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ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง  การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 
------------------------------------------------------ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการท่ีมีภารกิจในการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ท่ัวประเทศ  ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย  โดยในการจัดท ากรอบงานวิจัยท้ัง 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนนี้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559)  และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน 5 หน่วยงานของประเทศ คือ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตลอดจนหน่วยวิจัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้รับบริการ  ผู้ท าวิจัย  
ผู้น าผลงานไปใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็นและก าหนดกรอบการวิจัยร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา
ส าคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนพร้อมท้ังสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังชี้น าและสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน  วช. โดยภารกิจโครงการและประสาน
งานวิจัย (ภค.) ได้ก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่ม
เรื่องเร่งด่วน) โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังน้ี (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

ชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท จ านวน 10 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
4. การจัดการทรัพยากรน้ า 
5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า 
7. การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
10. สังคมผู้สูงอายุ 

ชุดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จ านวน 5 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
2. โลจิสติกส์ 
3. ข้าว 
4. มันส าปะหลัง 
5. ยางพารา 

/1.แนวทางและขอบเขต... 
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1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 

วช. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่แนบท้ายประกาศนี้  และผลการวิจัยที่ได้ต้องมี
เปูาหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  (เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย  
เชิงวิชาการ และประโยชน์เชิงสาธารณะ) โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปูาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมี
กลุ่มเปูาหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้ วช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี ส าหรับโครงการที่เสนอขอ
ต่อเนื่องหลายปีจะพิจารณาถึงผลส าเร็จในปีที่ด าเนินการวิจัยก่อน 
2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 

ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ  ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบท้ายประกาศนี้ 
2.2 มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตั้งแต่ 2-6 โครงการ ทั้งนี้ต้องมี

โครงการวิจัยย่อย 2 โครงการที่สามารถด าเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมีรายละเอียด
งบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่ชัดเจนหรือหากเป็นงานวิจัยในเชิงนโยบายสามารถเสนอขอเป็นโครงการวิจัย
เดี่ยวได้ 

2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ  โดยต้องมีการบูรณาการระหว่า ง
หน่วยงานอย่างน้อย 2 หน่วยงานขึ้นไป  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง และน าไปสู่เปูาหมายเดียวกัน  

2.4 เปูาหมายชัดเจน  และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพใน
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 

2.5 แผนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณต้องไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท/แผนงานวิจัย 
2.6 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้  ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ
ด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่  ต้องมีหนังสือแสดงว่าไม่ได้อยู่ระหว่างการขอทุนจากแหล่งอ่ืน) 

2.7 กรณี  วช.  ตรวจพบว่า  ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัย
มาแล้ว  วช.  ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย  และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

2.8 มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  และมีแผนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในระดับประเทศหรือ
ระดับต่างประเทศโดยไม่ผูกพันกับงบประมาณท่ีเสนอขอจาก วช. 

2.9 ระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ 
2.10 กรณีท่ีเป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง  ให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการก ากับดูแลทางวิจัยในคนหรือคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัยของหน่วยงานที่เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวิจัย (แล้วแต่กรณี) และกรณีที่นักวิจัยมีการด าเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัด
ต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนวิจัย 

2.11 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้เพียง 1 ข้อเสนอเท่านั้นในฐานะผู้อ านวยการแผนงาน  
และต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อก าหนด  และแนวทางปฏิบัติที่ วช. ก าหนด 

 
/3.คุณสมบัต.ิ.. 
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3. คุณสมบัติของผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 

ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลในภาครัฐ  หรือหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ หรือเอกชนที่มี
สภาพเป็นนิติบุคคล  โดยมีลักษณะ  ดังนี้ 

3.1 มีสัญชาติไทย  มีถ่ินพ านักถาวรในประเทศไทย  และมีหลักฐานการท างานม่ันคง 
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ 
3.3 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่

ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จ 
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถด าเนินการ

วิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ  
3.5 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ  หรือกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง 
3.6 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจาก  วช. ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาท าการวิจัยไปแล้ว 
3.7 ไม่เป็นผู้อ านวยการแผนงานหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. 
3.8 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
3.9 ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

หมายเหตุ 
1. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  สามารถเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยได้  1  แผนงาน  และสามารถ

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้อีก  1  โครงการวิจัยย่อยเท่านั้น 
2. หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย  สามารถเป็นได้ไม่เกิน 2 โครงการวิจัยย่อย  และต้องอยู่ต่างแผน

งานวิจัยกัน 
3. ผู้อ านวยการแผนงาน หัวหน้าโครงการย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอ

การวิจัยให้ครบถ้วน 
4. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ของหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยต้องให้ความเห็นชอบและรับรอง
เช่นเดียวกันกับผู้อ านวยการแผนงาน 
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 

วช. จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ วช. ก าหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ
ทางวิชาการของ วช. และค าตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้หากข้อเสนอการวิจัยสามารถบูรณาการทาง
วิชาการร่วมกันได้  วช. ขอสงวนสิทธิในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน 

 
 

/5.การส่งข้อเสนอ... 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

5. การส่งข้อเสนอการวิจัย 
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย  (ภค-1ช/55) ส าหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็น

แผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (ภค-1ย/55) ส าหรับโครงการวิจัยย่อย โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่  www.nrct.go.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอการวิจัยดังนี้ 

1. จัดท าข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบ ภค-1ช/55 (แผนงานวิจัย) และ ภค-1ย/55 
(โครงการย่อย) โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ โดยจัดเรียงเป็นชุดโครงการที่ประกอบด้วยแผนงาน และโครงการ
ย่อยตามที่ระบุในแผนงาน พร้อมตารางสรุปสาระส าคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย (ดังเอกสารแนบ) 

2. ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.nrct.go.th หรือ nrpm.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์ 
แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31
กรกฎาคม 2554 เท่านั้น  หากพ้นก าหนด วช. จะไม่รับพิจารณา 

3. หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ วช. ก าหนด  และยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ให้
นักวิจัยส่งต้นฉบับข้อเสนอการวิจัยที่มีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ ถึง วช. ตามที่อยู่ด้านล่าง จ านวน 10 ชุด และแผ่น
บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) โดยใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 จ านวน 2 ชุด 
ภายใน 15 วันหลังจากได้แจ้งยืนยันการลงทะเบียน ภายในเวลาราชการ กรณีที่ส่งข้อเสนอการวิจัย  ทางไปรษณีย ์ 
หรือผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ วช. จะพิจารณาจากหลักฐานการลงทะเบียน ณ ที่ท าการไปรษณีย์  หรือ 
ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ 

4. หากพบว่าเอกสารต้นฉบับที่น าส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และน าส่งเกินก าหนด 15 
วันหลังจากที่ได้ยืนยันการลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยจะถือว่าเป็นโมฆะ  และ วช. ขอสงวนสิทธิ  ไม่ส่ง
ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะด าเนินการท าลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวทันที  

5. ต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 1 ฉบับ ต่อ 1 ข้อเสนอโครงการ 
 

 

 

ทั้งนี้แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ได้ที่ www.nrct.go.th เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2579-2284, 0-2561-3721  หรือ 0-2561-2445  ต่อ  489  
โทรสาร 0-2561-3721   

**ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน** 

/6.การแจ้งผล... 

เรียน ผู้อ านวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 

 ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 1๐9๐๐ 

http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nrct.go.th/
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

6. การแจ้งผลการพิจารณา 
ทั้งนี้การจัดสรรทุนประจ าปีงบประมาณ 2555 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะแจ้งผลการ

พิจารณาให้นักวิจัยทราบส าหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทาง website ที่ www.nrct.go.th  

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2554 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

http://www.nrct.go.th/
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

 
กรอบการวิจัยที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
(15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 
------------------------------- 

 

1. ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

3. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรน้ า 

5. ด้านภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 

 6. ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า 

7.  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 

8. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

9. ด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 

10.ด้านสังคมผู้สูงอายุ 

11. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

12. ด้านระบบโลจิสติกส์ 

13. ด้านข้าว 

14. ด้านมันส าปะหลัง  

15. ด้านยางพารา 
------------------------------- 



10 
 

 
กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

 

1.  ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
กรอบการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู่ดีกินดีมคีวามสุขของ
ประชาชนและเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านธุรกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
2. ด้านการบริหารจัดการการศึกษาให้เข้มแข็ง 
3. ด้านการสร้างชุมชนสุขภาพแข็งแรง 
4. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ด้านการเสริมสร้างชุมชนปลอดอบายมุข 
6. ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
7. ด้านการเสริมสร้างระบบการออมและ/หรือสวัสดิการชุมชน 

ผลผลิต 
ต้นแบบหรือนวัตกรรมในการพัฒนาที่น าไปใช้เป็นต้นแบบได้ จ านวนไม่เกิน 10 เรื่อง 

 
หมายเหตุ 

ข้อเสนอการวิจัยควรมีการประเมินในมิติต่างๆ ดังนี้ 
1. มิติเศรษฐศาสตร์ 
2. มิติสังคม 
3. มิติสิ่งแวดล้อม 

 
2.  ด้านความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

การวิจัยด้านความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลประกอบด้วย 3 หัวข้อ 
ดังนี้ 

1. การปฏิรูปภาครัฐ (Public-Sector Reforms) และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) 

2. นโยบายสาธารณะ (Public Policies) ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democratic  
Government) 

3. ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

กรอบการวิจัย 
1. การสร้างความปรองดองบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

(accountability) ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 
1.1 แนวทางบูรณาการการท างานของกลไกการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานอันประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม    
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

1.2 แนวทางการตรวจสอบการท างานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

1.3 แนวทางการสื่อสารเพ่ือปรับกระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธีในกรณีของ 
1.3.1 ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีแนวโน้มน าไปสู่การใช้ความรุนแรง 
1.3.2 ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.3.3 การเห็นคุณค่าของพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย 

2. การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ 
3. การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และความยั่งยืนของการพัฒนา

ของภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อยได้แก่ 
3.1 บทบาทภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนา : จากบรรษัทภิบาล (Corporate Social Responsibility)  สู่การ

สร้างค่านิยมร่วมกัน (Creating Shared Value) เพ่ือการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
3.2 บทบาทของชุมชน  ชุมชนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ภาคธุรกิจพ้ืนฐานของท้องถิ่น**   

ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
3.3 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองในชาติ 

4. นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความม่ันคง วัฒนธรรม การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน 
5. แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและภัยธรรมชาติอย่างบูรณาการ   

โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน 
6. การวิจัยเพ่ือผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดประโยชน์ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความม่ันคง 

และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในด้านความมั่นคงของประเทศ 
7. การสร้างความเชื่อมโยงกับประชาคมระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีประกอบด้วย  

2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 
7.1 การสร้างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 

ใน 3 วงรอบ ได้แก่ ประเทศเพ่ือนบ้านสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) 



12 
 

 
กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

7.2 ความสั ม พันธ์ กั บประชาคม โลกมุ สลิ ม เ พ่ื อการ พัฒนาความร่ ว มมื อ ในมิ ติ ต่ า งๆ  เ ช่ น  
ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อสถาบันหลัก* ของสังคมไทย บนเงื่อนไขของความเป็นธรรม  
ความเสมอภาค และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือการสร้างความปรองดองของคนในชาติ 
3. เพ่ือเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมโดย

เน้นประเด็นเฉพาะที่เก่ียวข้องกับความอ่อนไหวด้านความมั่นคง  

ผลผลิต 
การสร้างแนวคิดใหม่และข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในสังคมไทย โดย 

1. การน าไปก าหนดและ/หรือใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการของชาติ 
2. การเผยแพร่เพ่ือการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และในระบบการศึกษา 
3. การสร้างความเป็นธรรมในทุกภาคส่วน 

หมายเหตุ :  
* สถาบันหลัก  หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติและสถาบันบริหารตุลาการ 

รวมทั้งองค์กรอิสระที่ส าคัญ 
** ภาคธุรกิจพ้ืนฐานของท้องถิ่น  หมายถึง การประกอบอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก 

 

3.  ด้านปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรยีนรู้ 

กรอบการวิจัย 
1. การเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และคุณค่าทางวัฒนธรรมประชาชนเพื่อความม่ันคงของ

ประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการด ารงชีวิตและ
การปฏิบัติตนต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงแก่ตนเอง และความสงบสุขของสังคมเป็น
ส่วนรวม 

2. เพ่ือให้ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นหลักธรรมทางศาสนาที่ประชาชนนับถือ  
- เป็นเครื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งน าไปสู่การเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
- เป็นเครื่องสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคี อันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศ 
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- เป็นรากฐานวัฒนธรรมทางจิตใจของประชาชนน าไปสู่ความส านึก และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มากกว่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน 

- น้อมน าจิตใจของประชาชนให้ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก่อให้เกิดความสุขแท้จริง
ในครอบครัว น าไปสู่ความสุขสงบและความมั่นคงของประเทศ 

ผลผลิต 
1. เพ่ือให้ได้หลักการ คู่มือ รูปแบบกิจกรรม และหลักสูตรที่เหมาะสม ในการน าศีลธรรม คุณธรรม และ

จริยธรรม อันเป็นหลักธรรมของศาสนาที่ประชาชนนับถือ น ามาประยุกต์ในการพัฒนาสังคม 
2. สังคมของประเทศมีความสุขและสามัคคีอย่างยั่งยืน 
3. ลดปัญหาสังคม (เช่น ความขัดแย้ง ยาเสพติด และอาชญากรรม เป็นต้น)   
4. สร้างความสมานฉันท์ในสังคม  

2. ระบบการเรียนการสอน (หลักสูตร สื่อ การประเมินผล) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ได้แก่ 
1. นโยบายการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองความต้องการของประเทศ (อดีต ปัจจุบัน และอนาคต) 
2. การสร้างสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะในการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. การพัฒนาศักยภาพของครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
4. การวิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องของระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับโรงเรียน

และระดับชาติ 
5. ความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากทรัพยากรบุคคลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติและ

นานาชาติหรือจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่น าไปสู่การพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมนโยบาย 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  สื่อ การประเมินผล ที่ต่อเนื่องและสอดคล้องระหว่างการศึกษา
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

