ำนึงถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและน�ำไปสู่
การเสริมสร้างและการพัฒนาประเทศโดยเร็ว ประการส�ำคัญ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ในระดับภูมภิ าค อาจมุง่ เน้นในกลุม่ เรือ่ งทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องการผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย ดังนัน้ จึงก�ำหนด
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ ความมั่นคงของรัฐ
และความมัน่ คงของมนุษย์ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การเสริม
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม รัฐสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคงของชีวิต ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนา
ขีดความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และ
กลุ่มประชาสังคม
เป้าประสงค์ : เกิดความมั่นคงในประเทศ เกิดความปรองดอง มีความสมานฉันท์และ
ความเป็นธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
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การวิจยั เกีย่ วกับการสร้างจิตส�ำนึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การน�ำแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี เสริมสร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการจัดการ
งานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย
เป้าประสงค์ : สังคมมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาการว่างงาน
ประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เป้าประสงค์ : ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา มี การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ อันน�ำไปสู่การสร้าง
เสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรูใ้ นทุกระดับ และสร้างความพร้อม
ของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. การจัดการทรัพยากรน้ำ�

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งน�้ำผิวดินและน�้ำใต้ดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจน
ทรัพยากรน�ำ้ ระหว่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพและประหยัด รวมทัง้ การวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบต่าง ๆ ต่อ
การจัดการทรัพยากรน�้ำในอนาคต รวมไปถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนและคุณภาพทีด่ ขี องสิง่ แวดล้อม
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5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พืชพลังงาน และ
พลังงานทางเลือก ที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศและสนธิสัญญาต่าง ๆ
เป้าประสงค์ : สังคมมีความรู้และมีจิตส�ำนึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
การประหยัดเงินตราต่างประเทศในการน�ำเข้าพลังงาน ลดการขาดแคลน
พลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของประเทศ
6. เกษตรเพื่อความยั่งยืน

การวิจยั เกีย่ วกับการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรและเพิม่ ผลิตภาพการผลิต เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
การส่งออกในกลุม่ สินค้าทีส่ ร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน การวิจยั เพือ่ ต่อยอด
ภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน ท้องถิน่ และสาธารณะ รวมทัง้ การพัฒนา
คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)
และความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security)
เป้าประสงค์ : เพิม่ มูลค่าสินค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และสามารถสร้างให้เกิดอ�ำนาจการ
ต่อรองให้กับประเทศได้

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ

การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณสุข
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การติดเชือ้ วิทยาการใหม่ทางสาธารณสุข การพึง่ พา
ตนเองและเสริมสร้างความมัน่ คงด้านสุขภาพในกลุม่ เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส รวม
ถึงการวิจยั ด้านการแพทย์พนื้ ฐาน การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก และการวิจยั เพือ่ ต่อยอดภูมปิ ญั ญา
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
เป้าประสงค์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุขดีขึ้น และมี
ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำ�คัญเพื่ออุตสาหกรรม

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
ชีวภาพ และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ เช่น กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
รวมไปถึงขนาดใหญ่ รวมทัง้ อุตสาหกรรม Eco-Industry การวิจยั เพือ่ เป็นการชีน้ �ำการพัฒนาการประดิษฐ์
คิดค้นและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเทคโนโลยีที่น�ำไปสู่การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่
สนับสนุนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
และการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว โดยค�ำนึงถึงความเชือ่ มโยงกับประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน
เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และน�ำไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ
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การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
และยัง่ ยืน และการเชือ่ มต่อภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับองค์ความรูใ้ หม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และ
การเสริมสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าประสงค์ : มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสังคม
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมบนฐานความรู้
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11. สังคมผู้สูงอายุ

การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้
ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว/ชุมชน การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคม
วัฒนธรรมไทย ระบบและมาตรการส่งเสริมดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมบทบาทของผูส้ งู อายุในสถาบันสังคมและชุมชน การน�ำศักยภาพ
ของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม
เป้าประสงค์ : ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนมี
สวัสดิการและสวัสดิภาพต่าง ๆ ในการด�ำเนินชีวิตอย่างมั่นคง
12. ระบบโลจิสติกส์
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การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การ
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การเชือ่ มโยงระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ

การวิจยั เกีย่ วกับการปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพในมิตติ า่ ง ๆ เช่น
นโยบายการวิจยั งบประมาณการวิจยั ประเด็นการวิจยั สถาบันวิจยั บุคลากรวิจยั โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการวิจยั
มาตรฐานการวิจยั การจัดการผลผลิตการวิจยั ฐานข้อมูลการวิจยั การเชือ่ มโยงระหว่างเครือข่ายผูเ้ กีย่ วข้องในระบบ
วิจยั ซึง่ รวมถึงผูใ้ ช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั การติดตามและประเมินผล กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การวิจยั เพือ่
ปรับปรุงกฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั และบุคลากรวิจยั สามารถให้บริการวิจยั และ
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลีย่ นความรูท้ มี่ คี วามเชือ่ มโยงกับภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจ
ต่าง ๆ และอืน่ ๆ ทัง้ ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ การวิจยั ด้านการตลาดต่างประเทศ ระบบทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานอันมัน่ คงในการพัฒนาประเทศสูส่ งั คมฐานปัญญา
(Wisdom-Based Society) และน�ำไปสูส่ งั คมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy and Society) โดยค�ำนึงถึง
ความเชือ่ มโยงการน�ำองค์ความรูจ้ ากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ทีม่ กี ลไกการขับเคลือ่ นทีส่ ามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบให้มา
ท�ำงานสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ
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2. มีระบบวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัว (Embedded) อย่างแนบแน่นอยู่ใน
องค์กร และสามารถท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง
ให้กับประเทศ โดยอาศัยฐานความรู้
3. เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม โดยให้มกี ารน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่
สร้างขีดความสามารถของประเทศ และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียน
รู้ทุกระดับ
4. มีการเชือ่ มโยงเพือ่ การน�ำผลการวิจยั ไปสูก่ ารลงทุนในเชิงพาณิชย์เพิม่
มากยิ่งขึ้น
5. น�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การวิจัย
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว
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ผนวก 4

นโยบายรัฐบาล1
รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการด�ำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะเร่งด่วนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพือ่ ให้มกี ารพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
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		 1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดย
การเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 1.1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่
รัฐ และผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ซึง่ ได้รบั ผลกระทบอันเนือ่ งมาจากความเห็นทีแ่ ตกต่าง และความรุนแรง
ที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
		 1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสีย
ชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน
1.2 ก�ำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลัก
นิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ยึดหลักผูเ้ สพคือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การบ�ำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทัง้
มีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด�ำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยา
เสพติดทีล่ กั ลอบเข้าสูป่ ระเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ด�ำเนิน
การป้องกันกลุม่ เสีย่ งและประชาชนทัว่ ไปไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึด
หลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไป
1

คำ�แถลงการณ์นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
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อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระ
ท�ำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ให้ครอบคลุมผู้ใช้อ�ำนาจรัฐในต�ำแหน่งส�ำคัญและต�ำแหน่งระดับสูง
อย่างทัว่ ถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝัง
จิตส�ำนึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
1.4 ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน

1.5 เร่งน�ำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอ�ำนาจมืด โดยน้อมน�ำ

กระแสพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทาง
สันติวธิ ี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพืน้ ที่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมอย่าง
ทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในพืน้ ที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะมีการบูรณาการการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอด
จนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหา

กระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเร่งด�ำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงตลอดจนการเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมภิ าค
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โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน�้ำในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน�้ำธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน�้ำด้วยไฟฟ้า
จัดสร้างคลองส่งน�ำ้ ขนาดเล็กเข้าสูไ่ ร่นา และขยายเขตการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ และ
การผลิตส่งเสริมการใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน�้ำในระดับไร่
นาและชุมชนอย่างทั่วถึง
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1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ ระกอบการเนือ่ งจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน�ำ้ มันเชื้อเพลิง

		 1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิงบาง
ประเภทชั่วคราวเพื่อให้ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่
การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน
		 1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน
		 1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและ
เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต
		 1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพือ่ เพิม่ ก�ำลัง
ซื้อสุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
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1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก�ำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค

		 1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต�่ำกว่า
500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้ส�ำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมทั้งจัดท�ำ
แผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน
		 1.8.2 ด�ำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้
แรงงานและบุคลากรสามารถด�ำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี
		 1.8.3 จัดให้มเี บีย้ ยังชีพรายเดือนแบบขัน้ บันไดส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยผูท้ มี่ อี ายุ 60-69
ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90
ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
		 1.8.4 ให้ มี ม าตรการภาษี เ พื่ อ ลดภาระการลงทุ น ส�ำหรั บ สิ่ ง จ�ำเป็ น ในชี วิ ต ของ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปีพ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อย
ละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชือ่ รายย่อย โดยเฉพาะสินเชือ่

1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพือ่ การสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น

		 1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
อันทรงคุณค่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มี
ความสามารถสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
		 1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อ
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เพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมใน
ชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย
		 1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
		 1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
		 1.10.3 จัดตัง้ กองทุนตัง้ ตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ ผนวก
กับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุง่ ให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ทจี่ ะเป็นกลไก
ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
		 1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ�ำนวนเงิน 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามล�ำดับ
ขนาดของหมู่บา้ น เพื่อให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้า
เกษตรให้มเี สถียรภาพทีเ่ หมาะสม ค�ำนึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วธิ บี ริหารจัดการทางการตลาดและ
กลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอ
เมื่อเทียบกับต้นทุน และน�ำระบบรับจ�ำน�ำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่
เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่
ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามล�ำดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหาย
ของพืชผลจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดท�ำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และ
การออกบัตรเครดิตส�ำหรับเกษตรกร
1.12 เร่งเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วทัง้ ในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 25542555 เป็นปี “มหัศจรรย์ ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555
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ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มศี นู ย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมภิ าคและเมืองท่องเทีย่ วหลักทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของหน่วย
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่น�ำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการจราจร
1.15 จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริม่ ทดลองด�ำเนินการในโรงเรียน
น�ำร่องส�ำหรับระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคูก่ บั การเร่งพัฒนาเนือ้ หาทีเ่ หมาะ
สมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดท�ำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาที่ก�ำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยมี
สภาร่างรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพือ่ วางกลไกการใช้อ�ำนาจอธิปไตยทีย่ ดึ หลัก
นิติธรรม และองค์กรที่ใช้อ�ำนาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้
ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ
2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล
ในส่วนของนโยบายที่จะด�ำเนินการภายในช่วงระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะ
ด�ำเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

2.1.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด�ำรงไว้ซึ่งพระบรม
เดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมน�ำพระราชด�ำริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้ง
อัญเชิญไปปฏิบตั ิให้เป็นรูปธรรมเพือ่ ให้ประชาชนในชาติมคี วามตระหนักในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเพื่อให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และด�ำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
		 2.1.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ ให้มคี วาม
พร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพ
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2.2 นโยบายเศรษฐกิจ

		 2.2.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
			
1) ด�ำเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพโดยด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
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มีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความทันสมัยส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถบูรณา
การขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ น�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ได้เอง สนับสนุนสิทธิและหน้าที่ก�ำลังพลของกองทัพเพื่อให้เป็นทหารอาชีพในระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถผนึกก�ำลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศรวม
ทั้งก�ำหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติรา้ ยแรง
ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของก�ำลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
		 2.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบ
สหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง
จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประเทศเพือ่ นบ้านบนพืน้ ฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนือ้ เชือ่ ใจทัง้ ภาค
รัฐและภาคประชาชน ด�ำเนินการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและ
สนธิสัญญาที่มีอยู่เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อระงับยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป
		 2.1.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อ
รับมือภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มากขึ้น โดยมุ่งระดม
สรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด�ำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน แก้ไข บรรเทา
และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความส�ำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญ
กับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของ
มนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์
		 2.1.5 เร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผูห้ ลบ
หนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกัน
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้
ความเป็นธรรมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาทีก่ ระทบต่อความมัน่ คงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่
ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมัน่ คง
ของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

96

ที่สนับสนุนการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้าง
งานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวม
ถึงการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
			
2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็น
ช่องทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การด�ำเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน
			
3) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความต้องการ
ที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่าบริการที่ต�่ำและการบริการที่มีประสิทธิภาพ การสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงโดยการออกมาตรการที่จ�ำเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่ง
เสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบก�ำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
			
4) ปรับโครงสร้างภาษีอากรทัง้ ระบบเพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างฐานรายได้ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและ
ที่มิใช่ภาษี
			
5) ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสีย่ งทางการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จัดล�ำดับความส�ำคัญของ
งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต ส่ง
เสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและด�ำเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิน่ เพือ่ ลดการพึง่ พาเงินอุดหนุนจาก
ส่วนกลาง
			
6) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุง่ เน้นประสิทธิภาพการให้บริการ
การบริหารทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเร่งฟืน้ ฟูรฐั วิสาหกิจทีม่ ปี ญั หาฐานะการเงิน รวมทัง้ ปฏิรปู
ระบบการก�ำกับดูแลการลงทุนและการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็น
บริษัทมหาชน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง
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7) บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม
รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์ เช่น
กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงส�ำรองแห่งชาติ กองทุนความมั่นคงทางอาหาร
		 2.2.2 นโยบายสร้างรายได้
			
1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มสูง ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี
			
2) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการ
จ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพ
สูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว น�้ำตาล มันส�ำปะหลัง และอื่น ๆ จะท�ำให้เป้า
หมายการเป็นครัวที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น
			
3) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศรวมทั้งสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดย
ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่
			
4) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช�ำนาญ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอื่น ๆ
			
5) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ มีความ
พร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค
			
6) ดึงดูดการลงทุนเข้าสูป่ ระเทศในสาขาทีเ่ ป็นการผลิตสินค้าและบริการทีม่ ี
พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีมมี ลู ค่าสูง เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย รวม
ถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดยปรับปรุงกฎ
ระเบียบ และสภาวะแวดล้อมของการลงทุนให้เอื้ออ�ำนวยและดึงดูดนักลงทุน
			
7) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความช�ำนาญ
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และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัด
ตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาที่ดี
			
8) ส่งเสริมการขยายความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการ
เงิน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย โดยจัดมาตรการ
เตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และมีความพร้อม
รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
		 2.2.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
			
1) ภาคเกษตร
				 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร
ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
		 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพือ่ ให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพชื สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการใช้
พันธุด์ ี ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ โดยเฉพาะการใช้ปยุ๋ ตามคุณสมบัตขิ องดินแต่ละชนิด ทัง้ นี้
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
		 1.3 เพิม่ ศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสตั ว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก เพิ่มสมรรถนะการ
ควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และบ�ำบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีวภัณฑ์
สัตว์ และการตรวจสอบคุณภาพ
		 1.4 พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน�้ำธรรมชาติ
โดยการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการท�ำประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ
ขยายพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม แสวงหาลู่ทางการท�ำประมงในน่านน�้ำต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การระหว่าง
ประเทศและประเทศที่น�ำเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงน�้ำลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศ รวม
ทั้งพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น�้ำตามมาตรฐานสากล
				 1.5 เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตทีเ่ ป็นขัน้ ตอน โดยมีการวางแผนการ
ผลิตและการจ�ำหน่ายล่วงหน้าทีแ่ ม่นย�ำ และประสานโครงสร้างพืน้ ฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
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				 1.6 จัดท�ำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรทีม่ ขี อ้ มูลการเกษตรของครัว
เรือนครบถ้วน สามารถเชือ่ มโยงกับบัตรเครดิตส�ำหรับเกษตรกรและมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอเพือ่
ความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร สร้างหลักประกันความมัน่ คงในการประกอบ
อาชีพให้แก่เกษตรกร จัดให้มอี าสาสมัครเกษตรหมูบ่ า้ นเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของภาครัฐ ตลอดจนจัด
ให้มีรายการโทรทัศน์เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกรทั่วไป
				 1.7 เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน
ด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และด�ำเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ท�ำหน้าที่
สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เช่น ยางพาราและพืชพลังงาน
เช่น ปาล์มน�้ำมัน อ้อย มันส�ำปะหลัง เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่ให้ผล
ตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง
				 1.8 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิม่ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ทมี่ กี �ำไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพือ่ แสวงหามูลค่า
เพิ่มสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่าง
ประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสชี้น�ำใน
เรือ่ งราคาโดยเฉพาะตลาดข้าวเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ในตลาดโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทัง้ ในแง่สนิ ค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุน
ภาคเกษตรในต่างประเทศ
				 1.9 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ ด�ำเนิน
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผชิญกับ
วิกฤตอาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ทางเลือก ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ท�ำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และด�ำเนินการฟื้นฟูคุณภาพดินให้คง
ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
			
2) ภาคอุตสาหกรรม
				 2.1 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบ
การ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุน
วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์
ตรงตามความต้องการของผูซ้ อื้ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารสร้าง
ตราสินค้าไทย
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				 2.2 ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปญั ญา
ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพื่อน�ำรายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายท�ำภาพยนตร์
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการออกแบบ
				 2.3 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความ
คิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
				 2.4 สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็น
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมตัง้ แต่ตน้ นำ�้ จนถึงปลายนำ�้ และปรับปรุงหลักเกณฑ์สง่ เสริมการลงทุนส�ำหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น
				 2.5 ก�ำหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น เพื่อป้องกันสินค้าน�ำเข้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมส�ำหรับสินค้าทีผ่ ลิตภายในประเทศอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐานและ
คุณภาพสินค้าร่วมกันในกลุ่มอาเซียน
				 2.6 พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
ใหม่ในทุกภูมภิ าคทีเ่ หมาะสมเพือ่ รองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่กอ่ มลพิษ และพัฒนาเส้นทางการ
ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าวกับท่าเรือน�้ำลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด รวม
ทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยส�ำหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อ
มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
				 2.7 เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใช้ทรัพยากรและลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ�้ำ และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่ม
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการสร้างรายได้จากการขาย
คาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับแนวทางดัง
กล่าวเพื่อน�ำไปสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
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				 2.8 ส่งเสริมและจัดให้มมี าตรการทางภาษีและมาตรการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงาน
จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและ
สะอาด ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นต้น
				 2.9 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้า
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเพียงพอของ
แหล่งพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการจัดและวางระบบการ
ผลิตที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
				 2.10 เร่งรัดส�ำรวจและแสวงหาแหล่งแร่ส�ำคัญเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน
			
3) ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
				 3.1 การพัฒนาการท่องเที่ยว
					 1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนการท่องเทีย่ ว
และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรือ่ งสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค�ำนึง
ถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ
					 2) พั ฒ นา บู ร ณะ และฟื ้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มี
ศักยภาพสามารถเชือ่ มโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาค
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
					 3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
ให้การประกอบการและด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทัง้ พัฒนามาตรฐานบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					 4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่าง
ประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ในกรอบการค้าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ดา้ นการค้าการ
ลงทุนร่วมกับประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเป้าหมาย
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					 5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิม่ ทางการท่องเทีย่ ว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเทีย่ ว สนับสนุนการถ่ายท�ำภาพยนตร์ตา่ งชาติ
ในประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่
					 6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการนัก
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับ
ความต้องการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว และเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเอาเปรียบ
นักท่องเทีย่ ว พร้อมทัง้ ป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
สู่ความยั่งยืน
					 7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดา้ นการตลาด
และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
				 3.2 การพัฒนาภาคบริการ
					 1) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริม
สร้างนวัตกรรมและทักษะทัง้ ด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศการ
ลงทุน มาตรฐานธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และส่งเสริมขีดความ
สามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทย
					 2) พัฒนาธุรกิจบริการทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ขยายฐานการผลิตและการ
ตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มความหลากหลายมูลค่า ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจ
ออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
				 3.3 การพัฒนาการกีฬา
					 1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมภิ าคและของ
โลก จัดให้มกี ารแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกทีส่ �ำคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกีย่ วกับกีฬาระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น
“ทีมไทยแลนด์”
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					 2) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ
โดยเฉพาะสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสา
สมัครการกีฬาประจ�ำศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
บริจาคเพือ่ พัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจทีเ่ หมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน
และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
					 3) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนา
เป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับบทบาท
ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน
					 4) พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการน�ำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับ
การพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็น
เครือ่ งมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผพู้ กิ ารเข้าถึงการกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาในทุกระดับเพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเป็นนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขัน
กีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ
			
4) การตลาด การค้า และการลงทุน
				 4.1 ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพือ่ ป้องกันการ
ผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและ
เอกชน แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผปู้ ระกอบการในด้านการคุม้ ครองและป้องกันการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ไทยในต่างประเทศ
				 4.2 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการน�ำเข้าเพื่อป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม การ
ทุม่ ตลาด และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปลีย่ นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่สามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต
				 4.3 สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพทัง้ ในการลงทุนตัง้ โรงงานผลิตสินค้า การท�ำสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การ
หาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุน
การเปิดร้านอาหารไทยของคนไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก
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				 4.4 ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
				 4.5 ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาด
ใหม่เพือ่ ลดการพึง่ พาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ได้แก่
จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลด
ลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการทีจ่ �ำเป็นในการแข่งขันระดับ
โลกเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทย
เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ
				 4.6 พัฒนาสินค้าและบริการทีส่ ร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิต
สินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยค�ำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาส
ในการส่งออก ลดต้นทุนจากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิน่ ไปสูต่ ลาดในทุกระดับ
โดยให้ความส�ำคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและส่ง
เสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิตและส่ง
ออกอาหารฮาลาลในโลก
				 4.7 ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาด
ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากความตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ก�ำหนดมาตรการใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
ต่าง ๆ
				 4.8 เร่งรัดจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ โดย
ให้ความส�ำคัญต่อจังหวัดชายแดน เพือ่ ส่งเสริมการค้า การตลาดการลงทุน การจ้างงาน และการใช้วตั ถุดบิ
จากประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ เป็นการใช้ประโยชน์จากความเชือ่ มโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมภิ าคอาเซียน
		 2.2.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการ
บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
			
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการ
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ขนส่งเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทัง้ สร้างโอกาสการกระจาย
รายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสูช่ นบท รวมทัง้ ก�ำกับดูแลอัตราค่าบริการทีส่ อดคล้องกับ
สภาพพื้นที่และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค
			
2) ขยายการให้ บ ริ การน�้ ำ สะอาดเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคให้ ค รอบคลุ ม
ประชาชนในทุกพื้นที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน�้ำสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
			
3) พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว
			
4) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชือ่ มโยงโครงข่ายและการบริหาร
จัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ
				 4.1 พัฒนาระบบรถไฟทางคูเ่ ชือ่ มชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทาง
ที่มีความส�ำคัญ
				 4.2 ศึ ก ษาและพั ฒ นารถไฟความเร็ ว สู ง สายกรุ ง เทพฯ–เชี ย งใหม่
กรุงเทพฯ–นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส้นทางอืน่ เพือ่ เตรียมการเชือ่ มต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน
				 4.3 ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา
			
5) เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่า
ถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า
			
6) พัฒนาการขนส่งทางน�ำ้ และกิจการพาณิชย์นาวีขนส่งเดินเรือชายฝัง่ ทะเล
ทัง้ ฝัง่ ด้านทะเลอันดามันและฝัง่ ด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือนำ�้ ลึกและสะพานเศรษฐกิจเชือ่ มสอง
ฝั่งทะเลภาคใต้
			
7) พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการ
บินของไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ 45 ล้านคน
เป็นปีละ 65 ล้านคนขึ้นไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
ทางอากาศชั้นน�ำของเอเชียและโลก
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		 2.2.5 นโยบายพลังงาน
			
1) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้
ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์
			
2) สร้างเสริมความมัน่ คงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
และระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน
			
3) ก�ำกับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อน
ต้นทุนทีแ่ ท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน�ำ้ มันให้เป็นกองทุนส�ำหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย
ราคานั้นจะด�ำเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้กา๊ ซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และส่ง
เสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน
			
4) ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยตัง้ เป้าหมายให้สามารถทดแทนเชือ้ เพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน
10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
			
5) ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับ
การใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์และอาคารสถานทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานทีส่ ะอาดเพือ่ ลดก๊าซเรือน
กระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตส�ำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน
		 2.2.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
			
1) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนาโครง
ข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่
เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้
พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
			
2) ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการ
ใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ จัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการ
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2.3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

		 2.3.1 นโยบายการศึกษา
			
1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรูใ้ ห้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มโี ครงการต�ำราแห่งชาติทบี่ รรจุความ
รู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่ง
เสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้อง
ถิ่นและความเป็นไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอ
ในทุกห้องเรียน ให้มโี รงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพืน้ ที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสูร่ ะดับ
โลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมมุง่ การสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทัง้ สร้าง
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และด�ำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอ�ำนาจสู่พื้นที่ให้เสร็จ
สมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
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ให้บริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่ก�ำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ย หรือก�ำหนด
เป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
			
3) ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของ
ประเทศในการใช้เทคโนโลยีดา้ นการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก
			
4) ส่งเสริมการใช้สอื่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทงั้ ภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ต้อง
ค�ำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
			
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดให้มกี ลไกสนับสนุนแหล่งทุนส�ำหรับผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในภูมิภาค
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2) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
ค�ำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้
ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการ
จัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัด
ให้มกี ารเทียบโอนวุฒกิ ารศึกษาส�ำหรับกลุม่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง เช่น กลุม่ แม่บา้ น จัดให้มรี ะบบ
สะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการ
ศึกษา
			
นอกจากนี้ จะด�ำเนินการลดข้อจ�ำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้
เริม่ ใช้คนื ต่อเมือ่ มีรายได้เพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งตัวได้ พักช�ำระหนีแ้ ก่ผเู้ ป็นหนีก้ องทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา โดย
ปรับเปลี่ยนการช�ำระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด�ำเนิน “โครงการ 1 อ�ำเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพือ่ มุง่ ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละการศึกษาตลอด
ชีวิต
			
3) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบ
การผลิตครูให้มคี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคณ
ุ ธรรมเข้าสูว่ ชิ าชีพครู
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ทอี่ งิ ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึก
อบรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนือ่ ง แก้ปญั หาหนีส้ นิ ครูโดยการพักช�ำระหนีแ้ ละการปรับโครงสร้าง
หนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู
ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
			
4) จัดการศึกษาขัน้ อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีงานท�ำได้ทันทีโดยความร่วม
มือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรูห้ าประสบการณ์กอ่ นไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด�ำเนินการร่วม
กับผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละอาชีพรวมทัง้ จัดให้มศี นู ย์ซอ่ มสร้างประจ�ำชุมชนเพือ่ ฝึกฝนช่างฝีมอื และการสร้าง
ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
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ทั้งนี้ จะด�ำเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
สายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
			
5) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพือ่ เป็นกลไกในการเปลีย่ นกระบวนทัศน์การเรียนรูใ้ ห้เป็นแบบ
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางและเอือ้ ให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ การศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอร์โฮม” ทีส่ ามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นกั เรียน
ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้าง
ขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน�ำร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งด�ำเนินการให้ “กองทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถด�ำเนินการตามภารกิจได้
			
6) สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งทุ น ปั ญ ญาของชาติ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก�ำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการ
วิจยั แห่งชาติเพือ่ สร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึง่ ตนเองได้ทางเทคโนโลยี
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับ
สาขาวิชาทีจ่ �ำเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจยั ของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
			
7) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ รองรั บ การเปิ ด เสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนให้มคี ณุ ภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัด
การจัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท�ำ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
		 2.3.2 นโยบายแรงงาน
			
1) ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท�ำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต�ำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็สง่ เสริมให้สถานประกอบการสามารถ
รับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท�ำได้ทุกระดับความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอกระบบ
สามารถเลือกและมีงานท�ำได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ
			
2) ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความส�ำคัญด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมัน่ คงในการท�ำงานแก่ผใู้ ช้แรงงาน
			
3) ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องสามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

110

			
4) เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้า
รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทัว่ ถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุม้ ครองและส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ
			
5) เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้
เป็นแรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐจะท�ำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ
			
6) เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอ�ำนวย
ความสะดวก และมาตรการการก�ำกับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพือ่ ดึงดูดแรงงาน
ที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการป้องกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ
			
7) ก�ำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการควบคุมการเข้ามาท�ำงานของแรงงาน
ต่างด้าว โดยค�ำนึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายในประเทศ
		 2.3.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
			
1) ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ
ทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
และเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศที่
กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทที่ นั สมัย รวมทัง้ พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบททีส่ มบูรณ์แบบ
ทั่วประเทศ
			
2) ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ โดยก�ำหนดแผนงานแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจ�ำนวนประชากรในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการ
เร่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิล�ำเนาเดิมในชนบท พร้อมกับ
การสร้างขวัญก�ำลังใจในเรือ่ งของความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีคา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม
			
3) จัดให้มมี าตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพือ่ ลดอัตราป่วย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ป้องกัน
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โรคเพือ่ การดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
			
4) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนัก
จัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จ�ำเป็น
เพื่อให้สามารถเป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนน�ำสุขภาพครอบครัวและ
การสาธารณสุขมูลฐาน ทีช่ มุ ชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
			
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญ
พันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน�ำ ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่ง
เสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้
และดูแลป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และการตัง้ ครรภ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให้มีระบบ
การฟืน้ ฟูสขุ ภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพผ่านสือ่ แขนงต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ
			
6) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาเพือ่ สร้าง
เสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
			
7) ขับเคลือ่ นให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
ความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุน
เอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
การใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินงาน
		 2.3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
			
1) เร่งด�ำเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน�ำในการร่วม
เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย
โดยน้อมน�ำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานให้แก่รฐั บาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วยการท�ำงานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย และน้อมน�ำพระ
ราชด�ำรัสในพิธเี ปิดพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”
มาหล่อหลอมและยึดเหนีย่ วจิตใจเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กบั คนในชาติ
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2) อุปถัมภ์ คุม้ ครอง และท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและ
กลไกทีร่ บั ผิดชอบด้านศาสนาเพือ่ ให้การบริหารจัดการ ส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพือ่ น�ำหลัก
ธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมใน
การด�ำรงชีวิตมากขึ้น
			
3) อนุรักษ์ ท�ำนุบ�ำรุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์และมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์รวมถึงอนุรกั ษ์และส่งเสริมศิลปะ
การแสดง ทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป โดย
จัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพื้นที่เวทีทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถ
จัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้เพื่อสืบสานและสืบทอด
การแสดงทีท่ รงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสูป่ ระชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถ่ายทอด
สู่ชาวต่างชาติให้ร่วมชื่นชมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
			
4) สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
				 4.1 สร้างความเชือ่ มโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนือ่ งโดยให้ความส�ำคัญ
ต่อบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นแบบ
อย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป
				 4.2 ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่
และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์
รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย
			
5) น�ำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยน�ำวิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์
และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และน�ำมาซึ่ง
รายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้าง
รายได้เข้าประเทศ
			
6) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้วัย
รุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการ
เรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ
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7) ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมทีค่ รอบคลุมทัง้ วิถชี วี ติ และสือ่ ทุกประเภททีม่ ผี ลกระทบต่อการเบีย่ งเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อมทัง้ ขจัดสือ่ ทีเ่ ป็นภัยต่อสังคม ขยายสือ่ ดีเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์
		 2.3.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
			
1) ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดย
เพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พอ่ แม่และผูป้ กครองรูจ้ กั ใช้ประโยชน์อย่างรูเ้ ท่าทันเพือ่ ลดช่องว่างระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว รวมทัง้ สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผูน้ �ำทางศาสนาให้สามารถเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ ว
ทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชนเพือ่ เชือ่ มประสานระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน เพือ่ สร้างครอบครัว
ให้อบอุ่นมั่นคง
			
นอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครอบครัว และ
ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการท�ำงานแบบ
บูรณาการของส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ ร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาคธุรกิจ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต
คนไทยโดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน
			
2) สร้างหลักประกันความมัน่ คงในศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป
ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอด
จนป้องกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระท�ำความผิด ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้
ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
หรือมีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพเพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์
			
3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองทีม่ คี ณุ ภาพ ด้วย
การพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มีความรู้
คู่จริยธรรม ให้ความส�ำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรก สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อน
วัยเรียนที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนรวมกลุ่มกันท�ำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให้กับ
เด็กและเยาวชนของชาติ
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4) สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสว่ นร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอ
ภาค ด้วยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรงในครอบครัว และ
ดึงศักยภาพของสตรีให้มสี ว่ นร่วมพัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิม่ โอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทงั้ ในเมืองและชนบทเพื่อให้มคี วามรูแ้ ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น มี
รายได้ มีหลักประกันในการด�ำรงชีวติ จัดตัง้ สถานดูแลเด็กในทีท่ �ำงานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน
การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
มั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่
			
5) เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้วยการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส�ำหรับรองรับผูส้ งู อายุและคนพิการ สร้างความพร้อม
ในการเป็นสังคมผูส้ งู อายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวม
ถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง
			
6) ลดอุบตั ภิ ยั และความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุจราจรให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ส่งเสริม
การเรียนรูก้ ารเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้อมน�ำหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนว
พระราชด�ำริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องด�ำเนินการอย่างเข้มข้นในทุก
พื้นที่ของประเทศ
2.4 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		 2.4.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้น
ควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุกท�ำลายป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งส�ำรวจและจัดท�ำแนวเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า สนับสนุนการจัดการอย่างมีสว่ นร่วม และให้คนกับป่าอยูร่ ว่ มกันในลักษณะทีท่ �ำให้คนมีภารกิจดูแลป่า
ให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทั้ง 5 ฉบับ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจ
และส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชด�ำริ เพิ่มความชุ่มชื้นของป่า
โดยฝายต้นน�ำ้ ล�ำธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าและแบ่ง
ปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
		 2.4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัด
สร้างและขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มพื้นที่ปา่ ชายเลนและแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
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อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งใน
พื้นที่ระบบนิเวศส�ำคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการท�ำประมง
ชายฝั่ง จ�ำกัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท�ำลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความ
มัน่ คงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสญั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ
		 2.4.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุง
กฎหมายสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้เอือ้
ต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ
ทางอากาศ ขยะ น�้ำเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบ
บ�ำบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบก�ำจัด
ขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความ
สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน�้ำเสียชุมชน ส่งเสริม
การพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคม
คาร์บอนตำ�่ และสร้างกฎเกณฑ์ทเี่ หมาะสมเพือ่ ให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลัก
การการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม
		 2.4.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรปู การจัดการทีด่ นิ โดยให้มกี ารกระจายสิทธิทดี่ นิ อย่างเป็นธรรมและยัง่ ยืน
โดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ ให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกป้องที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการปิดกั้น
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ดิน น�้ำ ป่าไม้
และทะเล ปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แก้ไขปัญหาการด�ำเนินคดี
โลกร้อนกับคนจน
		 2.4.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส�ำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด�ำเนินกิจกรรม และ
การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญแก่
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการด�ำเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน�ำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
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		 2.4.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหาร
จัดการน�้ำในระดับประเทศทั้งน�้ำผิวดินและน�้ำใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงศักยภาพของลุ่มน�้ำ
จัดหาและจัดสรรน�้ำให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน�้ำในประเทศทั้ง 25 ลุ่มน�้ำ
สนับสนุนเกษตรกรท�ำแหล่งน�้ำในไร่นาพร้อมการผันน�้ำจากลุ่มน�้ำอื่น ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่าย
น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการ
อุปโภคบริโภค
		 2.4.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและพิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละระบบฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการ
พยากรณ์และคาดการณ์ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ จัดท�ำยุทธศาสตร์รองรับภัยพิบัติระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน�้ำท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้า
ถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ ด�ำเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความจ�ำเป็นของ
โครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับ
น�้ำทะเล และจากการละลายของน�้ำแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่ก�ำลังเกิดขึ้น
		 2.4.8 พัฒนาองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการท�ำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ
จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พัฒนาเครือข่ายนักวิจยั เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักวิจยั และภาคีอนื่ ๆ สนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและการป้องกันการชะล้าง
ท�ำลายดิน ด�ำเนินการศึกษา ส�ำรวจ และก�ำหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกด�ำบรรพ์
2.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

		 2.5.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ
จัดให้มแี หล่งความรูส้ าธารณะเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในรูปองค์กร เช่น พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ สิง่ พิมพ์ และผ่านทาง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทกุ ระดับ
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2.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