2. เพ่ือให้ได้นวัตกรรม เทคนิค วิธี หรือระบบ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และ
ชุมชน 

3. เพ่ือให้ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน โรงเรียน เขตพ้ืนที่ ระดับชาติ  มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง 

ผลผลิต 
1. ได้แนวทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา  
2. ได้ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่างๆ ที่ผู้ใช้ยอมรับในการน าไปปฏิบัติ และเห็นผลการใช้

ที่เกิดกับผู้เรียน 
3. ได้แนวทางการปรับระบบการประเมินผลผู้เรียนที่เหมาะสม ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
4. ได้แนวทางการจัดการศึกษาท่ีสามารถสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 
5. ได้ฐานข้อมูลนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องยอมรับและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
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6. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้จริง และสามารถน าผลไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศได้ต่อไป 

3. การพัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้สถานภาพ และแนวโน้มในอนาคตของบุคลากร องค์กรของทุกระดับการศึกษา  ได้แก่ 
ผู้บริหาร  ผู้สอน  ผู้เรียน และผู้สนับสนุน 

2. เพ่ือทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาของประเทศ 
3. เพ่ือให้ได้แนวทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต 
1. ได้นวัตกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้างต้น 
2. ได้กระบวนการและวิธีการที่สามารถน าไปสู่การต่อยอดการวิจัย และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
3. ผู้เรียนมีพฒันาการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีจิตสาธารณะ และองค์ความรู้รอบ 

4. การจัดการศึกษาส าหรับประชากรกลุ่มพิเศษ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างคนที่มีคุณภาพ ส าหรับสังคมที่มีความสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้แนวทางส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างคุ้มค่า 
3. เพ่ือให้ได้แนวทางการสร้างความเสมอภาค เสถียรภาพ และคุณภาพของประชาชนในประเทศ 

ผลผลิต 
1. ได้หลักสูตร รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกกลุ่ม ทุกระดับ ให้บรรลุ

ศักยภาพสูงสุด 
2. ประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกระดับได้รับการพัฒนาความสามารถทุกด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

ผู้อื่น และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
3. ประชากรกลุ่มพิเศษได้รับความเสมอภาคตามสิทธิความเป็นมนุษย์ในสังคมไทย 

5. การศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของคนไทยในประชาคมอาเซียน  ได้แก่ 
1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการเป็นสมาชิกของประชาคม

อาเซียนที่มีคุณภาพ 
2. การวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สุขของประชาคมอาเซียน 
3. แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งของคนไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน (ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ  สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural competency) ทักษะชีวิต ฯลฯ) 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ความส าเร็จฯ 
2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ชี้สภาพปัญหา และแนวโน้ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด  

แนวทางการช่วยเหลือสถานศึกษา 
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3. เพ่ือให้ได้แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน 

ผลผลิต 
1. ได้ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนความส าเร็จของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
2. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ชี้สภาพปัจจุบันของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
3. ได้แนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสม และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

4.  ด้านการจัดการทรพัยากรน้ า 

 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ประเทศไทยประสบปัญหาอันเนื่องมาจากน้ า  
ทั้งอุทกภัย  ดินถล่ม น้ าแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความส าคัญเรื่อง
การบริหารจัดการน้ าและแก้ไขปัญหาน้ า รวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานภาพการวิจัย
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ า ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าของชาติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ภาพรวมของการวิจัยในแต่ละปีไม่เชื่อมโยง  ขาดความชัดเจน ท าให้การน าผลงานวิจัยไปสู่นโยบายและ
การปฏิบัติไม่สัมฤทธิ์ผล และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ปัญหายังคงอยู่ และนับวันทวีความรุนแรงขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือให้แนวทางการวิจัยด้านทรัพยากรน้ าในปีนี้สามารถน าไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายได้อย่างเป็น
รูปธรรม  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะที่เป็นสมองของประเทศ จึงเห็นควรให้มีการวิจัยเพ่ือ
ก าหนดนโยบายและแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการน้ าของประเทศ (National Policy/ National Master 
Plan) ให้ชัดเจน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ าได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ ามีทิศทาง  
สามารถด าเนินการเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์หาระบบที่เหมาะสมส าหรับการ
ประกันภัยและการชดเชย การกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  รวมทั้งเพ่ือจัดท า
บทเรียนในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย  

ผู้จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามโจทย์วิจัยในปีนี้ จะต้องเสนอชุดโครงการวิจัยที่สอดรับกับวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

กรอบการวิจัย 
การก าหนดทิศทางของนโยบายการบริหารจัดการน้ าระดับประเทศ (National Policy/ National Master 

Plan) และการศึกษาวิจัยเพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยหาระบบที่เหมาะสมส าหรับการประกันภัยและการ
ชดเชย การกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งเพ่ือจัดท าบทเรียนในการจัดการ
ภัยพิบัติของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาวิจัยหาทิศทางที่เหมาะสมของนโยบายการบริหารจัดการน้ าระดับประเทศเพ่ือแก้ปัญหาที่

ส าคัญของการบริหารจัดการน้ า การขาดแคลนน้ า ปัญหาอุทกภัย คุณภาพน้ า การจัดการในขณะเกิด
ภัยพิบัติ (Extreme Events) และการจัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ าในภาคส่วนต่างๆ ขณะเกิด
การขาดแคลนน้ า (Equitable Water Management) การจัดการฐานข้อมูลกลางด้านน้ า (ข้อมูลด้าน
ภูมิอากาศ น้ าท่า น้ าใต้ดิน น้ าทะเล) ระดับประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาวิจัยหาโครงสร้างและกลไกที่เหมาะสมของการบริหารจัดการน้ าระดับประเทศ เช่น บทบาท
ของคณะกรรมการน้ าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ า การแบ่งภารกิจของหน่วยงานราชการ  
ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรวิจัยน้ า
ระดับประเทศ เป็นต้น ทั้งในสถานการณ์ปกติและช่วงที่เกิดภัยพิบัติ 

3. เพ่ือศึกษาวิจัยหาระบบที่เหมาะสมส าหรับการประกันภัยและการชดเชย การกระจายความช่วยเหลือ
ให้ทัว่ถึงให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย 

4. เพ่ือศึกษาบทเรียนในการจัดการภัยพิบัติของต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางส าหรับปรับใช้กับประเทศไทย 
5. เพ่ือถอดบทเรียนหลังจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ าที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  ( Problem Base 

Learning) 

ผลผลิต 
1. นโยบายและรูปแบบโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูลกลางด้านน้ า (ข้อมูลด้านภูมิอากาศ น้ าท่า น้ าใต้ดิน 

น้ าทะเล) ระดับประเทศ 
2. นโยบาย แผนแม่บท หรือมาตรการ รวมทั้งองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ าระดับประเทศ 
3. โครงสร้างและกลไกที่เหมาะสมของการบริหารจัดการน้ าระดับประเทศ 
4. ระบบที่เหมาะสมส าหรับการประกันภัย การชดเชย และการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงแก่ผู้ได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย 
5. บทเรียนและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

หมายเหตุ 1. การจัดท าข้อเสนอชุดโครงการวิจัยตามโจทย์วิจัย จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
2. การจัดท าข้อเสนอชุดโครงการวิจัย จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายกรอบการวิจัย 

 
หลักเกณฑ์ข้อเสนอการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เสนอโครงการวิจัย จะต้องด าเนินการเสนอโครงการวิจัยโดยเสนอวิธี
การศึกษาที่ทันสมัยได้รับการยอมรับทางวิชาการ ครอบคลุมประเด็นวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดทั้งหมด โดยมี
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ดังนี้ 
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1. กรอบข้อเสนอวิธีการศึกษา 
1.1 การได้มาซึ่งนโยบาย แผนแม่บท มาตรการ โครงสร้างและกลไกที่เหมาะสมของการบริหารจัดการน้ า

ระดับประเทศต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและการยอมรับของทุกฝุาย ทุกระดับ ตั้งแต่ประชาชนถึง
ผู้บริหารระดับ กรม กอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ า และผู้บริหารประเทศ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ พร้อมที่จะน าผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการผลักดันนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรน้ าของชาติ
ได้ทันท ี

1.2 การได้มาซึ่งนโยบายการจัดท าข้อมูลกลางด้านน้ าของประเทศและการจัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ า
ในภาคส่วนต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีการขาดแคลนน้ า และน้ าท่วม ต้องแสดงให้เห็นถึงความ
ร่วมมือและการยอมรับของทุกฝุาย ทุกระดับ ตั้งแต่ประชาชนถึงผู้บริหารระดับ กรม กอง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับน้ า และผู้บริหารประเทศ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมที่จะน า
ผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการผลักดันนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรน้ าของชาติได้ทันที 

1.3 การถอดบทเรียนหลังจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ าที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย (Problem Base Learning) 
1.4 จะต้องน าเสนอวิธีการที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบจากปรากฏการณ์ภัยพิบัติน้ าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตั้งแต่ น้ าท่วมหลาก น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง น้ าแล้ง และน้ าเน่าเสียจากกรณีศึกษาต่างๆ 
1.5 การศึกษาบทเรยีนและวัฒนธรรมในการจัดการภัยพิบัติของต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางส าหรับปรับใช้กับ

ประเทศไทย  
1.6 ต้องมีตัวอย่างพ้ืนที่น าร่องการชดเชยภัยพิบัติ ในระดับลุ่มน้ า ส าหรับการทดลองใช้จริงเพ่ือหาระบบที่

เหมาะสมส าหรับการประกันภัย การชดเชย และการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ รวมทั้งเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งนี้ จะได้มาจากการถอดบทเรียนหลังจากการเกิด
ภัยพิบัติจากน้ าที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย(Problem Base Learning) รวมทั้งศึกษาบทเรียนต่างประเทศ
ประกอบด้วย เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมที่จะน าผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการ
ผลักดันนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรน้ าของชาติได้ทันที 

 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการดังกล่าว ผู้เสนอโครงการวิจัย  จะต้องเสนอ

โครงการวิจัยโดยมีบุคลากรหลัก ดังนี้ 
2.1 หัวหน้าโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 25 ปี ในการท างานและ/หรือท าการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าทั้งในระดับนโยบายและ/หรือ ด้านจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ าและมี
ประสบการณ์ท างานวิจัยที่เชื่อถือได้ โดยมีบุคลากรหลักด้านต่างๆ ต่อไปนี้ในทีมวิจัย 

2.2 บุคลากรหลัก มีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ผู้ เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์  การสร้างเครือข่าย การจัดการก าลังคน การบริหารงานภาครัฐ 

ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับน้ า หรือนโยบายของประเทศ โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 20 ปี 
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 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐศาสตร์  คณิตศาสตร์ประกันภัย การประกันความเสี่ยง  
โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 20 ปี 

 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการถอดบทเรียนจากงานวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งงานวิจัย    
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 20 ปี 

 ผู้เชี ่ยวชาญด้านชลศาสตร์ อุทกวิทยา ภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรน้ า และแบบจ าลอง    
ทางคณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปี 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ และการจัดท าฐานข้อมูลด้านน้ า โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี 
 ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การบริหารงานวิจัย และพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยงการบริหารเงิน

วิจัยที่เชื่อถือได้ โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 

หมายเหตุ   จะต้องมีทีมงานสนับสนุนในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 
 

5. ด้านภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยเชิงนโยบายแนวทางการจัดการขยะชุมชนเพื่อการผลิตพลังงานและใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น

และระดับจังหวัด (การน าไปใช้ประโยชน์  การเพิ่มมูลค่า  ในด้านอุตสาหกรรม) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายระดับชาติส าหรับการบริหารจัดการขยะชุมชนเพ่ือการผลิตพลังงาน
และใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น  และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนและผลักดันให้
การด า เนิ นการจั ดการให้ ส า เร็ จ  ปั จจั ยต่ างๆ เช่ น  ระเบี ยบวิ ธี การร่ วมทุ น กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง   
เงินลงทุน  แนวทางการบริหารจัดการ การวิจัยเพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่ดี  ความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่
เหมาะสม การส่งเสริมบทบาทของประชาชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2. การวิจัยเชิงนโยบายการทบทวนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า ของพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ ของประเทศ 
รวมทั้งท าการประเมินศักยภาพพลังงานทางเลือกที่ได้  ทบทวนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าตามอัตราที่
เพิ่มข้ึนในระดับต่างๆ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายระดับชาติใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟูา
ที่เหมาะสมของประเทศ  โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทุกมิติไม่ใช่เฉพาะต้นทุนของเทคโนโลยี  โดยให้
ศึกษาทบทวนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูาของพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ รวมทั้งให้ศึกษาด้วยว่าหากมีการปรับส่วน
เพ่ิมราคารับซื้อไฟฟูาเป็นอัตราต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นจะมีผลต่อการประเมินศักยภาพพลังงานทางเลือกตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี และแผนพัฒนาการผลิตไฟฟูาระยะยาว (PDP) เป็นจ านวนเท่าใด 
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3. การวิจัยเชิงนโยบายการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าของประเทศที่มีการ
ก่อสร้างและใช้งานอยู่แล้ว โดยให้ศึกษาศักยภาพด้านเทคนิคด้านทรัพยากร  ด้านเศรษฐศาสตร์  และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย โดยนักวิจัยสามารถเสนอขอทุนวิจัยเป็นรายลุ่มน้ า  
หรือตามสภาพพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินการประเมิน
ศักยภาพด้านทุกด้านตั้งแต่ด้านเทคนิค ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายต่างๆ  การผลิต
ไฟฟูาจากพลังงานน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าที่มีการก่อสร้างและใช้งานอยู่แล้วทั่วทั้งประเทศว่าหากจะมาผลิตกระแสไฟฟูา
จะผลิตได้จ านวนเท่าใด  และใช้เทคโนโลยีแบบไหนในการผลิต  เกิดมูลค่าจากการผลิตในมูลค่าเท่าใด  และต้อง
ลงทุนเท่าใดเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง 

 
4. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อประเมินศักยภาพด้านทรัพยากร (Resource Potential Assessment)  