		 2.6.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิด
ระหว่างกัน อันจะน�ำไปสูก่ ารขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่ง
เสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
		 2.6.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง
		 2.6.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและ
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		 2.5.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ เพือ่ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างมัน่ คงและน�ำพาประเทศไทยเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ
ฐานความรูแ้ บบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการวิจยั เพือ่ ให้นกั วิจยั มีระบบความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
		 2.5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน รวมทัง้ สถาบันการศึกษาขัน้ สูงให้เกิดการวิจยั และพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ มุง่ สูก่ าร
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาค
อุตสาหกรรม และภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพสูงและจ�ำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
		 2.5.4 จัดระบบบริหารงานวิจยั ให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วม
มือเพื่อการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อลดความซ�้ำซ้อนและทวีศักยภาพ จัดท�ำแผนวิจัยแม่บทเพื่อมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้
ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจยั ทีค่ รบวงจรตัง้ แต่การวิจยั พืน้ ฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุง่ ให้เกิดห่วงโซ่
คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ
		 2.5.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบตั ิ ยก
ระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
มนุษย์
		 2.6.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทีม่ บี ทบาทส�ำคัญของโลก เพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ในประเทศไทย
พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย
		 2.6.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทัง้ ส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก�ำลังพัฒนา เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคม
ระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย
		 2.6.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก�ำหนดนโยบาย
และด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
		 2.6.7 สนับสนุนการทูตเพือ่ ประชาชน คุม้ ครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทย
และแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริม
บทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย
		 2.6.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมภิ าคอาเซียนและอนุภมู ภิ าคให้
เป็นประโยชน์ตอ่ การขยายฐานเศรษฐกิจทัง้ การผลิตและการลงทุน โดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
		 2.6.9 ประสานการด�ำเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทางนโยบาย
ทีมประเทศไทยเพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ
		 2.6.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยก�ำลังด�ำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความส�ำคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้า
ถึง พัฒนา”
2.7 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

		 2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
			
1) พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในระดับ
ชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะท�ำให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุม้ ค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทัง้ การดูแลพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั ริ าชการตามอ�ำนาจหน้าทีป่ กติ และการปฏิบตั ิ
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ราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการ
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
			
2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อ
เนือ่ ง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ มบูรณ์แบบ มุง่ เน้นการ
จัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท�ำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
			
3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ที สี่ ามารถประเมินผลงานได้ดว้ ยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมัน่ คง
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และ
วิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
			
4) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนา
ข้าราชการในต�ำแหน่งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงใน
ระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถ
ด�ำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่
ในระดับทีเ่ พียงพอแก่การด�ำรงชีวติ ดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศกั ดิข์ องการเป็นบุคลากรภาค
รัฐ
			
5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม
ทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
และชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต�ำแหน่งระดับสูงและต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อ
สาธารณชน เพื่อความโปร่งใสของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบ
บุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและน�ำมาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยดึ
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความถูกต้องชอบธรรม
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6) สนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความ
คาดหวัง รวมทัง้ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลาย ๆ แห่ง ร่วมกันจัดบริการสาธารณะบางอย่าง
ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันท�ำ โดยค�ำนึงถึงความ
จ�ำเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิน่ ให้มกี ารเชือ่ มโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน
และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ให้มคี วามเหมาะสม ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้อง
ถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
			
7) พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึน้ โดยการวางระบบการตรวจ
สอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจ้างตลอดจนการใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ
			
8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
			
9) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทีด่ ีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการ
ตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
		 2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม
			
1) ปฏิรปู ระบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบให้มคี วาม
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

121
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด�ำเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้สามารถ
ด�ำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม
			
ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักนิติธรรมและ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอ�ำนวยความยุตธิ รรมเป็น
มาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่
			
2) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้งา่ ย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนา
ทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม
			
3) เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรม การน�ำมาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการด�ำเนิน
การต่อผู้กระท�ำผิด ดูแลแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาผู้กระท�ำความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสู่สังคมได้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับคดีและส่งเสริมความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
			
4) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัด
ให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพื่อป้องปราม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ น�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
โดยให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุนในการจัดให้มชี อ่ งทางการเข้าถึงและรับข้อมูลสารสนเทศ ซึง่
รวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม
		 2.7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสาร
มวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
			
1) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชน ด้วย
การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก
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2) ส่งเสริมและพัฒนากิจการสือ่ สารมวลชนทัง้ ทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย
และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการสมัย
ใหม่ และส่งเสริมให้สื่อมวลชนร่วมเป็นผู้น�ำในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพิ่มรายการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัย
กรณีภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน
			
3) ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผนวก 5

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์

1
2

จุมพล สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2520, หน้า 9
นที เนียมศรีจันทร์ ประโยชน์ที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู้กำ�หนด
นโยบายการวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2
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หรือวิธกี าร เพือ่ ให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตัง้ กฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบตั ิ
2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ 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 การส�ำรวจเพือ่
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การท�ำรายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจยั
ได้แก่ การฝึกอบรมนักวิจยั การให้เงินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหล่านีไ้ ม่นบั เป็นการวิจยั ตามนิยามข้างต้น และ
สามารถแบ่งการวิจยั ตามกลุม่ สาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส�ำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็น
ขั้นตอนด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่
มนุษย์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัย ความ
ผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกริ ยิ า ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์และสังคม
เพือ่ ให้ทราบถึงความรูแ้ ละความจริงทีจ่ ะน�ำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรูใ้ หม่
3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท�ำ
วิจยั ทีม่ งุ่ ไปสูส่ งิ่ ทีค่ าดหวังว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต หากด�ำเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไม่เป็น
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รูปธรรมที่เป็นตัวเลขที่ก�ำหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยล�ำดับ ทั้งนี้ ทิศทางการ
วิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy)
3.2 แผนวิจยั (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก�ำหนดทีร่ ะบุเรือ่ งหรือลักษณะ
การด�ำเนินการในการท�ำวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก�ำหนดไว้
3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อด�ำเนิน
การวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่า ชุดโครงการ
วิจัย โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท�ำให้เกิดองค์รวม
(holistic ideology) เป็นการวิจยั ทีเ่ ป็นสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดย
มีเป้าหมายที่จะน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
แผนงานวิจัย ซึ่งก�ำหนดลักษณะการท�ำงานวิจัยของโครงการวิจัย
3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก�ำหนดหรือคิดไว้ในการ
ด�ำเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมี
ระบบทีแ่ น่นอน ซึง่ หน่วยงานหนึง่ ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง
3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัย ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ด�ำเนินการ
3.7 งานวิจยั ย่อย (research task) หมายถึง เป็นขัน้ สุดท้ายของแต่ละโครงการวิจยั
(research project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้อง
ปฏิบตั ใิ นงานวิจยั ย่อย โครงการวิจยั และแผนงานวิจยั โดยให้สอดคล้องและเป็นล�ำดับกับแผนการด�ำเนินงาน
(work plan) ที่ก�ำหนดไว้
4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจยั และพัฒนา (R&D) 3 ประกอบด้วย
4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical
research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพือ่ หาความรูใ้ หม่ ๆ เกีย่ วกับสมมุตฐิ าน
ของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws)
โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
3

ที่มา : Organization for Economic Co - operation and Development (OECD). 1993. The Measurement of
Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.
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4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพือ่ หาความรูใ้ หม่ ๆ
และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำความรูน้ นั้ ไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ หรือเป็นการน�ำเอาความรูแ้ ละวิธกี าร
ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้
ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า
4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานทีท่ �ำอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ความรูท้ ี่ได้รบั จากการวิจยั และประสบการณ์ทมี่ อี ยู่ เพือ่ สร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งมือใหม่ เพือ่
การติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น
5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุม่ วิชาของสภาวิจยั แห่งชาติ ประกอบด้วย
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5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่ วิชา คณิตศาสตร์
และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์
เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม
เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม
เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องส�ำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การ
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน�้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมวิ จั ย ประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุม่ วิชา ปรัชญา ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

126

5.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง
สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์
เพื่อความมั่นคง 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 มนุษย์
นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความ
เสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส�ำรวจและรับรูจ้ าก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุม่ วิชา พืน้ ฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผนวก 6
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
จำ�นวนเงิน

1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
ฯลฯ
2. งบดำ�เนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำ�การนอกเวลา 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) วัสดุสำ�นักงาน
			
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
			
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
			
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
			
5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำ�รา
			
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
			
7) วัสดุอื่น ๆ
			
ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
		 ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
		 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ฯลฯ
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รวมงบประมาณที่เสนอขอ

หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์มนี้ใช้ส�ำหรับข้อเสนอการวิจยั ทัง้ แผนงานวิจยั /โครงการวิจยั ซึง่ เป็นรายละเอียดงบประมาณ
การวิจัยเฉพาะปีงบประมาณที่เสนอขอ โดยจ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นแบบฟอร์ม
ส�ำหรับงบประมาณในส่วนบริหารจัดการแผนงานวิจัยด้วย

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายการ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผนวก 7
ตัวอย่าง
ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
รายการ

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

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รวม

ปีที่ 1

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

รวม

ผนวก 8
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั ของแผนงานวิจยั จำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจยั
งบประมาณ (บาท)
รายการ

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

รวม

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
		 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

รวมงบประมาณที่เสนอขอ
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คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

2. งบดำ�เนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่ 1 ……n

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผนวก 9
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี
(กรณีเป็นแผนงานวิจยั /โครงการวิจยั ทีม่ รี ะยะเวลาดำ�เนินการวิจยั มากกว่า 1 ปี)
จำ�นวนเงิน
รายการ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
ฯลฯ
2. งบดำ�เนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำ�การนอกเวลา
			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
			
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ
		 2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น
			
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
			
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
			
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
			
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
			
5) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
			
6) ค่ารับรองและพิธีการ
			
7) ค่าเงินประกันสังคม
			
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
			
ฯลฯ
		 2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น
			
1) วัสดุสำ�นักงาน
			
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
			
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
			
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
			
5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำ�รา
			
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
			
7) วัสดุอื่น ๆ
			
ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
		 ค่าไฟฟ้า ค่าน�ำ้ ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
		 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ฯลฯ
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

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

ผนวก 10

จรรยาบรรณนักวิจัย

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะน�ำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
นิยาม

นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด�ำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธอี นั เป็นทีย่ อมรับในแต่ละศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ครอบคลุมทัง้ แนวคิด มโนทัศน์ และวิธกี ารที่
ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ทีก่ ลุม่ บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึน้ ไว้เป็นหลัก เพือ่ ให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานวิจยั ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
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ปัจจุบนั นีผ้ ลการวิจยั มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิง่ หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น�ำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงก็จะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดี
มีคุณภาพ จ�ำเป็นต้องมีส่วนประกอบส�ำคัญหลายประการ นอกจากการด�ำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส�ำคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด�ำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควร
ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1.

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น�ำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะท�ำวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท�ำวิจัย การด�ำเนินการวิจัย ตลอดจนการน�ำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่น�ำมาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ�้ำซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน
ข้อ 2.

นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำ�วิจัย ตามข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจยั ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทศิ
เวลาท�ำงานวิจยั ให้ได้ผลดีทสี่ ดุ และเป็นไปตามก�ำหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิง้ งานระหว่างด�ำเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท�ำวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท�ำงานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทำ�งานวิจัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท�ำวิจัย
2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามก�ำหนดเวลา ไม่ท�ำผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้ผล
อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท�ำ วิจัย

นักวิจยั ต้องมีพนื้ ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ �ำวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรูค้ วามช�ำนาญ
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท�ำวิจัย เพื่อน�ำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหา
การวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความช�ำนาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อน�ำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4.

นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

นักวิจัยต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส�ำนึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท�ำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องด�ำเนินการวิจัยโดยมีจิตส�ำนึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และสังคม
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ข้อ 3.

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข้อ 5.

นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

นักวิจยั ต้องไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศ์ รีของ
เพือ่ นมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าทีท่ จี่ ะอธิบายจุดมุง่ หมายของการวิจยั แก่บคุ คลทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างโดย
ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทำ�การวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค�ำนึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง
ข้อ 6.
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นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำ�วิจัย

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล�ำเอียงทางวิชาการ
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท�ำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7.

นักวิจัยพึงนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

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

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข้อ 8.

นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท�ำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน�ำที่ดี
เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้
นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

นักวิจยั มีจติ ส�ำนึกทีจ่ ะอุทศิ ก�ำลังสติปญั ญาในการท�ำวิจยั เพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท�ำการวิจัยด้วยจิตส�ำนึก
ทีจ่ ะอุทศิ กำ�ลังปัญญาของตนเพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่ ความเจริญของสถาบัน
และประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ท�ำ
การวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น�้ำใจ กระท�ำการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้
แก่สังคมสืบไป
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ผนวก 11

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ

บทนำ�
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นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั สัตว์หลากชนิดจ�ำนวนหลายสิบล้านตัวได้ถกู น�ำมาใช้ในงานวิจยั
งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์
และสัตว์ ความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียังไม่มีวิธีการ
อื่นใดที่จะน�ำมาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จ�ำนวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่
ค�ำนึงถึงชีวติ สัตว์ทจี่ ะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครัง้ ไม่ค�ำนึงว่าวิธกี ารทีน่ �ำมาใช้จะท�ำให้เกิดความ
ทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่ค�ำนึงถึงความกดดันที่สัตว์ ได้รับเนื่องจากถูกกักขัง
สูญเสียอิสรภาพ และไม่ค�ำนึงถึงการสูญพันธุข์ องสัตว์ปา่ ทีถ่ กู น�ำออกจากป่ามาใช้โดยไม่มกี ารเพาะขยายพันธุ์
เพิ่มด้วย เหตุนี้ กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึง
ต่อต้านในรูปแบบต่าง ๆ บางครั้งมีการท�ำลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อและชีวิต กลุ่ม
ผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย จึงก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรวมทัง้ ออกกฎหมาย
บังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกทีอ่ อกกฎหมายเกีย่ วกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.
2519 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศ
ที่มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด
องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Council for International Organization of Medical Science หรือ CIOMS) ได้จดั ให้มกี ารประชุมระหว่าง
ผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และ
ได้ จั ด ท�ำข้ อ สรุ ป เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการใช้ สั ตว์ เ พื่ อ การวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์
(International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้น�ำมาใช้เป็นแนวทาง ในการก�ำหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้
สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้น�ำไปสูม่ าตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
พันธุกรรมของสัตว์ ขึน้ อย่างหลากหลาย และน�ำไปสูก่ ารใช้พนั ธุวศิ วกรรมในการผลิตสัตว์ เพือ่ แก้ไขปัญหา
โรคต่าง ๆ ทีย่ งั ไม่มสี ตั ว์เป็นตัวแบบ นอกจากนัน้ จรรยาบรรณนีย้ งั ได้น�ำไปสูก่ ารเลีย้ งสัตว์อย่างเป็นระบบ
และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะ
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นิยาม

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ทีก่ ลุม่ บุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึน้ ไว้เป็นหลัก เพือ่ ให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
สัตว์ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกน�ำมาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ ได้ซึ่งมนุษย์
น�ำมาใช้เพื่อประโยชน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือด�ำรงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
และองค์กรต่าง ๆ
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เดียวกันก็มีความพยายามที่จะน�ำวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological
system มาใช้แทนการใช้สตั ว์ เพือ่ ลดจ�ำนวนการใช้สตั ว์ลง แต่วธิ กี ารเหล่านีไ้ ด้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านัน้ ยังไม่
สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี
นักวิชาการที่ใช้สตั ว์ในการทดลองต่างตระหนักดีวา่ พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการ
เลีย้ งดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ เป็นตัวแปรทีส่ �ำคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติวา่ ด้วย
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้แนะน�ำ
ให้นกั วิจยั รายงานปัจจัยทัง้ สามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจยั และได้เรียกร้องให้วารสารที่ตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ทางวิชาการตีพมิ พ์เฉพาะผลงานทีเ่ สนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สตั ว์เท่านัน้ รวมทัง้
เสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์
ที่ได้เสนอไว้ ซึง่ ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนทัง้ จากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั เป็น
อย่างดี
ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้สัตว์
ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจ�ำนวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจยั แห่งชาติ จึงเห็นควร
ก�ำหนด “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป
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จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยง
สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
ยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด�ำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์

ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งใช้สตั ว์เฉพาะกรณีที่ได้พจิ ารณาอย่างถีถ่ ว้ นแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ�ำเป็นสูงสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำ�ของผลงานโดยใช้สัตว์จำ�นวนน้อยที่สุด
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ผูใ้ ช้สตั ว์จะต้องค�ำนึงถึงคุณสมบัตทิ างพันธุกรรมและคุณสมบัตทิ างสุขภาพของสัตว์ทจี่ ะน�ำมา
ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จ�ำนวนที่น้อยที่สุด และ
ได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย�ำมากที่สุด
3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า

การน�ำสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท�ำเฉพาะกรณีที่มีความจ�ำเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถ
ใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่า
4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์

ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งตระหนักว่าสัตว์มคี วามรูส้ กึ เจ็บปวดและมีความรูส้ กึ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติ
ต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน

ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส
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จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และ
จำ�เป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือ
เหมาะสมกว่า

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำ�ของผลงานโดยใช้สัตว์จำ�นวนน้อยที่สุด
ผูใ้ ช้สตั ว์จะต้องคำ�นึงถึงคุณสมบัตทิ างพันธุกรรมและคุณสมบัตทิ างสุขภาพของสัตว์ ที่
จะนำ�มาใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สตั ว์ เพือ่ ให้มกี ารใช้
สัตว์จ�ำ นวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยำ�มากที่สุด

แนวทางปฏิบัติ
2.1 ผูใ้ ช้สตั ว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลีย้ งสัตว์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์
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แนวทางปฏิบัติ
1.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ�ำเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอื่นที่
เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร�่ำเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา
1.2 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่าง
ถี่ถ้วน และนำ�ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อให้การใช้
สัตว์มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องน�ำเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้
พร้อมทั้งเหตุผลความจำ�เป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลทีแ่ สดงว่า
ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะนำ�มาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น
1.4 เมือ่ สิน้ สุดการใช้สตั ว์ ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งด�ำเนินการให้สตั ว์ตายอย่างสงบ กรณีทจี่ �ำเป็นต้องให้
สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจำ�เป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์
ให้ชัดเจนไว้ในโครงการที่นำ�เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะดำ�เนิน
โครงการ และต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูแลสัตว์นั้นเองโดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินของ
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ
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2.2 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจยั และใช้สตั ว์จ�ำ นวนน้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะให้ผลงานถูกต้อง
แม่นยำ� และเป็นทีย่ อมรับ โดยการใช้วธิ กี ารทางสถิตคิ �ำ นวณหาจำ�นวนตัวอย่างทีเ่ หมาะสม
2.3 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมี
คุณสมบัตทิ างพันธุกรรมคงที่ มีขอ้ มูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลีย้ ง และพร้อม
ที่จะให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น�้ำหนัก และจ�ำนวนสัตว์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง
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 ควรน�ำสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่จ�ำเป็นซึ่งตรง
กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น
2.6 ผู ้ 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 ต ่ อ สั ตว์
การวางแผนการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ
3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
การนำ�สัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทำ�เฉพาะกรณีที่มีความจำ�เป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่
สามารถใช้สตั ว์ประเภทอืน
่ ทดแทนได้ และการใช้สตั ว์ปา่ นัน
้ จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
และนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอื่นหรือ
ใช้สัตว์อื่นทดแทนได้
3.2 ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบาย
การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
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4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งตระหนักว่า สัตว์มคี วามรูส้ กึ เจ็บปวดและมีความรูส้ กึ ตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอน
นับตัง้ แต่การขนส่ง การใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในการเลีย้ งสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของ
สถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความ
เจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
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แนวทางปฏิบัติ
4.1 การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลอง และหน่วยงานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ต้องร่วมกันจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแลให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางน�้ำ หรือทาง
อากาศ มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่สุด และให้สัตว์ ได้รับความ
ปลอดภัยมากที่สุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกัน
การติดเชื้อ ภาชนะบรรจุสัตว์ที่แข็งแรงมั่นคงป้องกันสัตว์หลบหนีได้ และมีพื้นที่ให้สัตว์
เคลื่อนไหวได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานสากล)
4.2 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ ต้องสามารถป้องกันการติดเชือ้ มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที่ และเหมาะสมกับความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์
4.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
4.3.1 กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้
และถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับชนิด ขนาด และจ�ำนวนสัตว์
ไม่มีส่วนประกอบที่จะท�ำให้สัตว์บาดเจ็บและต้องท�ำด้วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมี
หรือความร้อนที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ
4.3.2 วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคณุ สมบัตทิ ซี่ มึ ซับนำ�้
แล้วไม่เปื่อยยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค
4.3.3 สัตว์ต้องได้รับอาหารและน�้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อ
มะเร็ง ต้องได้รบั อาหารและน�ำ้ กินในปริมาณทีพ่ อเพียงกับความต้องการตามระยะ
เวลา อาหารต้องมีส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก
อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
4.4 การจัดการ
4.4.1 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic
Conventional หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบ
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หนึ่งอย่างต่อเนื่อง และเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อ โดยด�ำเนินการ
ตามระบบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
4.4.2 หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ ต้องมีสตั วแพทย์หรือนักวิชาการทีม่ พี น้ื ความรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านสัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลีย้ งสัตว์ทผี่ า่ นการอบรมการเลีย้ งสัตว์ทดลอง
ที่ได้มาตรฐาน
4.4.3 หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ ต้องมีขอ้ มูล แหล่งทีม่ าของวัสดุอปุ กรณ์ท่ใี ช้ในการเลีย้ งสัตว์
การป้องกันสัตว์ตดิ เชือ้ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สตั ว์
ตายอย่างสงบในกรณีที่จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมีวัสดุอุปกรณ์ส�ำรอง และ
หน่วยซ่อมบ�ำรุงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้โดยต้องได้รบั งบประมาณในการด�ำเนินการ
ดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4.4.4 หน่วยงานเลีย้ งสัตว์ ต้องจัดการกำ�จัดซากสัตว์และขยะปฏิกลู ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ที่สามารถก�ำจัดท�ำลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไม่ให้ตกค้างหรือ
แพร่กระจายเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ
4.5 เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์
4.5.1 ผู้ใช้สัตว์ ต้องกำ�หนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
4.5.2 ผูใ้ ช้สตั ว์และพนักงานเลีย้ งสัตว์ ต้องปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ดว้ ยความเมตตา ไม่ท�ำ ให้สตั ว์
ได้รับความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้อง
แสดงเหตุผลทางวิชาการที่ชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและต้องระบุวิธีการ
บ�ำบัด หรือลดความเครียดและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ในโครงการที่เสนอต่อ
คณะกรรมการของสถาบันไว้ดว้ ย ทัง้ นีก้ ารใช้สตั ว์ควรสิน้ สุดลงก่อนทีส่ ตั ว์จะได้รบั
ความเจ็บปวดจนถึงตาย
4.5.3 ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความชำ�นาญพร้อม
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) การจัดและควบคุมสัตว์
2) การท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์
3) การแยกเพศ
4) การให้สารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ
5) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ
6) การท�ำให้สัตว์สลบ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

7) การท�ำให้สัตว์ตายอย่างสงบ
8) การผ่าซากสัตว์
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ตรงตามวิธกี ารทีเ่ สนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้
เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส

แนวทางปฏิบัติ
5.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องด�ำเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด
5.2 ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งบันทึกหลักฐานแหล่งทีม่ าของสัตว์ วิธกี ารเลีย้ ง ระบบการป้องกันการติดเชือ้
และสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง
5.3 ผู้ใช้สัตว์ต้องท�ำบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์
1. ระดับองค์การ

1.1 องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ควรมี
คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯและแนวทางปฏิบัติที่กำ�หนดไว้
1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคล
ภายนอกวงการหรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
1.3.1 กำ�หนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติ ในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย
งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ฯ
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต
ชี ววั ต ถุ ที่ มี ผู ้ เ สนอทั้ ง ที่ ต ้ อ งการจะด�ำเนิ น การภายในหรื อ ภายนอกองค์ การ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีต่ อ้ งการด�ำเนินการภายในองค์การ และน�ำเสนอต่อ
ผูบ้ ริหารองค์การ เฉพาะโครงการทีม่ แี ผนปฏิบตั กิ ารถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ ซึ่งจะด�ำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
1.3.3 ติดตามกำ�กับดูแลการใช้สัตว์ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
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การกำ�กับและดูแลให้ผใู้ ช้สตั ว์ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
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1.3.4 จัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ดำ�เนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่กำ�หนดไว้ใน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.5 สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ได้รับงบประมาณเพียงพอในการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.6 จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และ
พนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ระดับชาติ
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2.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อก�ำกับ
ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงาน
ผลิตชีววัตถุของทุกองค์การ เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติ
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์การ
กรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ และแหล่งให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและ
เอกชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด
2.1.3 สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ใช้สัตว์ ในการ
ก�ำหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องาน
วิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.4 แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ
2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่ ช้สตั ว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธกี าร
เลี้ยงและวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.6 ประสานงานกับสำ�นักงบประมาณ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ได้รับทราบถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่
โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น
2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรก�ำหนดให้ผู้ส่งบทความหรือ
ผลงานวิจัย เพื่อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจน
ทัง้ ด้านพันธุกรรมสัตว์ จำ�นวนสัตว์ท่ใี ช้ วิธกี ารเลีย้ งและเทคนิคการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ รวมทัง้
เอกสารแสดงหลักฐานการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์การให้ดำ�เนินการ
วิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ ไว้จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะส่ง
เอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว
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ผนวก 12

ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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1. ข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ของหน่วยงาน (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีหน้าที่ในการก�ำกับและ
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์) และต้องมี ใบรับรองการอนุมัติ ให้ด�ำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ ที่ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั แห่งชาติ
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน และหัวหน้าส่วน
ราชการในแบบฟอร์มที่ก�ำหนด
2. ผูเ้ สนอข้อเสนอการวิจยั ต้องส่งข้อเสนอการวิจยั ทีจ่ ะเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน พร้อมใบรับรอง
การอนุมัติให้ดำ�เนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ตามแบบฟอร์มที่กำ�หนด
แบบฟอร์มใบรับรอง
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ใบรับรองการอนุมัติให้ดำ�เนินการเลี้ยงและใช้สัตว์
ID #.........................					
ชื่อข้อเสนอการวิจัย
(ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผูเ้ สนอข้อเสนอการวิจยั ................................................................................................................................................................
(ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด (คณะ/กอง) .....................................................................................................................................................
			