พืชน้ ามัน (ปาล์มน้ ามัน) ของประเทศเพื่อการผลิตไบโอดีเซล โดยเน้นการใช้พลังงานทางเลือกในภาคขนส่ง
ในระยะ 10 ปี ของประเทศ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่สามารถตอบได้ว่าวัตถุดิบปาล์มน้ ามันที่จะน ามาผลิตไบโอดีเซลของประเทศเพียงพอ
หรือไม่  และถ้าน ามาผลิตต้องใช้เป็น B เท่าใดจึงจะเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาปาล์มน้ ามันส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ  ฉะนั้นในการศึกษาต้องบอกถึงข้อมูลทางวิชาการ  รวมทั้ งแนวทางใน
การบริหารจัดการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า 

5. การวิจัยโครงการต้นแบบน าร่องการจัดการขยะระดับมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจรและเหมาะสม 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานการศึกษาได้ท าการวิจัยเพ่ือจัดการขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยให้
เกิดประโยชน์ทั้งเพ่ือการผลิตปุ๋ยและใช้เป็นพลังงาน  โดยต้องการให้ใช้หลักการบริหารจัดการรวมทั้งเทคโนโลยีที่มี
อยู่แล้ว  โดยมหาวิทยาลัยต้องร่วมลงทุนด้วยตามความเหมาะสม  โดยโครงการต้นแบบน าร่องการจัดการขยะใน
มหาวิทยาลัยต้องมีเปูาหมายขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ เช่น อบต. ทั้งนี้หากมีหน่วยงานใน
พ้ืนที่เข้าร่วมควรมีการร่วมลงทุนด้วย 

6. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต (Process) ไบโอดีเซลที่เหมาะสมและลดต้นทุนที่สามารถขยายผล
ในระดับโครงการต้นแบบน าร่องได้ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาลดต้นทุนกระบวนการ (Process) ผลิตไบโอดีเซล  เนื่องจากปัจจุบันการ
ผลิตใช้สารเคมีและพลังงานจ านวนมากในกระบวนการท าให้ต้นทุนสูง โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทดลองท า
ในระดับต้นแบบได้ (Pilot Scale) 
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7. การส ารวจและประเมินศักยภาพพันธุ์พืชน้ ามันทางเลือกชนิดใหม่เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล เช่น  สบู่แดง  
สบู่เลือด  มะกอกฝรั่ง (ฝิ่นต้น)  หนุมานนั่งแท่น เข็มปัตตาเวีย เมล็ดยางพารา หรือชนิดอ่ืนที่น่าสนใจ  
โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องมีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น  แสดงผลยืนยันได้ว่าพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ มีศักยภาพและ
มีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลมีพืชชนิดใหม่ๆ หรือไม่  ที่มีศักยภาพ
เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายของประเทศต่อไป 

ผลผลิต 
 ข้อมูลแนวคิดจากผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในการก าหนดใช้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  นโยบาย  มาตรการพลังงานทางเลือกของประเทศ 
 
6.  ด้านการเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตรเพื่อการสง่ออกและลดการน าเข้า 
แผนงานวิจัยด้านเกษตรเพื่อความย่ังยืน ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
กรอบการวิจัย 
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 1.1 การพัฒนาการผลิตพืช 29 ชนิด (ตามเอกสารแนบ) 
  วัตถุประสงค์ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 29 ชนิด ตามมาตรการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อ
ผู้บริโภค และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการส่งออก 

- คิดค้นศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างกรรมวิธี และคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกัน 
และการรักษาโรคพืช 

- วิจัยด้านโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าซากในพืช 
- การศึกษาคาร์บอนฟุตปรินท์ของกระบวนการผลิตพืชที่ส าคัญ 

  ผลผลิต 
- ได้ผลผลิตสูงขึ้น ได้ผลผลิตนอกฤดูกาลสูงขึ้น ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน หรือต้นทุนการผลิตลดลง 
- ได้กรรมวิธี และคู่มือการปฏิบัติได้ 

1.2 การพัฒนาการผลิตสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ (สุกร สัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง) 
  วัตถุประสงค์ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพ่ือความปลอดภัย 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 
- วิจัยด้านโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าในสัตว์ 
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- การศึกษาคาร์บอนฟุตปรินท์ของปศุสัตว์ที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุนการส่งออก และสร้างคู่มือส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

ผลผลิต 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
- ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น หรือต้นทุนการผลิตต่ าลง 
- ได้ชุดตรวจสอบ วัคซีน หรือกระบวนการในการปูองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคในสัตว์ 
- ได้กรรมวิธี และคู่มือการปฏิบัติได้ 

1.3 การพัฒนาการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และพรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าเพ่ือความปลอดภัย 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์น้ า และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์น้ า 
- วิจัยด้านโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าในสัตว์น้ าและพืชน้ า 
- เพ่ือศึกษาพัฒนาอุปกรณ์ในการเลี้ยง และการจับสัตว์น้ า 

ผลผลิต 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ า และพรรณไม้น้ าในเชิงปริมาณ คุณภาพ และมีความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค 
- ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น หรือต้นทุนการผลิตต่ าลง 
- ได้ชุดตรวจสอบ วัคซีน หรือกระบวนการในการปูองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคในสัตว์น้ าและพืชน้ า 
- ได้อุปกรณ์ในการเลี้ยง และการจับสัตว์น้ าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. แผนงานเพิ่มการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (สัตว์ วัสดุเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมเกษตร และพืช ยกเว้น ข้าว มันส าปะหลัง และยางพารา) 

วัตถุประสงค์ 
- ศึกษาวิจัยผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม และพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
- ศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
- ศึกษาวิจัย และพัฒนาเครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปทางการเกษตร 

 ผลผลิต 
- เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม และพัฒนาประสิทธิภาพการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
- ได้กระบวนการเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
- ได้ต้นแบบเครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

รายช่ือพืช 29 ชนิด (เอกสารแนบ) 
1. กลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด สับปะรด และพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง)  
2. กลุ่มไม้ผล ได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่ มะละกอ มังคุด ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง ลองกอง ลางสาด พุทรา มะยงชิด 

ฝรั่ง ส้ม ส้มโอ เงาะ และกล้วย (กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน้ าว้า) 
3. กลุ่มพืชผัก และเห็ด ได้แก่ พืชตระกูลผัก หน่อไม้ฝรั่ง พริก กระเจี๊ยบเขียว มันฝรั่ง และเห็ด 
4. กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้ 
5. กลุ่มพืชพลังงาน ได้แก่ อ้อย และปาล์มน้ ามัน 
6. กลุ่มพืชตัดต่อพันธุกรรม ได้แก่ พืช GMOs 

 

7.  แผนงานวิจัยการป้องกันโรค การรักษาสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ 

1. การป้องกันโรคและสุขภาพ 
1.1 โรคติดเชื้อที่ยังคงเป็นปัญหาของประเทศ 

 ประเทศไทยมีผู้ปุวยจากโรคติดเชื้อเช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซี เอ ไวรัสเอชไอวี  ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่   
โรคอุจจาระร่วง ไวรัสโรตา  โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ วัณโรค leptospirosis โรค
ที่เกิดจากปรสิต เช่น มาลาเรีย  เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพและการสูญเสียชีวิต ในปัจจุบันมีการ
น าเข้าวัคซีนและยารักษาโรคมาใช้ในการปูองกันรักษาโรคเป็นจ านวนมาก การศึกษาวิจัยข้อมูลพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระบาดวิทยา การจัดอันดับความส าคัญของโรคติดเชื้อต่างๆ การดูแลรักษาและปูองกันจะเป็นวิธีการที่ง่ายในการ
ลดการสูญเสีย และมีการใช้งบประมาณด าเนินการอย่างมีคุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ปุวย 

กรอบการวิจัย  
1. ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อที่ยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย 
2. การจัดอันดับความส าคัญทบทวนหาความส าคัญของโรคดังกล่าวเพ่ือการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม 
3. การศึกษาเชิงลึกเพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวัคซีน 
4. การพัฒนายาและวัคซีนในการดูแลรักษาและปูองกัน 
5. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการปูองกันและดูแลรักษาโรคดังกล่าว 
6. การสร้างระบบกลไกทางการวิจัยและการรักษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมของประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1. จัดล าดับความส าคัญของการระบาดของโรคติดเชื้อ 
2. ศึกษาระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อที่มีความส าคัญในอันดับต้น ทั้งพ้ืนฐานและเชิงลึก 
3. พัฒนายาและวัคซีนเพ่ือการรักษาและการปูองกัน 
4. ศึกษาวัตถุประสงค์ในเชิงวิชาการและความคุ้มค่า 
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 ผลผลิต 
1. ฐานข้อมูล ของโรคติดเชื้อ การปูองกัน และการดูแลรักษา 
2. พัฒนายาและวัคซีน 
3. ระบบ/วิธีการ/กลไก ในการรักษาปูองกันการใช้ยาที่เหมาะสม 
4. ลดการติดเชื้อด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และได้ผล เช่น โรคฉี่หนู 
5. ได้วิธีการรักษาโรคติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพที่เป็นระบบ 

1.2 โรค Metabolic Syndrome  
ปัจจุบันประเทศไทยมีอุบัติการณ์โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การกิน

อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม เลือกไม่ทานผักผลไม้ อาหารจานด่วนที่มีไขมันสูง  
ดื่มน้ าอัดลมหรือน้ าที่มีน้ าตาลสูง ไม่ออกก าลังกาย มีการสะสมไขมันในช่องท้องเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เป็นโรคอ้วน
ลงพุง (Metabolic syndrome) ซึ่งเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา อาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด
หัวใจตีบ ภาวะกระดูก ข้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยตนเอง เป็นต้น  

กรอบการวิจัย  
1. ระบาดวิทยา ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการปูองกันและแก้ไข 
2. มาตรการเฝูาระวังโรค Metabolic syndrome ในชุมชน 
3. การรักษาโรคโดยการออกก าลังกายหรือกิจกรรมต่างๆ เชิงวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือปูองกันและ

รักษาโรค 
4. ปัญหา Metabolic syndrome ในประชากรวัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ และวัยแรงงาน 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม และ Metabolic syndrome 

วัตถุประสงค์  
1. ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Metabolic syndrome ในทุกเพศทุกวัย 
2. ศึกษากลไกในการปูองกันและรักษาโรค Metabolic syndrome 

ผลผลิต 
1. ได้สมมติฐานของการเกิดโรค Metabolic syndrome 
2. จ านวนคนที่เป็นโรค Metabolic syndrome ลดลง 
3. ได้วิธีการหรือแนวทางการปูองกันรักษาโรค Metabolic syndrome (เช่น สร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี) 

1.3 การใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรค 
 ปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคด้วยยาแผนปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง ในขณะที่ประเทศไทยมีพืช
หลายชนิดที่เป็นสมุนไพร มีคุณสมบัติในการรักษาโรค แต่ไม่ได้น ามาใช้มากเท่าท่ีควร (ประมาณ 10 %) ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาทางด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

กรอบการวิจัย  
1. การศึกษาการใช้การแพทย์แผนไทย หรือแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดในการ

บ าบัดความเจ็บปวดเรื้อรังจากระบบกระดูกและปุวยเรื้อรั ง  การฝังเข็ม  การใช้ยาสมุนไพร
ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน 

2. การศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนกลไกการออกฤทธิ์และพิษวิทยาแบบครบ
วงจรของสมุนไพรและต ารับแผนโบราณที่บรรจุเข้าบัญชียาหลัก เพ่ือน ามาใช้เป็นยาใหม่ในการ
รักษาโรคต่างๆ  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 
1. ได้กระบวนการรักษาโรคโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสม 
2. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค โดยใช้สมุนไพร แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก  
3. ลดการน าเข้าสารตั้งต้น ตัวยา ในการผลิตยารักษาโรค 
4. ได้วิธีการรักษา และสมุนไพร ในการรักษาโรค 

1.4 อุบัติการณ์ของโรคที่เกิดใหม่ และโรคที่เกิดซ้ าอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของโลก   
และสังคม 

 ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบหลายๆ 
ด้าน แต่ด้านการเกิดโรคเป็นผลกระทบที่ส่งผลให้การแพร่เชื้อกระจาย โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การใช้สารเคมีและ
การตกค้างของสารพิษ การใช้ยา และสารเสพติด เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ ประเทศ
ไท ย เ ป ็น ป ร ะ เ ท ศ ที ่อ ยู ่ใ น ภ ูม ิภ า ค ที ่ม ีผ ล ก ร ะท บ จ า ก ภ า ว ะ โ ล ก ร ้อ น  แ ล ะก า ร เ ก ิด โ ร ค ช ัด เ จ น  
อันเนื่องมาจากวรจรชีวิตของสัตว์ที่เป็นพาหะโรคเปลี่ยนแปลง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคใหม่ๆ ขึ้น  
จึงเป็นประเด็นส าหรับการวิจัย ดังนี้ 

กรอบการวิจัย 
1. การคาดการณ์จากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพาหะน าโรคในภาวะโลกร้อนที่จะ 

ก่อให้เกิดปัญหาให้กับคน 
2. การศึกษาเกี่ยวกับพาหะน าโรค เช่น ยุง นก หนู และหอย เป็นต้น 
3. การรักษาโรคที่เกิดจากพาหะน าโรคในข้อ (2) 
4. การคาดการณ์การใช้สารเสพติดชนิดใหม่ๆ 

วัตถุประสงค์  
1. ศึกษาโรคระบาดบางชนิดที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ศึกษาหาแนวทางการฟ้ืนฟูสุขภาพที่ได้ผลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเหล่านี้ 

 



25 
 

 
กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

ผลผลิต 
1. ได้ฐานข้อมูลการพัฒนาการของโรคระบาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ได้วิธีการรักษาโรคระบาดและการฟ้ืนฟูสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3. ลดการเกิดโรคระบาดที่มีอุบัติการณ์จากการเปลี่ยนแปลงของโลก 
4. ได้กระบวนการ/วิธีการ ที่จะควบคุมโรคระบาด รวมถึงการฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 ปัญหาโรคทางพันธุกรรมในประเทศไทย  
 โรคทางพันธุกรรม เป็นความผิดปกติที่สืบทอดทางพันธุกรรมอันก่อให้เกิดปัญหาในการดูแล รักษา    
ไม่ว่าจะเป็นโรคที่พบมากหรือพบน้อยในประเทศไทยก็ตาม ก็ก่อให้เกิดปัญหาทางครอบครัวและสังคมที่ต้องดูแล
จัดการผู้ปุวย การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ การปูองกัน และการดูแลรักษาจึงเป็นประเด็นในการก าหนดกรอบ
การวิจัย 

กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยเ พ่ือแก้ไข และปูองกันโรคพันธุกรรมที่ เป็นปัญหาของประเทศ เช่น โรคเลือด  

โรคออทิสติก และโรคปัญญาอ่อน 
2. บทบาทของพันธุกรรม กับการเกิดโรคมะเร็งของระบบ และอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็ง

ปากมดลูก มะเร็งเต้านม ระบบทางเดินอาหาร และอ่ืนๆ 
3. การวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Personalized medicine) 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาบทบาทของโรคพันธุกรรมที่เป็นปัญหาของประเทศ 
2. เพื่อศึกษาวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์ (Personalized medicine) โดยเฉพาะบทบาทในการ

ตอบสนองต่อยา และการเกิดพิษจากยาบางชนิดที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น Allpurinol และ 
Carbamazepine เป็นต้น 

ผลผลิต 
1. ได้ข้อมูลการเกิดโรคและกลไกของพยาธิสภาพของโรคทางพันธุกรรม 
2. ได้วิธีการรักษา/การปูองกัน การเกิดโรคทางพันธุกรรม 
3. เข้าใจพยาธิสภาพของโรคทางพันธุกรรมที่เกิดข้ึนแต่ละชนิด ซึ่งจะน าไปเป็นแนวทางในการรักษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ได้องค์ความรู้ใหม่ของโรคทางพันธุกรรมที่เป็นปัญหาของประเทศเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนผู้ปุวยทางพันธุกรรมลดลงและมีสุขภาพดีขึ้น 

2. เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
การสร้างองค์ความรู้เพ่ือมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นวัตกรรม เวชภัณฑ์ และวัสดุ

อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการขาดดุลทางการค้าอันเนื่องมาจาก
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูง 
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กรอบการวิจัย 
1. การพัฒนาผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีข้ึน แต่ราคาถูกลง 
2. ค้นหาสิ่งใหม่ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ๆ โดยด าเนินการแบบบูรณาการของสหวิทยาการ เช่น 

การประดิษฐ์เครื่องมือตรวจสอบ/ตรวจวัดทางชีววิทยา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 
3. ใช้หลักการและพ้ืนฐานของวิศวกรรมศาสตร์ผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์     

สู่การประดิษฐ์คิดค้นสร้างเครื่องมือต้นแบบ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค และรักษา
โรคที่พบได้บ่อย 

4. การผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ เพ่ือช่วยท าให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้ดีขึ้น 
เช่น ผลิตเครื่องมือช่วยการเดินของคนตาบอด และคนพิการอันเกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ และ
พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฟังส าหรับคนหูหนวก เป็นต้น 

5. การพัฒนาชุดทดสอบ (Test kit) ที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก ส าหรับวินิจฉัยโรคต่างๆ เช่น  
ชุดตรวจโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และวัณโรค เป็นต้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยใช้หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ทางการแพทย์ 
2. พัฒนาชุดทดสอบ ที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูกสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในเชิงพาณิชย์ 

 
ผลผลิต 

1. ได้อุปกรณ์ เครื ่องมือ และชุดทดสอบ ที ่ม ีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศและมีราคาถูก  
เพ่ือใช้ทางการแพทย์และผู้พิการ 

2. ท าให้ผู้ปุวย/ผู้พิการ มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อมั่นในการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และชุดทดสอบ ที่ผลิตขึ้น 

3. ลดการน าเข้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และชุดทดสอบทางการแพทย์ 
4. มีการจดสิทธิบัตรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและชุดทดสอบทางการแพทย์เพิ่มข้ึน 

 

8. ด้านการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีแนวโน้ม

เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  สาเหตุส าคัญเกิดจากการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถและการขาดการจัดการที่ดี 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกรอบและแนวทางหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้สัมฤทธิ์
ผล คือก าหนดแนวทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดการบูรณาการ  
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและน าไปสู่จุดมุ่งหมาย  เพ่ือความเพียงพอของ
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อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค สุขภาพอนามัยของมนุษย์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและสมดุล  กรอบงานวิจัย
ได้ก าหนดเป็นเรื่องเร่งด่วนและการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเพ่ิม
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับงานวิจัยเร่งด่วนนั้นจะเน้นกรอบงานวิจัยที่สามารถลดมลพิษ   
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  
การสร้างมูลค่าของทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน การปูองกัน 
การลดและการบ าบัดมลพิษ การฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการที่มีส่วนร่วมของชุมชนทุกระดับเป็นสิ่งส าคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณค่า
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 สถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ปรากฏชัดว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเสื่อมโทรมลง ทั้งปริมาณและความสมบูรณ์ และมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมลงอีกเป็นล าดับ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร  สุขภาพอนามัยและการด ารงชีพ  
งานวิจัยเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยก าหนดแนวทางแผนปฏิบัติและการจัดการ  เพื่อการจัดการบริหารสิ่งแวดล้อม
การปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณค่าและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าและพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรอบและแนวคิดในการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. การวิจัย  “เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในลักษณะการบูรณาการและการถ่ายทอด
ความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน”  เช่น 

- การสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

- การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ทุกระดับ 
- การถ่ายทอดความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ทุกระดับ 
- การสร้างจิตส านึก ความตระหนักเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- การบูรณาการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ  และพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพใน

ระดับพ้ืนที่  ท้องถิ่น  และชุมชน 
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- การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (การเชื่อมโยงฐานทรัพยากร  จากองค์กร
ในท้องถิ่น เช่น เยาวชน ชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โครงการพระราชด าริ 
หน่วยงานสนองพระราชด าริฯ  สถาบันการศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 2. การวิจัย “การป้องกัน  การลด  การบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม  และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม”  เช่น 
- ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการบ าบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตรกร  อุตสาหกรรมและ

ชุมชน หรือภาคบริการ 
- จุลินทรีย์  และสัตว์  (ชีวภาพบ าบัด) 
- พืชบ าบัด  (สาหร่าย  แฝก  พืชพ้ืนเมืองอ่ืนๆ ฯลฯ) 
- การจัดการมลพิษและของเสียสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
- การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  เหมืองแร่  พ้ืนที่ดินเค็ม  และปนเปื้อนมลพิษ  เป็นต้น 
- การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้  และของเสียจากภาคส่วนต่างๆ  

3. การวิจัย  “ผลกระทบและการแก้ไขสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และคุณภาพสิ่งแวดล้อม”  เช่น 

- ผลผลิตพืชอาหารและผลผลิตสัตว์ (โคนม  โคเนื้อ  สุกร  กระบือ  เป็ด  ไก่ ฯลฯ) 
- ฤดูกาลเพาะปลูก  การปรับปรุงระบบการจัดการฟาร์ม 
- การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้สอดคล้องกับฤดูกาล 
- การเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาล  (Phenology)  ของพืชและสัตว์  (การปรับตัว) 
- Cropping  System  
- การปรับตัวของสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน (เช่น ยุง และโรคระบาด   ต่างๆ) 
- CDM  , GHG  nventory  และ  Carbon  footprint  เป็นต้น 
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

4. การวิจัย  “การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ”   เช่น 
- พืชสมุนไพรในการผลิตอาหาร  ยา  และเครื่องส าอาง 
- พืชและสัตว์  เพ่ือการอนุรักษ์  ปรับปรุงพันธุ์และเพ่ิมผลผลิต 
- การก าหนดมาตรฐานคุณภาพพืชสมุนไพรในการผลิตอาหาร  ยา  และเครื่องส าอาง 
- การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในชุมชน 
- การต่อยอดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

5. การวิจัย  “ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์”  เช่น 
- สัตว์ปุาและพันธุ์พืชหายาก 
- ประมง/ปะการัง  และสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ 
- จุลินทรีย์ 
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- พืชผักพ้ืนบ้าน  (เห็ด  ผักหวาน ฯลฯ) 
- พืชสมุนไพร 
- ระบบนิเวศ/ห่วงโซ่อาหาร  (การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  การพ่ึงพาอาศัยในระบบ  เป็นต้น) 

6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ     
ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร  (โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ (Appropriate  Tech)  เช่น 

- เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน  การพัฒนาและต่อยอด 
- เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ า 
- เทคโนโลยีสะอาดหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยีทางชีวภาพ (เน้นการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร การเก็บรักษา  การอนุรักษ์  

การพัฒนา  การปรับปรุงขยาย  การน าไปใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า) 
ผลผลิต 
 1. การวิจัยเพ่ือเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ   

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในลักษณะการบูรณาการและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน (30%) 
 2. การปูองกัน  การลด  การบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม  และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม (20%)  
 3. ผลกระทบและการแก้ไขสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (20%)  
 4. การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพ่ิมมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (10%)  
 5. การวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ (10%)  

6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการปูองกันและบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพใน
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร (10%)  

 

9.  เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
 9.1 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 
 9.2 วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 9.3 วัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

9.1 แผนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 
เนื่องจากเป็นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนที่จะต้องบูรณาการงบประมาณ จึงต้องมีกลุ่มเปูาหมายที่จะต้องน าผล

ของการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและโดยรวดเร็ว ซึ่งเปูาหมายคือ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร 
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันหรือในเชิงการแข่งขัน  
เพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งกลุ่มประชาชนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาที่รัฐบาลจะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน 
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ดังนั้นการประเมินโครงการวิจัยของกลุ่มเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรมส าหรับ SMEs ควร
ต้องเน้นทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยโดยด าเนินในเรื่องเทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด าเนินการต่อไปนี้ 
กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ  เพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อความม่ันคง
ทางด้านอาหาร (คนและสัตว์) ด้านพลังงานหมุนเวียน  และสุขภาพ  ภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  โดยการสร้างมูลค่าใหม่ เพิ่มมูลค่า  และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเน้นเรื่องข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง  ปาล์ม  อ้อย  มะพร้าว  และพืชสมรรถนะสูงใน
การดูดซับคาร์บอน การถนอมอาหาร  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์การเกษตร  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การปรับปรุงพันธุ์  เช่น การใช้อนุภาคไอออนท าให้ได้พันธุ์พืชใหม่ระยะเวลาเพาะปลูกอันสั้น เป็นต้น 

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณ  คุณภาพ  และความปลอดภัยทางอาหารทั้งมนุษย์และสัตว์  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่
ในการเลี้ยงสัตว์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ   

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพื่อผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การศึกษาและ
พัฒนาการสร้างเครื่องมือจักรกลอุตสาหกรรมในการผลิต การศึกษากระบวนการจัดการผลิตสินค้าด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและลดต้นทุนและขั้นตอนการผลิต   

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม เน้นทางด้านการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต  ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  
เครื่องมือวัดและควบคุมการผลิต  ที่มีผลต่อการเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบริหารการจัดการ   
การออกแบบบรรจุภัณฑ์  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพื่อเพิ่มสมรรถนะก าลังคน  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัยเด็กรวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ เช่น การศึกษาและพัฒนาโปรแกรม 
หรือหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคนด้าน IT การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการ 

6. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพื่อความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อป้องกันอาชญากรรม  เช่น  พัฒนาเครื่องตรวจจับระเบิด  เครื่องเก็บกู้ระเบิด 

7. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การศึกษาวิจัยพัฒนา
วัตถุดิบด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือทดแทนอัญมณีธรรมชาติ  
ได้แก่  พลอยสังเคราะห์และพลอยเลียนแบบ (synthetic and imitation) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องมือ อุปกรณ์  และเทคโนโลยีใหม่เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยว 
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วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า อย่างครบวงจร  
2. พัฒนาพันธุ์พืชอาหารหลัก เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชใหม่ในระยะเวลาอันสั้น เช่น การฉายรังสี หรือการใช้ 

อนุภาคไอออนเพื่อเพ่ิมผลผลิต  
3. ศึกษาและพัฒนาการสร้างเครื่องมือจักรกลอุตสาหกรรมในการผลิต  
4. ศึกษากระบวนการจัดการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและลดต้นทุนและขั้นตอนการผลิต  
5. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัย และสามารถปูองกันอาชญากรรมได้  
6. ศึกษาและพัฒนาโปรแกรม หรือหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคนด้าน IT หรือเทคโนโลยี  

ผลผลิต 
1. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
2. ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีผลผลิตสูง เพ่ือเป็นแนวทางในการแข่งขันในตลาด  
3. ได้เครื่องมือ เครื่องจักรกลใหม่ เพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
4. มีการจัดการกระบวนการผลิต และเครื่องมือต่างๆ ให้มีการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า  
5. มีเทคโนโลยีใหม่ด้านความมั่นคง และปูองกันอาชญากรรมด้วยการพ่ึงพาตนเองได้ 
6. ได้โปรแกรม หรือหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะของคนให้มีความสามารถใช้ IT และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ได้มากขึ้น 

9.2 วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ การ
สังเคราะห์แสง ชีวมวล เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานน้ า Solar cells/Thermoelectricity/Rechargeable 
batteries and Supercapacitors/Heat insulation and conductance ) 

2. การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุต่างๆ ในระดับนาโนเมตร เช่น การผลิตวัสดุ พ้ืนฐานต่างๆ  
ในระดับนาโนเมตร และด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Nanoporous/Nanoparticles/Nanocomposites/ 
Dendrimers/Thin film & coatings 

3. การวิจัยและพัฒนาใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เช่น Drug encapsulation / Drug 
delivery / Drug targeting/ Molecular Imaging / Bio-photonics / Medical Imaging/ Biochips 
/ High-throughput screening / Lab-on-a-chip devices / Bio-molecular sensors การผลิต
อุปกรณ์เพ่ือสุขภาพและการแพทย์ ( เช่น การผลิตเครื่องฟอกอากาศรอบๆตัวขนาดเล็กสามารถพกพา  
การก าจัดจุลินทรีย์ในห้องต่างๆ เป็นต้น) 

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความ
งาม เช่น การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพออกฤทธิ์จากแหล่งผลิตใหม่ หรือด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น  จาก
เซลล์ต้นก าเนิดจากพืช จุลินทรีย์ เทคโนโลยีนาโน ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Nanoporous.pdf
http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Nanoparticles.pdf
http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Dendrimers.pdf
http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Thin_films.pdf
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และเครื่องส าอาง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสูตรส าหรับต้นแบบใหม่ และน่าสนใจแตกต่างจาก
ท้องตลาด  เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคซื้อใช้ส่งเสริมสุขภาพและความงาม 

5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี เช่น 
การผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยีในราคาที่ถูกลงและมีใช้
อย่างกว้างขวาง การพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาเครื่องมือใช้เองและซ่อมแซม
เครื่องมือได้ การผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

6. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การจัดการหลังการ 
เก็บเก่ียว  การเคลือบผิวผลไม้ การวิจัยการใช้ปุ๋ย การแปรรูปสินค้าเกษตร การถนอมอาหาร การฆ่าเชื้อ
ในอุตสาหกรรมอาหาร การก าจัดจุลินทรีย์ในการส่งออกสินค้าเกษตร การใช้นาโนเทคโนโลยีแม่เหล็กใน
การคัดเลือกพันธุ์พืช 

(หมายเหตุ : ในข้อเสนอการวิจัยขอให้มีมิติด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (nanosafety) ด้วย) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน  
2. เพ่ือผลิตวัสดุพื้นฐานต่างๆ ในระดับนาโนเมตร และด้วยเทคนิคต่างๆ  
3. เพ่ือการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยีในราคาที่ถูกลงและ

มีใช้อย่างกว้างขวาง 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาเครื่องมือใช้เองและซ่อมแซมเครื่องมือได้ 
5. เพ่ือการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
6. เพ่ือพัฒนานาโนเทคโนโลยีใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตสีเคลือบรถ เพื่อปูองกันรถร้อน 

ผลผลิต 
1. ได้เทคนิคในการผลิตวัสดุพ้ืนฐานต่างๆ ในระดับนาโนเมตร เพ่ือน าไปใช้ในด้านพลังงานทดแทน  และ

วัสดุเพื่อการเกษตร อย่างน้อย 3 ชนิด 
2. ได้เทคนิค/เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
3. ได้แนวทาง/วิธีการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยี 

ในราคาที่ถูกลง อย่างน้อย 1 รายการ 

9.3 แผนงานวิจัยด้านวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
กรอบการวิจัย 

1. การผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับต้นน้ า (Fermentation and 
Polymerization) 
1.1 การคัดเลือกจุลินทรีย์ การหมักและการผลิตสารตั้งต้นวัสดุชีวภาพ (Screening, Fermentation 

and Production) เช่น การหาวิธีที่เป็น Rapid screening ส าหรับการตรวจหาจุลินทรีย์ 
ที่ผลิต PHA , PHB การผลิต Succinic acid/ Propanediol การผลิต D-LA หรือ L-LA จากจุลินทรีย์
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หรือวิธีการแยกที่มีประสิทธิภาพ การผลิตโดยการหมักเพ่ือให้ได้ PHA , PHB หรือ LA ในปริมาณที่สูง 
การกลายพันธุ์จุลินทรีย์ให้ผลิต PHA , PHB หรือ LA ได้มากข้ึน การสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยการ
ปรับแต่งพันธุกรรมในพืช โดยใช้ยีนจากจุลินทรีย์ 

1.2 การแยก การสกัด การท าผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ หลังการหมัก (Separation / Extraction / 
Purification) ทั้งในระดับLab / Pilot scale 

1.3 Polymerization Step เช่น การท า PLA ให้มีขนาดโมเลกุลสูงขึ้น Ring Opening Polymerization 
(ROP), Direct Condensation , Addition การศึกษาวิจัยความบริสุทธิ์ของสารที่ได้ หลังการท า 
Polymerization 

1.4 Copolymerization โดยใช้ PLA based หรือ PHA based  เป็นต้น 

2. การผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับปลายน้ า (Compounding การขึ้น
รูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์) เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติของ PLA ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (Hi-end) การท าบรรจุภัณฑ์อาหารที่ท าจากโปรตีนสัตว์ การพัฒนาสูตร
เม็ดคอมพาวนด์ Plastic bag, film, thermoforming etc. การพัฒนากระบวนการขึ้นรูป การฉีด การเปุา 
การอัดรีด เส้นใย การพัฒนาเครื่องมือการผลิต 

3. การศึกษาวิจัยและจัดท ามาตรฐานการทดสอบ (Standard and Testing) เช่น การศึกษาการย่อย
สลายวัสดุโพลิเมอร์ที่ผลิตได้ การศึกษาวิธีการ/เทคโนโลยีใหม่ ที่ลดระยะเวลาการทดสอบ ตามมาตรฐาน 
การศึกษา LCA (Life Cycle Assessment) 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ได้กระบวนการผลิตสารตั้งต้น (monomer) ในการน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านพลาสติก

ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้และเตรียมความพร้อมส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ 
3. ได้คอมพาวด์ดิ้งที่ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ 
4. สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาดส่งออก 
5. เพ่ือให้สามารถเลือกวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาเข้ากระบวนการผลิตที่เข้าสู่อุตสาหกรรมได้ 

ผลผลิต 
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพลาสติกชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม 10 เรื่อง 
2. ได้เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพในกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรม อันเป็นผลที่เกิดจาก

การน าเข้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จ านวนเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี 
3. ได้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทย จ านวนเทคโนโลยี 5 เทคโนโลยี 
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10.  ด้านสังคมผูสู้งอาย ุ

กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและบริบท

ของสังคมไทย ในมิติสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสุขภาพ อาหาร ระบบการเฝูาระวัง ระบบบริการและผลกระทบจากการ
เปิดการค้าเสรี (effect of free trade agreement) ต่อผลิตภัณฑ์ การบริการและการดูแลผู้สูงอายุ 

2. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมโอกาส/ศักยภาพทางสังคมให้ผู้สูงอายุ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ (Active 
aging) กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (Need a little help) และผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ (Need help) 
เพ่ือให้มีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสในการท างานตามศักยภาพและความต้องการ ในประเด็น 

1) การบริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ (ทั้งกายและใจ) และการดูแลระยะยาวในสังคมผู้สูงอายุ 
2) การให้การศึกษาตลอดชีวิต การเสริมทักษะ/ความรู้ 
3) การจัดการและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
4) การธ ารงซึ่งความเป็นไทย 
5) กลไกการจัดสวัสดิการในสังคม 
6) การขยายโอกาสในการท างานให้ผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายระดับชาติ ตอบสนองต่อระบบ (ภาครัฐและเอกชน) ระดับปฏิบัติ 

(ท้องถิ่น) และการให้พลังทางสังคม ในประเด็น ดังนี้ 
1. กลุ่มท่ีจะได้รับการดูแล หรือบริการที่ควรจัดให้ 
2. การจัดสรรทรัพยากรจากรัฐ เอกชนและท้องถิ่น เพ่ือให้บริการตามนโยบายระดับต่าง ๆ 
3. ประเด็นทางกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น 

- ผลของการบังคับใช้กฎหมาย     
- กฎหมายที่เป็นอุปสรรคและไม่สนับสนุนคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของผู้สูงอายุ 
- กฎหมายที่ควรบัญญัติขึ้นอีก 
- การวิจัยเพื่อค้นหา Evidence based ในทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ 

4. การให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ 

ผลผลิต 
1. ผลงานวิจัยที่ตอบค าถามระบบ สิ่งก่อสร้าง การจัดระเบียบองค์กร/สังคม และบริการ 
2. ได้นวัตกรรม 
3. ได้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สามารถน าไปใช้ 

3.1 แยกกลุ่มผู้สูงอายุตามสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือในระดับต่าง ๆ 
3.2 แยกกลุ่มตามระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
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11.  ด้านการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2555) ได้มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของวาระแห่งชาติด้านการวิจัยการท่องเที่ยวไว้อย่างหลากหลาย  แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การ
วิจัยการท่องเที่ยวไทย ได้สะท้อนภาพความส าคัญอย่างชัดเจนของ “การก าหนดและขับเคลื่อนเชิงนโยบายการ
ท่องเที่ยวบนฐานความรู้” ในการส่งผลสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนา “การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์”  
บนฐานความเชื่อที่ว่า หากผลการวิจัยสามารถน าไปสู่การก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบ  
เชิงบวกอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต 

กรอบการวิจัย  การวิจัยการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่การก าหนดนโยบายในประเด็นดังต่อไปนี้  
1. การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาคสาขาการ

ท่องเที่ยว (Tourism Sectors) ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ 
2. การวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมของทุนมนุษย์ (Human Capital) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อ

ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
3. การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ (National Tourism Economic 

Impacts) เพ่ือคาดการณ์และวางแผนการเพ่ิมมูลค่าคงเหลือทางการท่องเที่ยวของชาติ (National 
Tourism Retained Value)  

4. การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวของชาติ (Tourism Value Adding) 
5. การวิจัยเพื่อค้นหา ธ ารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ 
6. การวิจัยเพ่ือศึกษาและค้นหาศักยภาพทางการตลาดการนักท่องเที่ยว โดยเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ (High 

Quality Niche Markets) เช่น กลุ่มบราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน (BRIC) และกลุ่มประเทศ GCC (Gulf 
Cooperation Council: การ์ตา โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวตและซาอุดิอาราเบีย) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลักดันการน าผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนตามแนวคิ ด

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานวิจัยที่สามารถใช้ในพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย 
3. เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยแบบสหวิทยาการสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
5. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความรู้กับหน่วยงานต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการวิจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวบน

ฐานความรู้ 
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ขอบเขตด้านรูปแบบและวิธีวิทยาวิจัย 
 การวิจัยต้องเป็นการวิจัยร่วมสาขา (Trans – Disciplinary) ที่เป็นชุดโครงการ (Research Program) 
และบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ โดยเน้นวิธีวิทยาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) โดยยกระดับผลการปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action) จากกระบวนการวิจัย 
(Research Process) สู่ “การก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวด้านต่างๆ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

ขอบเขตสาขาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน (Tourism Sectors) 
เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของชาติดังนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุม
และการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism) 
การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม 
(Spa and Wellness) การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ (Voluntary Tourism) การท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom-Based 
Tourism) 

ขอบเขตด้านพื้นที่ที่สนับสนุน (Area-Based) 
 เน้นให้การสนับสนุนทุนและด าเนินการวิจัยในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เชื่อมโยง
เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเที่ยว ใช้แนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาการ
ท่องเที ่ยว พ.ศ.2552-2555 โดยแบ่งเป็น 14 กลุ ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ ่มท่องเที ่ยวน้ าพุร้อน  
2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย 3) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 4) กลุ่มท่องเที่ยวมรดก
โลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5) กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศปุาร้อนชื้น 6) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้ าภาคกลาง 7) กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast 8) กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร 9) กลุ่ม
ท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ าโขง 10) กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์ 11) กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทาง
บุญ 12) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 13) กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 14) กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach 

2. กลุ่มคลัสเตอร์ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว เน้นให้การสนับสนุนทุนและด าเนินการวิจัยใน
เส้นทางการคมนาคมที่มีศักยภาพซึ่งเชื่อมโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ เส้นทางทางอากาศ
กรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรียบ เป็นต้น เส้นทางทางบก R3A (ไทย-ลาว-จีน) 
East-West Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชาและไทย) North-South 
Economic Corridor (ไทย-ลาว-จีน) เส้นทางทางบกและทางน้ าตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT 
(อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย) และเส้นทางทางน้ าภูเก็ต-สิงคโปร์ สตูล-ลังกาวี เป็นต้น 
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ผลผลิต 
 ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถยกระดับสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกระทรวง กรมและท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. จ านวนงานวิจัยมากกว่าร้อยละ 80 ที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนในปี พ.ศ. 2555  
ถูกยกระดับสู่การก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ได้นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละ Sub-Sector ในระดับต่างๆ ในระดับมหภาค
และจุลภาคไม่น้อยกว่า 5 sectors ที่มีศักยภาพ 

3. จ านวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยงาน 

4. จ านวนผู้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยไม่น้อยกว่า 500 คน 
5. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทางการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 50 คน 
6. สร้างนักวิจัยข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 50 คน 
7. มีผู้เข้าร่วมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการก าหนดนโยบายการพัฒนาและจัดการการ

ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 คน 
 

12.  ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 ผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาได้เตรียมพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศและจัดเตรียมให้กับกระบวนการขับเคลื่อนที่ประกอบด้วยเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการของ
วงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีความพร้อมส าหรับการผลักดันการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด (leap forward) ใน 5 ปีข้างหน้า 
ซึ่งหากมีการด าเนินกลยุทธ์อย่างเหมาะสมแล้วก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับ
ความพยายามของภูมิภาคในการมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) ในขณะเดียวกันภาวะปัญหาเรื้อรังบางอย่างและโอกาสการเติบโตในประเทศบางประการก็เรียกร้องให้มีการ
สร้างสรรค์กลยุทธ์การพัฒนาแบบใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงและบูรณาการ สามารถท าให้ทิศ
ทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญ 
 ด้วยเหตุนี้ กรอบการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 จะเป็นแนวทางท่ีจะมี
ความต่อเนื่องไปในอนาคต เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆ (Research for change) ให้เกิดข้ึนกับประเทศ โดย
มีโจทย์วิจัยดังต่อไปนี้ 
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กรอบการวิจัย  
1.1 การสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงมหภาคของประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์บนบริบทโลจิสติกส์และ            

โซ่อุปทานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น 
 การศึกษาทบทวนกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ที่ไม่เอ้ือต่อการค้าและการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศไทยในอาเซียน 
 การศึกษาประมวลผลบนบริบทโซ่อุปทาน AEC เพ่ือหาแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์ 
 การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน 