(มหาวิทยาลัย/กรม).......................................................................................................................................
			
(กระทรวง) ......................................................................................................................................................
สถานที่ด�ำ เนินการเลี้ยงและใช้สัตว์
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลการเลีย้ งและใช้สตั ว์แล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
การใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั แห่งชาติ จึงเห็นสมควรให้ด�ำ เนินการเลีย้ งและใช้สตั ว์ ตามข้อเสนอการวิจยั นีไ้ ด้
ลงนาม ..................................................................
ลงนาม ..................................................................
		
(................................................................)		
(................................................................)
ตำ�แหน่ง ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน		
ตำ�แหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ
วัน /เดือน /ปี ................................................		
วัน /เดือน /ปี ...................................
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ผนวก 13

จริยธรรมการวิจัยในคน

บทน�ำ
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ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคนท�ำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทาง
ด้านการแพทย์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การ
ป้องกัน การรักษา เพื่อยืนยัน efficacy และ safety ของยา ท�ำให้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน
รักษาโรคและการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัครในการวิจัยนั้น อาจก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม
ได้ ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในคนโดยเฉพาะ (ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การร่าง) นอกจากพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ ค�ำประกาศสิทธิผปู้ ว่ ย และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนให้การยอมรับหลักจริยธรรม
การท�ำวิจัยในคนที่เป็นหลักสากล และยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน
ชมรมจริยธรรมการท�ำวิจัยในคนในประเทศไทยได้จัดท�ำ “แนวทางจริยธรรมการท�ำวิจัยในคน
แห่งชาติ” ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเป็น “แนวทางจริยธรรมการท�ำวิจัยในคนใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550” เผยแพร่ให้สมาชิกทั่วประเทศ ทั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คนและนักวิจัยให้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมในการท�ำวิจัยในคน แนวทางจริยธรรมการวิจัยใน
คนแห่งชาติฉบับนีส้ อดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิ ได้แก่ Belmont Report, Declaration
of Helsinki, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects
(CIOMS), International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ
ICH GCP Guidelines ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก�ำหนดขององค์กรก�ำกับดูแลในประเทศไทย
ได้แก่ ค�ำประกาศสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พศ. 2550 ข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต
พ.ศ. 2551 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก�ำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552 และครอบคลุมการวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางระบาดวิทยา
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ การวิจยั เกีย่ วกับวัคซีน การวิจยั เกีย่ วกับเนือ้ เยือ่ การวิจยั ทางมนุษย์พนั ธุศาสตร์
การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน และทารกในครรภ์ ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ในประเทศได้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติด้านจริยธรรมการท�ำวิจัยในคนอย่างกว้างขวาง
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ด้านการก�ำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีพระราชบัญญัตยิ าและกฎกระทรวง (Drug Act and
Ministerial Regulations) ที่ใช้บงั คับการน�ำยาใหม่ หรือเครือ่ งมือแพทย์เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจยั โครงการ
วิจัยนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ทัง้ นี้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล
ปัจจุบนั การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในหลายสถาบันได้พฒ
ั นา
เข้าสู่ระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพจาก SIDCER (The Strategic Initiative for Developing
Capacity of Ethical Review) ซึ่งอยู่ภายใต้ TDR/WHO ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของกรม
แพทย์ทหารบก (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
กรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics Committee หรือ CREC ชื่อเดิม
คือ JREC) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รวม 11 สถาบัน เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการ
วิจัย และท�ำให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้
จริยธรรมการท�ำวิจยั ในคนฉบับนีจ้ ะกล่าวถึงหลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบตั ิ หรือการประยุกต์
ใช้ โดยบางส่วนน�ำมาจาก “แนวทางจริยธรรมการท�ำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” ของชมรม
จริยธรรมการท�ำวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand หรือ
FERCIT) หลักจริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยใน
คน สนับสนุนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นิยาม
จริยธรรม หมายถึง หลักปฏิบตั อิ นั เหมาะสมเป็นทีย่ อมรับในกลุม่ บุคคลหรือสังคมให้ยดึ ถือปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
การท�ำวิจยั ในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาทีเ่ ป็นระบบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความรูท้ างด้านสุขภาพ
หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท�ำต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระท�ำ
ต่อเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น�้ำคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือ
ข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
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แนวทางจริยธรรมการวิจยั และการทดลองในคน หมายถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์ดา้ นจริยธรรม
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน เช่น ค�ำประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ
(Declaration of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดและแนวทางที่องค์กรก�ำกับดูแลระดับประเทศ
(National Regulatory Authorities, NRA) และสถาบันก�ำหนด
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานแต่ง
ตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยในคน เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของสถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีด�ำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่
ชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล
หลักจริยธรรมการท�ำวิจัยในคนทั่วไป หรือ Belmont Report ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
3. หลักความยุติธรรม (Justice)
แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 1 : หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
หลักความเคารพในบุคคล คือ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect for human
dignity) ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญของจริยธรรมการท�ำวิจัยในคน หลักนี้เป็นพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
1.1 เคารพในการขอความยินยอมโดยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและให้อาสาสมัครตัดสินใจอย่าง
อิสระ ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือให้สินจ้างรางวัล (Respect for free and informed
consent และ Respect to autonomy of decision making)
1.2 เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy)
ความหมายของ privacy คือตัวบุคคล (person) ความเป็นส่วนตัว สิทธิสว่ นบุคคล พฤติกรรม
ส่วนตัว พฤติกรรมปกปิด การเคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร ท�ำโดยจัดสถานที่ในการขอความ
ยินยอมและการซักประวัตติ รวจร่างกาย การไม่มปี า้ ยระบุชอื่ คลินกิ เช่น “คลินกิ โรคเอดส์” “คลินกิ ยาเสพติด”
1.3 เคารพในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for confidentiality)
ความหมายของ Confidentiality คือข้อมูล (data) เป็นวิธีการรักษาความลับของข้อมูลส่วน
ตัวของอาสาสมัครโดยมีข้อจ�ำกัด ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (case report form) ใบยินยอม
(consent form) การบันทึกเสียงหรือภาพ (tape, video and photo) มาตรการรักษาความลับ เช่น ใช้
รหัส เก็บในตู้มีกุญแจล็อค (locked cabinet) เก็บในคอมพิวเตอร์ (computer) ที่มีรหัสผ่าน (password)
ข้อมูลส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มีการท�ำให้เป็นรหัส (encrypted)
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1.4 เคารพในความเป็นผู้อ่อนด้อย เปราะบาง (Respect for vulnerable persons)
ความหมายของ ผู้อ่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่
ไม่สามารถท�ำความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ เช่น ผู้ที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต ผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ผู้ป่วยหมดสติ (comatose) ผู้ป่วย
พิการ (handicapped) นักโทษ (prisoners) นักเรียน นิสิต นักศึกษา (students) ทหาร (soldiers) กลุ่ม
คนทีม่ พี ลังอ�ำนาจน้อย (marginalized people) เช่น ผูอ้ พยพ (immigrants) ชนกลุม่ น้อย (ethnic minority)
กลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศ หรือกลุ่มรักร่วมเพศ (homosexuality) กลุ่มเปราะบางทางสังคม (socially
vulnerable) เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ (sex workers) ผู้ติดยาเสพติด (drug addicts)
CIOMS Guideline 13 และ 14 ระบุวา่ การท�ำวิจยั ในกลุม่ นีต้ อ้ งมีเหตุผลสมควร (Justification)
ต้องขออนุญาตและมีลายเซ็นของผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการขออนุญาตบุคคลผู้นั้นด้วย การ
ท�ำวิจัยในเด็ก ไม่สมควรท�ำการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า ยกเว้นอาสาสมัครเด็กก�ำพร้าจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรง หรือผลการวิจัยจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กก�ำพร้าคนอื่น ๆ และอนุโลมให้ผู้ดูแลเด็ก
ในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าเป็นผู้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการขอ assent ตามข้อก�ำหนดเช่นกัน
การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล เป็นกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มต้นจากการ
ติดต่อครั้งแรก (initial contact) และกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ (elements) ได้แก่
• Information ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ปิดบัง
• Comprehension ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอความยินยอมต้องตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
• Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระ (เข้าร่วมการวิจยั /ถอนตัวออกจากการวิจยั ) โดยปราศจาก
การขู่บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement) และแรงกดดัน
(unjustifiable pressure)
แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (informed consent form หรือ ICF) ที่สมบูรณ์ต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) เอกสารข้อมูลค�ำอธิบายส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจยั (participant information sheet)
2) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form)
ค�ำแนะน�ำการเตรียมเอกสาร

• ใช้สรรพนามให้ถูกต้อง ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน
• ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด
• ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ
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• ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบังคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือให้ประโยชน์เกินไป
• เป็นการสือ่ สาร 2 ทาง แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูว้ จิ ยั และอาสาสมัครที่ได้รบั เชิญให้เข้าร่วม
ในการวิจัย
• เป็นกระบวนการต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (reconsent) ตลอดระยะเวลาที่ร่วม
ในการวิจัย
• อาจขอความยินยอมด้วยวาจา (verbal/by action โดยมีเหตุผลเหมาะสม) หรือด้วยการลงนาม
(written)
• อาจขอความยินยอมจากอาสาสมัคร หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (อายุต่ากว่า 18 ปี
หรือผู้ที่อยู่ในภาวะที่ไม่มีความสามารถท�ำความเข้าใจ หรือตัดสินใจ ผู้ป่วยหมดสติ)
• ให้ข้อมูลครบถ้วน ตอบค�ำถามทุกข้อ ตรวจสอบว่าอาสาสมัครเข้าใจ
• เอกสารข้อมูลส�ำหรับเด็ก 7-12 ขวบ ให้ใช้ภาษาง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก
• ให้เวลาอาสาสมัครอย่างเพียงพอที่จะปรึกษากับครอบครัวหรือบุคคลอื่นก่อนการตัดสินใจ
โดยอิสระ
• ถ้าอาสาสมัคร/ผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ต้องมีพยานทีเ่ ป็น
กลาง (impartial witness) อยู่ด้วยตลอดเวลาที่ขอความยินยอม
• ผูใ้ ห้ความยินยอม/พยาน ลงนามและวันทีด่ ว้ ยตนเอง (การลงนามไม่ส�ำคัญเท่ากระบวนการ)
• ให้เอกสารข้อมูลแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด
• ให้ส�ำเนาใบยินยอมแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด
เอกสารข้อมูลค�ำอธิบายส�ำหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet) CIOMS
Guideline 5 ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นในเอกสารข้อมูลฯ (essential information) ได้แก่
1. ระบุวา่ เป็นโครงการวิจัย
2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย
3. การรักษาที่จะให้และโอกาสที่อาสาสมัครจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (ถ้ามี)
4. ขั้นตอนวิธีด�ำเนินการวิจัยที่จะปฏิบัติต่ออาสาสมัคร
5. หน้าที่/รับผิดชอบของอาสาสมัคร
6. ความเสี่ยงจากการวิจัยที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร
7. ประโยชน์ที่อาสาสมัครอาจได้รับโดยตรง หากไม่ได้รับประโยชน์ต้องระบุด้วย และประโยชน์
อื่น ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่น ประโยชน์ต่อชุมชน
8. วิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกอื่น หากไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
9. ค่าชดเชยกรณีเกิดอันตราย โดยอาจท�ำประกันชีวติ หรือระบุวา่ ผูว้ จิ ยั และผูส้ นับสนุนการวิจยั
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เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
10. ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา และความไม่สะดวก ไม่สบาย (ถ้ามี)
11. ค่าใช้จา่ ยทีอ่ าสาสมัครต้องจ่ายเอง (ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยทีผ่ วู้ จิ ยั /ผูส้ นับสนุนการวิจยั รับผิดชอบ
12. การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย หรือการถอนตัวออกจากการวิจัยโดยสมัครใจ
13. ระบุการเก็บรักษาความลับ และขอบเขตการรักษาความลับ ใครสามารถเข้าถึงขอมูลความลับ
14. การให้ข้อมูลใหม่ในระหว่างด�ำเนินการวิจัย
15. บุคคลที่อาสาสมัครจะติดต่อและรับแจ้งเหตุ
16. เหตุผลที่อาจถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย
17. ระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการวิจัย
18. จ�ำนวนอาสาสมัคร
การยกเว้นการขอความยินยอม
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CIOMS Guideline 4 ระบุวา่ ผูว้ จิ ยั ไม่ควรท�ำวิจยั โดยไม่ได้รบั informed consent จากอาสาสมัคร
ยกเว้นว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ/รับรอง (approval) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและการวิจัย
นั้นมีความเสี่ยงไม่เกิน “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” การขอความยินยอม ไม่สามารถท�ำได้ในทาง
ปฏิบตั ิ เป็นภาวะฉุกเฉิน (emergency, impractical or impossible) คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจพิจารณา
ให้ยกเว้นข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด อาจอนุมัติให้ใช้วิธีให้ความยินยอมโดยการร่วมมือ (consent by
action) เช่น การตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เบี่ยงเบนทางเพศ ผู้ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ
การวิจัยที่ใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย (medical records) และตัวอย่างทางชีวภาพ (biological specimens)
การใช้ medical records และ biological specimens จากการให้บริการเพื่อการวิจัย ถ้าท�ำตาม
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 จะต้องขอความยินยอม แต่ในการปฏิบัติอาจขอยกเว้นการขอความ
ยินยอมถ้าผูว้ จิ ยั แสดงเหตุผลสมควรและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ของสถาบันอนุมตั ิ เช่น
กรณีดังต่อไปนี้
• การวิจัยนั้นจะตอบค�ำถามที่ส�ำคัญมาก
• การวิจัยมี minimal risk
• ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ป่วย
• รับรองว่าจะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
• การขอความยินยอมไม่สามารถท�ำได้ในทางปฏิบัติ
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การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations)

การขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child)

• เด็กอายุ 7 - ต�่ำกว่า 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”
• เด็กอายุ 7 - 12 ปี ให้มีเอกสารข้อมูลฉบับที่ง่ายสาหรับเด็กที่จะเข้าใจได้ อาจมีรูปภาพ
ประกอบค�ำอธิบาย
• ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย
• เด็กอายุเกิน 12 - ตำ�่ กว่า 18 ปี ให้ใช้เอกสารข้อมูลทีม่ ขี อ้ ความเหมือนฉบับส�ำหรับผูป้ กครองได้
โดยปรับสรรพนามให้สอดคล้อง
• การก�ำหนดอายุของเด็กที่จะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน
ผู้ขอความยินยอม

• ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากแพทย์เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่แพทย์จะเชิญเข้าร่วมการวิจัย เพราะ
ผู้ป่วยอาจให้ความยินยอมด้วยความเกรงใจ หรือเหมือนถูกบังคับ
• ผู้ขอ informed consent ควรเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับการวิจัย
เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร
การขอความยินยอมใหม่ (reconsent) หรือขอความยินยอมเพิ่มเติม (additional consent)

• ระหว่างด�ำเนินการวิจยั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ทีจ่ ะมีผลต่อการตัดสินใจของอาสาสมัคร
ในการอยู่ในการวิจัยหรือถอนตัวออกจากการวิจัย เช่น มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้น มีการตรวจ
บางอย่างเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ฯลฯ
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• การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เช่น มีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น
หมดสติไม่รู้สึกตัว เป็นโรคจิตเภท กรณีนี้จะท�ำได้ก็ต่อเมื่อสภาวะทางกายและจิตใจนั้นเป็น
ลักษณะของประชากรทีจ่ ะใช้ในการวิจยั ในสถานการณ์เช่นนีแ้ พทย์ควรขอความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
• ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย และการวิจัยไม่สามารถรอได้ (delay) ให้ท�ำการศึกษา
ได้โดยได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และให้ขอความยินยอมจากผูป้ ว่ ย หรือ
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายในทันทีที่ท�ำได้
• ผู้วิจัยควรพยายามหากลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะ (condition) ที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา แล้วเชิญเข้าร่วมการวิจัย ขอความยินยอมล่วงหน้าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่
สามารถให้ความยินยอมได้
• ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สิ่งทดสอบ หรือ intervention และวิธีการวิจัยจะต้องมี
เหตุผลสมควร (justified)
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แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 2 : หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
การประเมินความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการวิจัย ได้แก่

1)
2)
3)
4)

อันตรายต่อร่างกาย (Physical harm)
อันตรายต่อจิตใจ (Psychological harm)
อันตรายต่อสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน (Social and economic harms)
อันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม

การประเมินการให้คุณประโยชน์ (Benefit)
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1)
2)
3)
4)

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยได้รับโดยตรง
ประโยชน์ที่ผู้ป่วยคนอื่นจะได้รับจากผลการศึกษา
ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์หรือสังคม
ประโยชน์ต่อชุมชนที่อาสาสมัครอยู่

การให้คุณประโยชน์ (Benefits) อาจเป็นได้หลายรูปแบบ ได้แก่
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1) ประโยชน์ทางร่างกาย (Physical benefits) เช่น อาการของโรคดีขึ้น (Improvement of
disease)
2) ประโยชน์ทางด้านจิตใจ (Psychological benefits) เช่น รูส้ กึ สบายขึน้ จากความทุกข์ทรมาน
(Comfort from suffering) รู้สึกว่าได้ช่วยผู้อื่นในอนาคต (Feeling of helping others in the
future)
3) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐานะ (Economic benefits) เช่น ได้รบั เงินจากการเข้าร่วมในการวิจยั
(Financial benefits related to research participation)
4) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์/สังคม (Benefit to science/society) เช่น ได้ความรู้ที่น�ำไป
ใช้ได้ (Generalizable knowledge) ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพใช้ในอนาคต (Effective
interventions in the future) เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษามาตรฐาน ทาให้ลดความพิการและ
ลดอัตราตาย (Change in practice standards decreasing morbidity and mortality)
ชั่งน�้ำหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

1) ผู้วิจัยต้องลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
2) เพิม่ คุณประโยชน์มากที่สุด
การพิจารณาว่ามี “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” มีตัวอย่างดังนี้

• การศึกษาทดลองทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย
• การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

• การวัดส่วนสูง ชั่งน�้ำหนักตัว
• การเก็บตัวอย่างโดยตัดเล็บหรือตัวอย่างผมปริมาณเล็กน้อย
• การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการ
• การตรวจร่างกายที่เป็นวิธีปกติ (routine)
• การสังเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงโภชนาการ
• การเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจากหลอดเลือดด�ำของผู้ใหญ่หรือเด็กโตสุขภาพดี
แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 3 : หลักความยุติธรรม (Justice)
การให้ความเป็นธรรมประเมินจาก
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3.1 การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects)
• มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน
• ไม่มีอคติ (selection bias)
• ไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่หาง่าย สั่งง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา
3.2 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา
• มีการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (randomization) ไม่มีอคติ (bias)
สรุปแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้วิจัยต้องเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง (Scientific validity)
2. ในระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีด�ำเนินการวิจัย ก่อนจะด�ำเนินการใด ๆ กับอาสาสมัคร เช่น การ
ตรวจคัดกรอง (screening) ผู้วิจัยต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมก่อน ได้แก่ ผู้ที่จะท�ำ
หน้าที่ขอความยินยอม สถานที่ที่จะขอความยินยอม การให้ข้อมูลค�ำอธิบาย ฯลฯ ตรวจสอบกลับว่ามี
ความเข้าใจอย่างแท้จริง ตอบข้อสงสัย ให้เวลาตัดสินใจโดยอิสระ ก่อนลงนามให้ความยินยอม
3. เพื่อแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) ผู้วิจัยจะ
ต้องเขียนหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Ethical consideration)” โดยวิเคราะห์ตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยท�ำอย่างไรตามที่ได้กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติข้างต้นได้แก่
• หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
		 โดยระบุว่ามีกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของ
การวิจัย ให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
• หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)
		 โดยระบุวา่ อาสาสมัครจะได้รบั ประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อนื่ ๆ อาจ
เกิดความเสีย่ งอะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบบันทึกข้อมูล
จะไม่มี identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

• หลักความยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ มีการ
กระจายประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม
4. ผู้วิจัยเสนอตารางแผนการด�ำเนินการวิจัย ทั้งนี้ขั้นตอนการทดลองกับอาสาสมัคร การเก็บ
ข้อมูล จะต้องด�ำเนินการหลังจากข้อเสนอการวิจยั ได้รบั การพิจารณาอนุมตั หิ รือรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยแล้วเสมอ

หมายเหตุ :

ผู้วิจัยสามารถเข้าดูตัวอย่างเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอมต้นแบบ (template) จาก web site ของ CREC (Central
Research Ethic Committee) ที่อยู่ภายใต้ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอการวิจัยในคน
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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1. ข้อเสนอการวิจัยในคน (การทำ�วิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระทำ�ต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัคร
ในการวิจัยหรือที่ได้กระทำ�ต่อเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ำ�คัดหลั่ง สาร
พันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวม
ถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ) ต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีดำ�เนินการมาตรฐาน หรือ SOPs ที่ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล) หรือคณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (หรือคณะกรรมการทีม่ ชี อื่ เรียกเป็นอย่างอืน่
แต่ทำ�หน้าที่คุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย)
2. ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับงบประมาณแผ่นดินพร้อมใบรับรอง
การอนุมตั ใิ ห้ดำ�เนินการวิจยั หรือ Certificate of Approval ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ของสถาบัน หรือใช้แบบฟอร์มใบรับรองนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แบบฟอร์มใบรับรอง

Logo
ของสถาบัน (ถ้ามี)
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
เอกสารข้อมูลคำ�อธิบายสำ�หรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม
		
หมายเลขข้อเสนอการวิจัย............(ของสถาบัน)............
ข้อเสนอการวิจัยนี้และเอกสารประกอบของข้อเสนอการวิจัยตามรายการแสดงด้านล่าง ได้รับการพิจารณาจาก..............(ระบุ
ชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย)...............แล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าข้อเสนอการวิจัยที่จะดำ�เนินการมีความสอดคล้อง
กับหลักจริยธรรมสากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำ�หนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรให้ด�ำ เนินการวิจยั ตามข้อเสนอการวิจยั นีไ้ ด้
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ชื่อข้อเสนอการวิจัย :รหัสข้อเสนอการวิจัย (ถ้ามี) :สถาบันที่สังกัด :ผู้วิจัยหลัก :เอกสารที่พิจารณาทบทวน
1. ข้อเสนอการวิจัย			
2. เอกสารข้อมูลคำ�อธิบายสำ�หรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย		
3. แบบบันทึกข้อมูล			
4. งบประมาณการวิจัย			
5. ประวัติและผลงานผู้วิจัย			
6. อื่น ๆ (ถ้ามี)				
				
				
			
หมายเลขใบรับรอง :วันที่ให้การรับรอง
:วันหมดอายุใบรับรอง :-

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ฉบับที่.........วัน/เดือน/ปี.............................
ฉบับที่.........วัน/เดือน/ปี.............................
ฉบับที่.........วัน/เดือน/ปี.............................
ฉบับที่.........วัน/เดือน/ปี.............................
ฉบับที่.........วัน/เดือน/ปี.............................
ฉบับที่.........วัน/เดือน/ปี.............................

ลงนาม.................................................................
(..............................................................)
ประธานคณะกรรมการ......................................................
วัน/เดือน/ปี.........................................

แบบฟอร์มใบรับรอง

Logo
(Study Protocol and Consent Form Approval)
(Reference Number ..............)
(...................................IRB/IEC/REC,............................), Thailand has approved the following study to be carried
out according to the protocol and informed consent dated as follows in compliance with the Declaration of Helsinki, ICH
GCP, ..............................).
Protocol Title :Study Code
:Institution
:Principal Investigator :Document Reviewed
1. Protoco				
2. Patient Information and informed consent form		
3. Case Report Form 			
4. Study Budget				
5. Investigator’s CV			
6. Others (if any)				
				
				
				
Certificate Number :- COA-..........
Approval Date :Expiry Date :-

Version..........dd/mm/yy..........................
Version..........dd/mm/yy..........................
Version..........dd/mm/yy..........................
Version..........dd/mm/yy..........................
Version..........dd/mm/yy..........................
Version..........dd/mm/yy..........................