เป้าหมาย 
 รู้จักและเข้าใจ AEC 
 ก าหนดแนวทางประเทศไทย ส าหรับเดินไปข้างหน้า พร้อมการได้รับประโยชน์จาก AEC 
 ศึกษาผลกระทบของเส้นทางที่จะเกิดขึ้นใหม่และ/หรือโครงสร้างพ้ืนฐานในอนาคต (ตัวอย่างเช่น 

ท่าเรือทวาย ฯลฯ) 

1.2 การใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น 
 การสร้างโซ่คุณค่า มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับประเทศการบริหารจัดการเชิงมหภาคและพ้ืนที่ มี

รูปแบบการบริหารจัดการเชิงมหภาคของประเทศไทยเพ่ือรองรับ AEC เกิดมาตรฐานการขนส่ง
สินค้า (Standard) มุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ 

 การศึกษาระบบโลจิสติกส์และ Supply chain ของประเทศไทยบนเส้นทางการค้าเชื่อมโยงกับ
ประเทศในอนุภูมิภาคอาเซียนตะวันออก (BIMP-EAGA ) –บูรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย โดยครอบคลุมทั้งระบบการขนส่ง
สินค้า ระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า และความสัมพันธ์ของธุรกิจและผู้ประกอบการ
ในห่วงโซ่อุปทาน 

เป้าหมาย 
 การสร้างโซ่คุณค่าในระดับมหภาคและเชิงพื้นที่ของประเทศ 
 สร้างมาตรการการบริหารเชิงมหภาคของประเทศไทย 

1.3 ศึกษาบทบาท อุตสาหกรรมไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่โซ่อุปทานประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) เช่น 
 การศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และ Supply chain การน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมข้าม

แดนจากอาเซียน (Cross Border) และจีน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 การศึกษาแนวทางการใช้ Incoterm 2011 ที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเทศของไทยเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนไทย 

เป้าหมาย 
 เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยต่อการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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1.4 การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง Node ที่ส าคัญบนเส้นทางการค้าและคมนาคมอย่างเป็น
รปูธรรม เช่น 
 การศึกษาDesign / Redesign  Node และ sub nodes ต่างๆ ที่ส าคัญบนเส้นทางการค้าและ

คมนาคมที่มีศักยภาพ ให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ 
และการเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ และลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ 

 การศึกษาเรื่องของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย 

 เชื่อมโยงระหว่าง Node ต่างๆ ที่ส าคัญบนเส้นทางการค้าและคมนาคม 
1.5 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative 

Economy) กรณีศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (Health Care Supply Chain) เช่น 
 Supply Chain 

- การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ศึกษาลงลึกรายละเอียดของ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (Health Care Logistics and Supply Chain) มุ่งเน้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในโซ่อุปทานและประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

- การเชื่อมโยงระหว่าง Player ในโซ่อุปทาน หรือรูปแบบการรวมกลุ่มภายในโซ่อุปทาน  
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพของการแข่งขันภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

- การจัดการข้อมูลและปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาระดับชุมชนหรือกลุ่มอุตสาหกรรม 
- การจัดการโลจิสติกส์ขนย้ายผู้ปุวย/ชิ้นส่วนส่งตรวจ/โลหิต/และผลิตภัณฑ์โลหิต 
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเครื่องมือแพทย์ 
- การยกระดับสู่สากล 

 Information Technology 
- การปรับปรุงทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การสร้างรหัส

มาตรฐานสากล เพ่ือใช้ในการจัดการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลยาในโซ่อุปทาน 
- การแชร์ข้อมูลในกลุ่มโรงพยาบาลและตลอดโซ่อุปทาน 

เป้าหมาย 
 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นสุขภาพความเป็นอยู่ของประชากร 

1.6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) กรณีศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่องเที่ยว เช่น 
 Supply Chain 
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยศึกษาลงลึกรายละเอียด

ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่องเที่ยว ในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน 

- การวั ดสมรรถนะ ใน โซ่ อุ ปทานของ อุตสาหกรรมกา รท่ อ ง เที่ ย ว  (Performance 
Measurement) 
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- การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค
อาเซียน ให้เกิดการเชื่อมโยงกัน 

- การเปรียบเทียบเคียง (Benchmarking) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ศึกษา Best Practices ขององค์กรชั้นน าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- การสร้างพันธมิตร (Alliance) และ Time Sharing และ Space Management ส าหรับ

ธุรกิจท่องเที่ยว 
 AEC 
- พิจารณาถึงผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี AEC ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 Value Chain 
- โอกาสในการสร้างคุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

เป้าหมาย 
 การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมและเพ่ิมศักยภาพให้กับธุรกิจ โดยเกิดแผนระดับ

ปฏิบัติการเพ่ือจัดระบบโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานท่องเที่ยว 

1.7 เทคโนโลยีการสร้าง Cluster อุตสาหกรรมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้เกิด 
การสร้างคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น 
 วิจัยและพัฒนาตัวกลางการเชื่อมโยงของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยง

ระหว่างอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย 

 การสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

1.8 การวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าและจัดการคุณค่าในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น 
 การศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และ Supply chain การน าเข้าสินค้าเกษตรข้ามแดน จาก

อาเซียน (Cross Border) และจีน เพื่อน าไปสู่การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือการบริโภคใน
ประเทศ  

 ต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรราย Sector ของกลุ่มสินค้าเกษตรเป้าหมาย ภายใต้บริบท AEC 
 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) โดยตลาดในประเทศจะเน้นสินค้าเกษตร

ประเภทอาหาร ส่วนตลาดต่างประเทศ อาจเน้นทั้งอาหารและพืชเศรษฐกิจ เช่น 
- ตลาดส่งออกเดิม เช่น ญี่ปุุน จีน สหภาพยุโรป 
- ตลาด Niche เช่น Halal 
- ตลาดเกิดใหม่ อันเป็นผลจาก AEC 

(กลุ่มสินค้าเกษตรเป้าหมาย : 
1- สินค้าท่ีมีโอกาส มีศักยภาพในการส่งออกไปขายยังต่างประเทศและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 

ทุเรียน มังคุด สับปะรด และยางพารา 
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2- สินค้าเน่าเสียง่ายและอ่อนไหวต่อกระบวนการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ น้ ายางสด เนื้อไก่ กุ้ ง อ้อย มันส าปะหลัง ผัก
และผลไม้ 

3- สินค้าสร้างรายได้ มีมูลค่าการส่งออกสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้าว ยางธรรมชาติ ปลาและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์อ้อย ไก่เนื้อ 
และสับปะรด) 

(พืช 32 ชนิดตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 
 ไม้ผล : ล าไย, ทุเรียน, ลิ้นจี,่ มังคุด, มะม่วง, ส้มโอ 
 พืชผักกินใบ : ผักชีไทย,  ผักชีฝรั่ง,ใบกะเพรา, ใบโหระพา,ผักแขยง,  ใบสาระแหน่, ผักแพรว, ต้นหอม,  ผกัคื่นฉ่าย, ใบกุยฉ่าย, 

ดอกกุยฉ่าย, ชะอม, ผักบุ้ง,  ผักแว่น, ผักกระเฉด, ใบบัวบก,ใบชะพล,ู ผักโขมแดง,  คะน้า, ผักปลัง 
 พืชผักอื่นๆ : ถั่วฝักยาว) 

เป้าหมาย  
 สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพของอาหารในประเทศ 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 

1.9 การวิจัยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านโลจิสติกส์ (Logistics Productivity) ของสินค้าเกษตรไทย เช่น 
 การวางแผนรักษาสมดุลระหว่าง Demand และ Supply 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยการเลือกรูปแบบการขนส่ง (mode)  กลยุทธ์การรวบรวม

สินค้า (Consolidation strategies) การพัฒนาผู้ให้บริการขนส่ง 
 การลดความสูญเสียของตัวสินค้าที่เกิดระหว่างการขนส่ง (Product loss during transportation)  
 Stock and Warehouse Management  โดยเฉพาะสินค้าเน่าเสียง่าย  
 การออกแบบและการใช้บรรจุภัณฑ์ 
 การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบหรือปัจจัยการเพาะปลูก เช่น การร่วมกันซื้อ เป็นต้น 

เป้าหมาย  
 ต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรต่อยอดขายราย sector ของกลุ่มสินค้าเกษตรเปูาหมายภายใต้บริบท 

AEC เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าดัชนีวัดการพัฒนาโลจิสติกส์เกษตร 
 ลดต้นทุนความสูญเสียและความไร้ประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์ทั้งช่วง Pre-harvest และ 

Post-harvested 

1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เช่น 
 ศึกษาความต้องการด้านคุณภาพของแต่ละตลาดเปูาหมาย (ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต) 
 ออกแบบและก าหนดระบบการจัดการคุณภาพและระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่สอดคล้องกับ

ลักษณะสินค้าและความต้องการของตลาด  (เน้นการศึกษาวิจัยในระดับ Farm) 
เป้าหมาย  

 ระบบการจัดการคุณภาพ 
 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

 



42 
 

 
กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

1.11 การวิจัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกในโซ่อุปทาน เช่น 
 ศึกษาลักษณะและรูปแบบความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นในโซ่อุปทาน 
 การศึกษาแสวงหาแนวทางในการใช้การจัดการโซ่อุปทานในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการของสหกรณ์

การเกษตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของเกษตรกร ในภาคเหนือ ภาคอีสาน        
ภาคกลางและภาคใต้ 

เป้าหมาย  
 การจัดการความเสี่ยง(Risk Management)  
 การแบ่งปันผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

1.12 อ่ืนๆ เช่น 
 การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพใน

สถานการณ์วิกฤติ กรณีศึกษา น้ าท่วมภาคใต้และภาคกลาง 
 การศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ แนวทาง และรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ รองรับการจัดมหกรรม

ระดับโลก ในประเทศไทย เช่น World Expo, The Olympic Games.  
เป้าหมาย 

 เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ
ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาภัยธรรมชาติเรื้อรังของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเวทีการค้าแห่งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และเวทีการค้าระดับภูมิภาค 
2. เพ่ือส่งเสริมการปรับระบบสหกรณ์การเกษตรและการจัดการสินค้าเกษตรของประเทศไทยเข้าสู่

ระบบห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแบบสมัยใหม่ที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสการเปิด
เสรีทางการ ค้าท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3. เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายใต้สถานการณ์วิกฤติใน
ระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาภัยธรรมชาติเ รื้อรังของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

ผลผลิต 
1. รายงานการศึกษาที่มีข้อเสนอรูปแบบธุรกิจ (Business model) และกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการ 

พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจไทยบนเส้นทางการค้าเชื่อมโยงกับประเทศ
อนุภูมิภาคอาเซียนตะวันออก (BIMP-EAGA) 1 ฉบับ 
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2. รายงานการศึกษาท่ีมีข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ที่ไม่เอ้ือต่อการค้า
และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้จะต้องระบุประเด็น หัวข้อ หรือมาตรา ทั้งของเดิม
และท่ีแก้ไขใหม่ให้ชัดเจน 1 ฉบับ 

3. รายงานการศึกษาที่มีข้อเสนอแนะในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบส าหรับการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ Supply chain การน าเข้าสินค้าเกษตรและ/หรืออุตสาหกรรมข้ามแดน
จากอาเซียน (Cross Border) และจีนอย่างน้อย 1 ฉบับ 

4. รายงานการศึกษาที่เสนอแนะ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพ่ือการปรับปรุงระบบ
สหกรณ์การเกษตรและการจัดการสินค้าเกษตรของประเทศไทยเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรแบบสมัยใหม่ที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสการเปิดเสรีการค้าทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 

13.  ด้านข้าว  

1. การวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมชาวนา (10%) 
วัตถุประสงค์ 

ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับขนาดของครอบครัวและแรงงาน ขนาดและลักษณะการ ถือครองที ่ด ิน  
(ของตนเอง/เช่า) รายได้รายจ่ายของครัวเรือนทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร หนี้สินและทรัพย์สินของ
ครัวเรือน การยอมรับเทคโนโลยีทันสมัย การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมข้าว รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคของชาวนา เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาวนา 

ผลผลิต 
1. ได้ข้อมูลสถานภาพของชาวนา และปัญหาการประกอบอาชีพ 
2. ได้แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับ 
3. ได้แนวทางการปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาวนา 

2. การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (15%)  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตเชิงบูรณาการของชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลผลิต 

ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงอย่างมีนัยส าคัญภายใต้สภาวะแวดล้อม และปัจจัยการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

3. การวิจัยด้านนโยบายภาครัฐ (5%)  
วัตถุประสงค์ 

ศึกษานโยบายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การรับจ าน า การประกันรายได้ การประกันภัย  
การเปิดเสรีทางการค้า ก าลังการผลิตของโรงสีและผู้ส่งออกของประเทศ  
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ผลผลิต 
ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ยังคงขีดความสามารถของข้าวไทยในตลาดโลก ลดภาระงบประมาณ 

เกษตรกรพึงพอใจ และไม่ขัดต่อกฎกติกาการค้าโลก หรือพันธะกรณีระหว่างประเทศต่างๆ เช่น FTA 

4. การวิจัยพันธุ์ข้าวท่ีทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) (15%)  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลผลิต 

ได้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. การวิจัยพันธุ์ข้าวท่ีลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก (Mitigation) (10%) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี ที่ลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก 
ผลผลิต 

ได้พันธุ์ข้าวที่ได้พันธุ์ข้าวที่ลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก 
6. การวิจัยพันธุ์ ข้ าวลูกผสมเพื่อ เพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มคุณภาพที่ เหมาะสมเพื่ อการแปรรูป 

เชิงอุตสาหกรรม (10%) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพเมล็ดเหมาะสมเพ่ือการแปรรูปเชิง
อุตสาหกรรม 

ผลผลิต 
ได้พันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพเมล็ดเหมาะสมเพ่ือการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม 

7. การวิจัยการจัดการก่อนและระหว่างการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณ (10%) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการสูญเสียของผลผลิตข้าวระหว่างการเก็บเก่ียวเชิงปริมาณ 
ผลผลิต 

ได้เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือลดปริมาณการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวเชิงปริมาณ 

8. การวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณ (5%) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการสูญเสียของผลผลิตข้าวหลังการเก็บเก่ียวเชิงปริมาณ 
ผลผลิต 

ได้เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวเชิงปริมาณ 

9. การวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลดความสูญเสียเชิงคุณภาพ (5%) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการสูญเสียของผลผลิตข้าวหลังการเก็บเก่ียวเชิงคุณภาพ 
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ผลผลิต 
ได้เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวเชิงคุณภาพ 

10. การวิจัยการแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (10%) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องส าอาง อาหารเสริม 
และยารักษาโรค 

ผลผลิต 
ได้เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

11. การวิจัยเพื่อการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (5%) 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมโดยเกษตรกร ทั้งเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

และการบริหารจัดการ 
ผลผลิต 

  ได้รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ 
 

14.  ด้านมันส าปะหลัง 

กรอบการวิจัย  
1. การพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังให้มีผลผลิตสูงขึ้น (น้ าหนัก, ปริมาณแปูง) ความต้านทานโรคและแมลง 

และปรับปรุงพันธุ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
2. การปูองกันและก าจัดเพลี้ยแปูงและแมลงหวี่ขาว และการเตรียมความพร้อมและศึกษาเพ่ือปูองกันและ

ก าจัดโรคที่ยังไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคต เช่น โรคใบด่าง, Witches’ broom เป็นต้น 
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่และประสิทธิภาพการผลิต 
4. รวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรม 
5. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับปลูก การก าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยวและการล าเลียง  

มันส าปะหลังจากไร่ 
6. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
7. พัฒนาฐานข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานด้านการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวม 

ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปริมาณน้ าฝน ปุ๋ย เป็นต้น ความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐาน
สินค้าและคาดการณ์ตลาด 

8. ศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า แปรรูป และ ส่งออกวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้ได้พันธุ์ที่ผลผลิตสูง ปริมาณแปูงสูง และมีความต้านทานโรคและแมลง มีคุณสมบัติเฉพาะทาง 
2. เพ่ือปูองกัน ควบคุม และเตรียมความพร้อมในการก าจัดโรคและแมลงที่ก าลังจะระบาดและอาจจะ

ระบาดในอนาคต 
3. ได้ระบบการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
4. รักษา ประเมิน และใช้ประโยชน์การเชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลัง 
5. พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
6. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันส าปะหลัง 
7. ได้ฐานข้อมูลการจัดการด้านการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวม ปัจจัยการผลิต เช่น 

ปริมาณน้ าฝน ปุ๋ย เป็นต้น ความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้าและคาดการณ์ 
8. เพ่ือทราบข้อเสนอแนะการแก้ไข ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า/แปรรูป และส่งออก

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ผลผลิต 
1. ได้ พันธุ์ มันส าปะหลั ง พันธุ์ ดี  ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ ต้องการของเกษตรกรและ

ภาคอุตสาหกรรม 
2. สามารถควบคุม ก าจัดเพลี้ยแปูง แมลงหวี่ขาว และเตรียมความพร้อมในการปูองกันและก าจัดโรคที่ยัง

ไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคต เช่น โรคใบด่าง, Witches’ broom เป็นต้น 
3. เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีหรือวิธีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังไปใช้ได้จริง 
4. ข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ของเชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลัง 
5. ได้เครื่องจักรกลเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ จากมันส าปะหลัง 
7. ฐานข้อมูลด้านการผลิต (ปัจจัยการผลิตในแต่ละพ้ืนที่) การตลาด และการเข้าถึงเกษตรกร 
8. ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า 

แปรรูปและส่งออก วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
9. มีวัตถุดบิที่มีคุณภาพสูง และพอเพียงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ  
10. ระบบการผลิตยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
11. ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน 
12. นักปรับปรุงพันธุ์สามารถน าเชื้อพันธุกรรมที่สะสมไว้ไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน 
13. ลดการพึ่งพาแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต 
14. เกิดสนิค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ 
15. ได้ข้อมูลที่สามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
16. ผลผลิตพอเพียงส าหรับอุตสาหกรรมและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ๆ มากข้ึน 
17. ผลผลิตสูงขึ้นหรือแปูงสูงขึ้นหรือต้านทานโรคและแมลง และมีการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรม

เฉพาะทาง 
18. การระบาดของโรคและแมลงลดน้อยลง สามารถควบคุมได้ 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

19. ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน 
20. จ านวนเชื้อพันธุกรรมที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
21. จ านวนเครื่องจักรกลและการน าไปใช้ 
22. สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
23. การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
24. ได้ทราบข้อมูลของกฎ ระเบียบของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า แปรรูป และส่งออก วัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
 

15.  ด้านยางพารา 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนด้านการผลิตยางพาราของประเทศทั้งระบบ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือศึกษาว่าจ าเป็นต้องมีมาตรการ/นโยบาย/การเตรียมการ เพ่ือน าไปสู่การ

ผลักดันให้ภาครัฐจัดท านโยบายต่อไป เช่น เสนอมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคายาง เสนอแนวทางการก าหนด
และทบทวนกฎระเบียบต่างๆให้เอ้ือต่อการผลิตและประกอบการ เสนอการบริหารและจัดการส าหรับนโยบายการ
ใช้ เงินสงเคราะห์ยาง (cess)  เสนอแนวทางการก าหนดและมาตรการเพ่ือกระตุ้นการสร้าง demand 
ภายในประเทศ   เสนอแนวทางการสนับสนุนและการเตรียมการนักวิชาการ/นักวิจัย ด้านยางพาราและการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระยะสั้นและระยะยาว   

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ  
  วัตถุประสงค์ 

2.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่มีความโดดเด่นด้านการใช้และเพ่ิมมูลค่า
ยางพาราให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งด้านสัดส่วนการใช้ระหว่างยางพารากับยางสังเคราะห์ ด้านเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ  

2.2 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ ายาง (non rubber constituents) ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เวชส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เน้นงานวิจัยที่สามารถ
จะต่อยอดได้หรืองานวิจัยที่ต่อยอดจากผลงานที่ผ่านมา) 

2.3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติกชีวภาพ สามารถ
ทดแทนการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ง่าย มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เน้นงานวิจัยที่สามารถจะต่อยอดได้หรือ
งานวิจัยที่ต่อยอดจากผลงานที่ผ่านมา) 
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3. ด้านการก าหนดมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง   
วัตถุประสงค์ 
การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการก าหนดมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งข้อมูลหรือวิธีการที่ได้

จากการวิจัยใช้ข้อมูลถูกต้องและแม่นย าในการบ่งชี้คุณภาพเพ่ือใช้ก าหนดมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางอย่าง
น้อย 1 รายการ   

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
4.1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการที่สามารถเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ การ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางก้อนถ้วยและเศษยางท่ีมีต้นทุนการผลิตไม่สูง และการพัฒนากระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหม่หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้าใจทั่วถึงและสามารถน าไปใช้ได้จริงและท าได้ง่าย  

4.2  วิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ ายางให้มีความสม่ าเสมอและมีคุณภาพ
สอดคล้องตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม วิจัยเพื่อทราบพารามิเตอร์(parameters) เพ่ือก าหนดคุณภาพ
น้ ายางที่สามารถบ่งชี้สมบัติการขึ้นรูปและคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นย า 

4.3 การวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพยางแห้งเพ่ือให้ได้เทคนิคการผลิตและวิธีการควบคุม
คุณภาพยางแห้งให้มีความสม่ าเสมอและมีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม   

5. การวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาเรื่อง คาร์บอนเครดิต (carbon credit) คาร์บอนฟุตปริ้นต์ (carbon 
footprint) และ วอเตอร์ฟุตปริ้นต์ (water footprint) จากการด าเนินการปลูกสร้างสวนยางพารา ระยะที่ 3 
แปดแสนไร่ และต่อเนื่องจากระยะท่ี 2 หนึ่งล้านไร่ 
 วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาถึงกรรมวิธีเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากการขายคาร์บอนเครดิต   จากการด าเนินการปลูกสวน
ยางพาราที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการวิจัยต้องเสนอมาตรการหรือวิธีการที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชนต้อง
ด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนดังกล่าว หากเสนอท าเป็นโครงการน าร่องได้จะใช้เป็นต้นแบบต่อไป 

2. ศึกษาถึงคาร์บอนฟุตปริ้นต์(carbon footprint) วอเตอร์ฟุตปริ้นต์(water footprint) ของการปลูกสวน
ยางพาราเพ่ือใช้เป็นข้อมูลต่อผู้บริหารในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย หรือด าเนินการในการส่งเสริมการปลูก
ยางพารา รวมทั้งเป็นองค์ความรู้ของประเทศเนื่องจากยังไม่เคยมีการท าวิจัยมาก่อน  
ผลผลิต  

1. ได้ผลงานวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ของโจทย์ในแต่ละด้านได้  
2. ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ได้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิจัยยางพาราท่ีสามารถขยายและ/หรือพัฒนาระดับอุตสาหกรรมได้ในอนาคต

ต่อไป 
------------------------------------ 
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 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)               แบบ ภค-1ช/55 
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2555 

--------------------------------------- 
(แบบ ภค-1ช/55 หมายถึง แบบเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (Research Program) หรือเรียกว่า   

ชุดโครงการวิจัย) 
ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง               (ระบุกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น) 
                                  แผนงาน...........................................................................   (ระบุแผนงานเดียวเท่านั้น) 
               หัวข้อย่อย.......................................................................... (ระบุหัวข้อเดียวเท่านั้น) 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... ............. 

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

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

(ใหจ้ัดท าแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ภค-1ย/55 ) ทุกโครงการ แนบท้ายแบบเสนอแผนงานวิจัยด้วย) 
ส่วน ก  :องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 

1.ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้อ านวยการแผนงาน (ระบุชื่อผู้อ านวยการแผนงาน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

หน่วยงาน และสถานที่ติดต่อ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail * * กรุณา
ระบุให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ของท่านในการติดต่อกลับ) 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย (ระบุชื ่อหัวหน้าโครงการย่อย หน่วยงาน และสถานที่ติดต่อ พร้อมทั ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) 

1.3 หน่วยงานหลัก (ระบุชื่อหน่วยงานหลักในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท ์โทรสาร) 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหน่วยงานสนับสนุน พร้อมรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.3) 
2. ประเภทการวิจัย  (ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท ค าอธิบายดังรายละเอียดแนบท้าย) 
 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)  
 การวิจัยประยุกต์ (Applied research)  
 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ค าอธิบายดังรายละเอียดแนบท้าย) 
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4. ค าส าคัญ (keyword) ของแผนงานวิจัย (ระบุค าส าคัญ (keyword) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่อง
หรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้
ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีท าการวิจัยได้) 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา (แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ใน
ระดับแผนงานวิจัย โดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาแนวทางที่
น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง) 

6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย  (ให้ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจนเป็น
ข้อเรียงล าดับตามความส าคัญ  โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความส าคัญและที่มาของปัญหาตลอดจนชื่อของ
แผนงานวิจัย) 

7. เป้าหมายของผลผลิต(output)และตัวชี้วัด (ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถ
ประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นใน
ด้านความประหยัด  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ทั้งเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เวลา  และต้นทุน  โดยให้จัดท า
ข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตวัชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

 
 

 
 
 

   

8. เป้าหมายของผลลัพธ์(outcome)และตัวชี้วัด  (ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  และต้องระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
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9. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย  (แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท า
การวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พร้อมแสดงแผนผัง
ความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่ค าดว่าจะ
เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) 

 
11. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน  พร้อมทั้งขั้นตอนการด าเนินงาน  ตลอด

แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้าม)ี (แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการ
วิจัย เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ
วิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนการด าเนินงาน (Grant chart) แต่ละขั้นตอน จนสิ้นสุดการวิจัย 
ควรแสดงการบริหาร จัดการแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงที่จะท าให้การวิจัยไม่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
ระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด) 

 
12. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย  (ระบุแนวทางหรือแผนการ

ด าเนินงานในการเปิดโอกาสหรือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย) 
 
13. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย (ระบุวิธีการด าเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท าการ

วิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง และชัดเจนถึง
การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จของแผนงานวิจัยนี้อย่างเป็นรูปธรรม) 

 
14. ระยะเวลา และสถานที่ท าการวิจัย (ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท าการวิจัยไม่ควรเกิน 1 ป ี  

รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด ทั้งนี้ให้จัดท าแยกเป็นรายปี
กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี และ วช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณ
เป็นรายปีโดยไม่มีความผูกพันกับปีถัดไป) 

กิจกรรม เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย  (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ แผนงานวิจัย) 
15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแต่ละโครงการย่อยเฉพาะ

ปีที่เสนอขอ 
โดยแยกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นหมวดดังนี้ งบบุคคลากร งบด าเนินการ

(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมใบเสนอราคา) การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัย และอ้างอิงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

รายการ จ านวนเงิน 

1. งบบุคคลากร (ถ้ามี) (ให้เขียนเฉพาะรายการที่มี) 
1.1 ผู้ช่วยนักวิจัยท างานเต็มเวลา 

- ค่าจ้างชั่วคราว ปริญญาโท จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 12,000 = ……………. บาท) 
- ค่าจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 8,700  = ……………. บาท) 
- ค่าจ้างชั่วคราว ปวส. จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 7,300  = ……………. บาท) 
- ค่าจ้างชั่วคราว ปวช. จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 6,100  = ……………. บาท) 

 

2. งบด าเนินงาน (ให้เขียนเฉพาะรายการที่มี) 
2.1 ค่าตอบแทน 

 

2.1.1 ค่าตอบแทนคณะวจิัย 
(ค าอธิบาย : เป็นค่าตอบแทนคณะวิจัยในแต่ละโครงการภายใต้แผนงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