Sign ..................................................................
Chairman of Ethics Committee
Date............……../….............……/…..............……
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ผนวก 15

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สำ�หรับการดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

บทน�ำ
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เทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม (Modern Biotechnology or Genetic Engineering)
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดแต่ง หรือดัดแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้
มีลกั ษณะใหม่ตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ โดยธรรมชาติแล้ว สิง่ มีชวี ติ นัน้ ๆ จะไม่มลี กั ษณะดังกล่าว พันธุวศิ วกรรม
เป็นวิทยาการหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในการสร้างประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร ทัง้ นี้
ตามหลักการสากลในการด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ต้องมีการดูแลความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า การวิจยั และพัฒนาพันธุวศิ วกรรมจะมีความ
ปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อสิ่งแวดล้อม หลักการที่ใช้ดูแลเรื่องดังกล่าว ได้แก่ หลักการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) โดยมีการแบ่งงานวิจยั ด้านพันธุวศิ วกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ
ตามระดับความเสี่ยง (Biological Safety Levels - BSLs) และระบุระดับความปลอดภัยของสถานที่ ที่
เหมาะสมส�ำหรับการทดลองนั้น ๆ โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวภายในสถาบัน เรียกว่า
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC) ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการที่จัดขึ้นในหน่วยงานหรือสถาบันที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมมีหน้าที่ในการ
พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจยั ทีห่ วั หน้าโครงการเสนอ รวมทัง้ มีบทบาทในการตรวจสอบมาตรฐาน
ของสถานที่ทดลอง โดยมีคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety
Committee - TBC) ให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านพันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับโครงการวิจัยประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่อาจอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
นิยาม

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic
Engineering) หมายถึง

1. กระบวนการใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของห้องปฏิบัติ
การ รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส่กรดนิวคลีอิคเข้าไป
เป็นส่วนหนึง่ ของสารพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ ซึง่ ข้ามขอบเขตของการผสมพันธุต์ ามธรรมชาติ และไม่ได้
ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) หรือ
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1. งานประเภทที่ 1 การวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตราย

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจยั และทดลองที่ไม่มอี นั ตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1)
1.1 การวิจัยและทดลองที่จำ� แนกเป็นงานประเภทที่ 1 ได้แก่
		 1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
		 2) งานวิจยั และทดลองทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมทีม่ กี ารแลกเปลีย่ น
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2. การรวมตัวกันของเซลล์ (fusion of cells) นอกวงศ์ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งข้าม
ขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบ
ดั้งเดิม (ธรรมชาติ)
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organism
- GMOs) หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม
หรือผสมผสานสารพันธุกรรมที่แปลกใหม่ (novel combination of genetic material) ซึ่งได้จากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในการท�ำงานทีม่ กี ารใช้สงิ่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรมหรือเชือ้ โรคในคนและสัตว์ภายใต้สภาพควบคุมทีร่ ะดับ
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในบางประเทศระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee IBC) หมายถึง คณะกรรมการทีส่ ถาบันหรือหน่วยงาน แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา ให้ค�ำแนะน�ำ และ
ตรวจสอบการด�ำเนินงาน หรือโครงงานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee - TBC)
หมายถึง คณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคในการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พันธุวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ รวมถึงการบ่งชี้ประเภทของงานที่มีระดับความเสี่ยงอันตรายที่ยังไม่มีความแน่ชัด ตลอดจนท�ำ
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเป็นแกนกลางในการ
ประสานงานควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถของ IBC ของประเทศ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
งานทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามระดับความ
เสี่ยง ได้แก่
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DNA โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1 ของแนว
ทางปฏิบัติฯ)
		 3) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกที่
2 ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ
		 4) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้น
เอง และไม่เป็นวัชพืชร้ายแรงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้
1.2 วิธีการด�ำเนินงาน
		 หัวหน้าโครงการวิจัยเพียงแจ้งรายละเอียดการทดลองและวิธีการด�ำเนินงานที่เหมาะ
สมต่อ IBC ให้ทราบถึงสภาพการท�ำงานและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเริ่มงานได้ทันที
เมื่อ IBC อนุมัติ
2. งานประเภทที่ 2 การวิจยั และทดลองทีอ่ าจเป็นอันตรายในระดับต�ำ่ ต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในห้อง
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ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับต�่ำต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง
ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควรใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2
(Biosafety Level 2) เป็นอย่างต�่ำ
2.1 การวิจัยและทดลองที่จำ� แนกเป็นงานประเภทที่ 2 ได้แก่
		 1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตรายในระดับต�่ำ
		 2) การวิจยั และทดลองทีเ่ กีย่ วกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวก
ที่ 2 ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ
		 3) การวิจยั และทดลองทีเ่ กีย่ วกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะทีอ่ นุญาตไว้แล้ว ตามภาคผนวก
ที่ 2 ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ แต่ยีนที่จะน�ำมาเชื่อมมีลักษณะเป็น
			 - ตัวก�ำหนดให้เกิดพิษภัย หรือ
			 - DNA หรือ RNA จากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่อยู่ใน
บัญชีระดับความเสี่ยง 2 ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือมียีนสร้างโปรตีนที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตหรือการแบ่งเซลล์
		 4) การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิตตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ
		 5) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น
หรือสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถิ่น
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2.2 วิธีการด�ำเนินงาน
		 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไป
ยัง IBC โดย IBC จะพิจารณา ถึงสภาพการท�ำงาน และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และจะเริ่ม
งานวิจัยได้ต่อเมื่อ IBC ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ IBC ต้องส่งข้อเสนอโครงการและผลการประเมิน
ไปยัง TBC เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
3. งานประเภทที่ 3 การวิจยั และทดลองทีอ่ าจมีอนั ตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยที่อาจมีอันตราย
ในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
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งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง โดย
เป็นการวิจยั ในเชือ้ ทีก่ อ่ โรคร้ายแรงในคนหรือสัตว์ ซึง่ โดยปกติจะไม่แพร่จากคนหรือสัตว์ทตี่ ดิ เชือ้ ไปยังคน
หรือสัตว์อนื่ และเป็นโรคทีม่ วี ธิ ปี อ้ งกันและวิธรี กั ษาที่ได้ผล หรือเป็นงานวิจยั และทดลองเกีย่ วกับการรักษา
ผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ งานที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงระดับอันตรายจะรวมอยู่ในประเภทนี้
ด้วย
งานวิจัยประเภทนี้ใช้วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
BSL2, BSL3 หรือ BSL4 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระดับของการควบคุมและป้องกันอันตราย จะแปรเปลี่ยน
ไปตามลักษณะงานและระดับอันตรายที่จะประเมินได้ ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2
อาจเพียงพอ หากมีมาตรการเสริมที่สามารถป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
3.1 การวิจัยและทดลองที่จำ� แนกเป็นงานประเภทที่ 3 ได้แก่
		 1) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะ หรือยีน หรือชิ้นส่วน DNA
จากเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจท�ำให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ตามบัญชีระดับความเสี่ยง 3 ตามภาคผนวก
ที่ 2 ข้อ 2.4 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือเชื้อที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
		 2) การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) การวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ DNA และการโคลนนิ่ง DNA (DNA cloning) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ หรือผลิตสารพิษ
ที่มี LD50 ต�่ำกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.6 ของแนวทางปฏิบัติฯ) การวิจัยที่
เกี่ยวกับยีนที่ให้ผลผลิตสูงถึงแม้วา่ สารพิษที่ผลิตจะมี LD50 สูงกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ รวม
ถึงการวิจัยที่ใช้ DNA ของจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพิษ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจจะยังมียีนสารพิษอยู่ ต้อง
ระบุรายละเอียดการทดลองให้ชัดเจนถึงชนิดของสารพิษ ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ร่วมในการท�ำโคลนนิ่ง
(cloning) และระดับความเป็นพิษที่ LD50
		 3) การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งท�ำให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ หรืองาน
วิจัยที่มี DNA ส่วนที่เสริมแต่ง ซึ่งมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเป็นสารที่เป็นพิษ
ต่อเซลล์มนุษย์
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4) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมทุก

ประเภท
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		 5) การวิจัยและทดลองใด ๆ ที่มีการฉีดชิ้นส่วนหรือสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไป
ในตัวอ่อน เพื่อดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรัส
		 6) การวิจัยและทดลองที่มีการสร้างสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีการต้านทานยาปฏิชีวนะ
หลายชนิด โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้น ๆ ใช้ในการบ�ำบัดรักษามนุษย์ สัตว์ หรือใช้ในการเกษตร
		 7) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น
หรือสิ่งมีชีวิตอื่น โดยสารพันธุกรรมนั้นมาจากจุลินทรีย์ต่างถิ่นที่ก่อโรค หรือมียีนสร้างสารพิษต่อสัตว์มี
กระดูกสันหลัง หรือสร้างสารออกฤทธิ์ทางเภสัช หรือสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม
		 8) การวิจัยและทดลองที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใด ๆ ของงานประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
หรือ ประเภทที่ 3 แต่อยู่ในประเด็นและแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในบทที่ 1
3.2 วิธีการด�ำเนินงาน
		 งานประเภทที่ 3 นี้ จะต้องได้รับการประเมิน และการแนะน�ำจาก TBC ผ่าน IBC โดย
หัวหน้าโครงการวิจยั ต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธกี ารจัดการความเสีย่ งไปยัง IBC พิจารณา เพือ่
ส่งข้อแนะน�ำพร้อมความเห็นไปที่ TBC เพื่อการประเมิน ทั้งนี้ การเริ่มงานวิจัยที่จัดอยู่ในประเภทนี้จะ
กระท�ำได้ต่อเมื่อ IBC และ TBC ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว
4. งานประเภทที่ 4 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ/หรือขัดต่อศีลธรรม

งานวิจยั ทีจ่ ดั เป็นงานประเภทที่ 4 จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนินการ ซึง่ รวมถึงกิจกรรมเหล่า
นี้ ได้แก่
1) งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ และควบคุมป้องกันในเชิง
วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
2) งานวิจยั และทดลองทีม่ งุ่ เน้นผลิตสิง่ มีชวี ติ ก่อโรค และ/หรือสารพิษ เพือ่ เป้าหมายทาง
สงคราม และการท�ำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือสัตว์
3) งานวิจัยและทดลอง ที่มุ่งจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรม ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม
หมายเหตุ :

ผูว้ จิ ยั ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 จัดท�ำโดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สนับสนุนโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ผนวก 16

ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1. ข้อเสนอการวิจยั ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ในกรณีทเ่ี ป็นงานวิจยั ระดับความเสีย่ งประเภทที่ 3 ให้ผา่ นการ
พิจารณาคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. ผูเ้ สนอข้อเสนอการวิจยั ต้องส่งข้อเสนอการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน พร้อมใบรับรอง
การอนุมตั ิให้ด�ำ เนินการวิจยั ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน หรือ ใช้แบบฟอร์มใบรับรองนี้
แบบฟอร์มใบรับรอง
ID #.........................					
ชื่อข้อเสนอการวิจัย
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ......................................................................................................................................
(ภาษาไทย) .....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด (คณะ/กอง) ............................................................................................................................
			
(มหาวิทยาลัย/กรม) .................................................................................................................
			
(กระทรวง) .............................................................................................................................
ข้อเสนอการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน/คณะกรรมการเทคนิคด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพสำ�หรับการดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
สมัยใหม่หรือพันธุวศิ วกรรม จึงเห็นสมควรให้ด�ำ เนินการวิจยั ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามข้อเสนอการวิจยั นีไ้ ด้
ลงนาม
		
ตำ�แหน่ง
		
		
		

...............................................................
ลงนาม ...............................................................
(.............................................................)		
(.............................................................)
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ		
ตำ�แหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับสถาบัน/ประธานคณะกรรการเทคนิคด้าน		
วัน /เดือน /ปี ...................................
ความปลอดทางชีวภาพ
วัน /เดือน /ปี ................................................
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ใบรับรองการอนุมัติให้ดำ�เนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
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คณะผู้จัดทำ�คู่มือ
ที่ปรึกษา :

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพร จิตต์มติ รภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติิ
2. นางกาญจนา ปานข่อยงาม
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติิ
3. นางรีนา บัตรสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
บรรณาธิการ :

1. นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช

หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย

ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์ :

1. นางสาวศยามน ไชยปุรณะ
2. นางมาลีนา เย็นนาน พาร์กี้
3. นางสาวภาชินี อุบลวิโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สถานที่ติดต่อ :

ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย
ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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.go.th, http://eval.nrct.go.th
จัดพิมพ์โดย :

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

สวนติดตามและประเมินผลการวิจัย
ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท (02) 561-2445 ตอ 467, (02) 579-2283
โทรสาร (02) 579-2283, (02) 940-6501, (02) 579-0593
http://www.nrct.go.th, http://eval.nrct.go.th
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