งบประมาณไม่รวมงบครุภัณฑ์และค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน โดยแต่ละโครงการให้ขั้นต่ า 30,000 บาท 
และไม่เกิน 150,000 บาท พิจารณาตามระเบียบวิธีวิจัย แผนการด าเนินงาน และต าแหน่งของหัวหน้าโครงการ
ร่วมด้วย ทั้งนี้หัวหน้าโครงการเป็นได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า : ไม่
เกิน150,000 บาท/โครงการ/คณะวิจัย ข้าราชการระดับ 6 – 8 หรือเทียบเท่า : ไม่เกิน 120,000 บาท/
โครงการ/คณะวิจัย ข้าราชการระดับ 5 ลงมา หรือเทียบเท่า : ไม่เกิน 80,000 บาท/โครงการ/คณะวิจัย) 

 

2.1.2 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา  
- จ านวน ...... คน ....... วัน (วันท าการปกติ) ( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 
- จ านวน ...... คน ....... วัน (วันหยุดราชการ) ( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 

(ค าอธิบาย : ระบุจ านวนคน และจ านวนวนั โดยค านวณจาก วนัท างานปกติ ชั่วโมงละ 50 บาท วันละ
ไม่เกิน 4 ชั่วโมง วันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 60 บาท วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง ทั้งนี้พิจารณาให้เหมาะสมกับระเบียบ
วิธีวิจัย) 

 

2.1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)  
(ค าอธิบาย : เช่น ค่าตอบแทนการสัมภาษณ์ คา่ตอบแทนคนไข้ เป็นต้น ให้ระบุกลุ่มตวัอย่าง จ านวน

คน และค่าตอบแทนต่อคนโดยละเอียด) 
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รายการ จ านวนเงิน 

2.2.ค่าใช้สอย เช่น  
1) ใช้จ่ายในการเดินทาง 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน......คน.......วัน..............บาท 
- ค่าเช่าที่พัก  จ านวน......คน.......วัน..............บาท 
- ค่าพาหนะ   จ านวน......คัน.......วัน..............บาท 

(ค าอธิบาย :ระบุจ านวนคน และจ านวนวัน พิจารณาให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัย และชี้แจงเหตุผล
ในการเดินทาง เช่น ต้องเก็บข้อมูล ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งเทียบเท่า = 270 
บาท/คน/วัน ข้าราชการระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งเทียบเท่า = 240 บาท/คน/วัน ค่าที่พัก : เหมาจ่ายวันละ 
800 บาท/คน/วัน ค่าพาหนะ ในกรุงเทพฯ ค่าเช่ารถตู้ไม่เกินวันละ 1,500 บาท ต่างจังหวัดค่าเช่ารถตู้ไม่เกินวัน
ละ 1,800 บาท) 

 

2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
(ค าอธิบาย :ทุกรายการควรแสดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายให้ชัดเจนว่าซ่อมครุภัณฑ์อะไร  และใช้ในการ

วิจัยในขั้นตอนไหน) 

 

3) ค่าจ้างเหมาบริการ 
(ค าอธิบาย :ให้ชี้แจงรายละเอียด เช่น จ้างวิเคราะห์หรือท าอะไรที่นักวิจัยไม่สามารถท าได้เอง กรณี

จ้างเหมาท าอุปกรณ์ที่ถือว่าเปน็ครุภัณฑ์ให้น าไปอยู่ในหมวดงบลงทุน) 

 

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม (ถ้ามี) 
- ค่าวิทยากร จ านวน .......คน คนละ........ บาท (….. x ........... = …………. บาท) 
- ค่าอาหาร – อาหารว่าง จ านวน .......คน ..... วัน วันละ........ บาท ( ..... x ….. x ...... =…...... บาท) 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบ  จ านวน.......เล่ม เล่มละ........ บาท ( ..... x …..  = …………. บาท) 
ฯลฯ 
(ค าอธิบาย : ให้ชี้แจงรายละเอียดว่าจัดประชุมเร่ืองอะไร ระบุจ านวนคน ระบุค่าใช้จา่ยโดยละเอียด) 

 

5) ค่าเงินประกนัสังคม 
(ค าอธิบาย : ตั้งได้เฉพาะรายการที่มีค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเตม็เวลาเท่านัน้) 

 

6)  ค่าจัดท าเล่มรายงานความกา้วหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ( ............ x …….. = ………. บาท) 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดจ านวนเล่ม และราคา) 

 

7)  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  
(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด) 

 

2.3 ค่าวัสดุ  เช่น  
1) วัสดุเคม ี

(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด ราคาและปริมาณการน าไปใชง้านด้วย) 
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รายการ จ านวนเงิน 

2) วัสดุส านักงาน 
(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด) 

 

3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
- ค่าน้ ามนั กม. ละ 4 บาท ระยะทางประมาณ  ........ กม. (4 x …….. = ………. บาท) 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดว่าระยะทางที่ใช้เดินทาง) 

 

4) วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดการน าไปใช้งานให้ชัดเจน) 

 

5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดการน าไปใช้งานให้ชัดเจน) 

 

6) วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดการน าไปใช้งานให้ชัดเจน) 

 

7) วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด) 

 

2.4  ค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน   
(ค าอธิบาย : เป็นค่าสาธารณูปโภค ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัยไม่รวมค่าครุภัณฑ์) 

 

3.งบลงทุน / ครุภัณฑ์   (ถ้ามี)     
3.1 .............................. 
3.2 ............................... 

           ฯลฯ 
(ค าอธิบาย : เครื่องมือที่เป็นครุภัณฑ์ต้องแนบใบเสนอราคา พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นว่าต้องใช้ใน

ขั้นตอนใดของการวิจัย หน่วยงานของนักวิจัยมีใช้หรือไม่  ถ้าเป็นครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน เช่น โต๊ะ ตู้ จะไม่ได้รับ
อนุมัติ) 

 

รวมงบประมาณ  

หมายเหตุ : 1. ควรท าเป็นไฟล์ excel แยกออกมาอีก 1 ไฟล์เพื่อสะดวกในการค านวณงบประมาณ 
2. ค่าใช้สอยไม่พิจารณาให้ เช่น 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอผลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
- ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน  ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
- ค่าต าราเอกสารวิชาการตา่งๆ 

 
15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอตลอดการวิจัยโดยแยกเป็นงบบริหารแผน

งานวิจัย และโครงการย่อยในปีที่ 1  ทั้งนี้หากมีการด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี ในปีถัดไปให้เสนอของบประมาณเป็น
งบประมาณการที่จะใช่ไม่ต้องแจงรายละเอียด 
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โครงการ/หมวดค่าใช้จ่าย ปีที่ 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี….. 
แผนงานวิจัย………………….    
โครงการย่อยที่ 1 ……………..    
โครงการย่อยที่ 2 ……………..    
โครงการย่อยที่ 3 ……………..    
โครงการย่อยที่………………...    

รวมทั้งสิ้น    
 
15.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการย่อยในปีท่ี 1 

โครงการ งบประมาณที่เสนอขอ  (บาท)/ 
งบ

บุคคลากร 
ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียม

การอุดหนุน

สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ค่าบริหารแผนงาน        

โครงการวิจัยย่อย 1        

โครงการวิจัยย่อย 2        

โครงการวิจัยย่อย        

รวม        

 
16. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด าเนินงาน  ตลอด

แผนงานวิจัย   แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ท า
การวิจัยซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ(impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้อง
ตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็น
อักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น(Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.1  ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป 
  1.2  ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแล้ว 
  1.3  ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 
 
 2. ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  2.1  เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 



56 
 

 
กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

  2.2  เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
  2.3  เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
 
 3. ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1  เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
  3.2  ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
  3.3  ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมี

น้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 

ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพ่ือการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อ
ส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบางเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
 1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 

- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 
 2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene)  
ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 

- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็ง
ของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 
 3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น คือ ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงเพื่อการส่งออก 

- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการส่งออก ผลส าเร็จ
ของงานวิจัยนี้เป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

ระดับความส าเร็จของงาน (เลือกได้ 1 ระดับ) 
      P (Preliminary results)  
     I  (Intermediate results) 
      G (Goal results) 
 
17. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
    1.  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
    2.  เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน)                                    . 
  2.1  ชื่อโครงการที่เสนอ                                                          . 
  2.2  คาดว่าจะทราบผล                                                           .   
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18. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัย (กรณีมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้จัดท าหนังสือ

รับรอง ตามตัวอย่างข้างท้าย) 
  
 19.  ลงลายมือชื่อผู้อ านวยการแผนงาน เพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยและ
ด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 

 

                 (ลงชื่อ)                                                                    . 
                    (                                                                  ) 

                 ผู้อ านวยการแผนงาน 
          วันที่           เดือน           พ.ศ.               . 

 
 

                (ลงชื่อ)                                                                    . 
                    (                                                                  ) 

            นักวิจัยรว่ม 
          วันที่           เดือน           พ.ศ.               . 

 
20. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) หรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ในการยินยอม/อนุญาต 
ให้ด าเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่  อุปกรณ์  และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)                                                                     . 

              (                                                                  ) 
ต าแหน่ง                                                            . 

         วันที่           เดือน           พ.ศ.              . 
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ส่วน ข : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  

และ e-mail 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   (โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ป)ี 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ

วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
หมายเหตุ  : ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ ในการ

ประเมินแผนงานวิจัย 
 
 
รายละเอียดแนบท้าย 
1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบด้วย 

1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เป็นการศึกษา
ค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่
สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมติฐาน 
(hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 

1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้
จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 



59 
 

 
กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

1.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น  
 
2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และสถิติ ฟิสิกส์ 
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของ
สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมีชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมี
เชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร 
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา 
สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
เศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบาย
ศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎี
การเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม 
ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

---------------------------- 
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ตัวอย่าง 
หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย 

 
  ข้าพเจ้า                               ขอยืนยันว่า  ข้าพเจ้าได้รับเป็นที่
ปรึกษาแผนงานวิจัยเรื่อง                                                                                                    
               
.                       
       ซึ่งมี                                                    .  
สังกัด                                                                  เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 
 
 
        ลงชื่อ                                                       . 
             (                                          ) 
                         /      /       . 
 

 

-------------------------- 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)              แบบ ภค-1ย/55 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
------------------------------------ 

(แบบ ภค-1ย /55 หมายถึง แบบเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (Research Project) ซึ่งเป็นแบบใน
การจัดท าข้อเสนอการวิจัยโครงการวิจัยท่ีอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย) 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................................  

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

(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................  
................................................................. ........................................................................................................ ... 
ส่วน ก  : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบ   ประกอบด้วย   
1.1 หัวหน้าโครงการ  (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงาน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail * * กรุณาระบุให้ชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ของท่านในการติดต่อกลับ) 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย  (ระบุชื่อผู้ร่วมวิจัย  หน่วยงาน  พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์  
โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ) 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  (ระบุชื่อที่ปรึกษาโครงการ หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์  โทรสาร และ E-mail) 

1.4 หน่วยงานหลัก   (ระบุชื่อหน่วยงานหลักในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/กระทรวงหรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร) 

1.5 หน่วยงานสนับสนุน  (ระบุชื่อหน่วยงานสนับสนุน พร้อมรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.4) 
2. ประเภทการวิจัย  (ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท  ค าอธิบายดังรายละเอียดแนบท้าย) 
 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)  
 การวิจัยประยุกต์ (Applied research)  
 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 
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3.สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ค าอธิบายดังรายละเอียดแนบท้าย) 
4. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย (ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือ

เนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ใน
การเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีท าการวิจัยได้) 

5. ความส าคัญ และที่มาของปัญหา (แสดงให้เห็นถึงความส าคัญท่ีจ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้) 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับ

ความส าคัญเป็นข้อๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหา) 
7. ขอบเขตของการวิจัย  (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหา

ที่ท าการวิจัยแต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้) 
8. ทฤษฎี สมมติฐาน และหรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย (แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน

และหรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย  แล้ว
น ามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย) 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง (ให้ระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องโดย
บรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่จะท าการวิจัย) 

10. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย  (ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล) 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ  พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจาก
ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน)   

11. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย  (ให้แสดง
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  หรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้น
ต่อไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้
ชัดเจน) 

12. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  (อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย 
อาท ิการเก็บข้อมูล การก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ) 

13. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  (ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท า
การวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี  รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด ทั้งนี้
ให้จัดท าแยกเป็นรายปีกรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี และ วช.จะให้การ
สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีโดยไม่มีความผูกพันกับปีถัดไป) 
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กิจกรรม เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
             
             

 
14. เป้าหมายของผลผลิต (output)และตัวชี้วัด (ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่

สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่
เกิดข้ึนในด้านความประหยัด  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ทั้งเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เวลา  และต้นทุน  โดยให้
จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตวัชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

 
 

 
 
 

   

 

15. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome)และตัวชี้วัด  (ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
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16. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่ (ระบุรายละเอียด) 
17. งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแต่ละโครงการย่อยเฉพาะ
ปีที ่เสนอขอ โดยแยกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นหมวดดังนี้ งบบุคคลากร งบด าเดินการ
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมใบเสนอราคา) การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัย และอ้างอิง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

รายการ จ านวนเงิน 

1. งบบุคคลากร (ถ้ามี) (ให้เขียนเฉพาะรายการที่มี) 
1.1 ผู้ช่วยนักวิจัยท างานเต็มเวลา 

- ค่าจ้างชั่วคราว ปริญญาโท จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 12,000 = ……………. บาท) 
- ค่าจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 8,700  = ……………. บาท) 
- ค่าจ้างชั่วคราว ปวส. จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 7,300  = ……………. บาท) 
- ค่าจ้างชั่วคราว ปวช. จ านวน ...... คน ....... เดือน ( ..... x ….. x 6,100  = ……………. บาท) 

 

2. งบด าเนินงาน (ให้เขียนเฉพาะรายการที่มี) 
2.1 ค่าตอบแทน 

 

2.1.1 ค่าตอบแทนคณะวจิัย 
(ค าอธิบาย : เป็นค่าตอบแทนคณะวิจัยในแต่ละโครงการภายใต้แผนงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

งบประมาณไม่รวมงบครุภัณฑ์และค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน โดยแต่ละโครงการให้ขั้นต่ า 30,000 บาท 
และไม่เกิน 150,000 บาท พิจารณาตามระเบียบวิธีวิจัย แผนการด าเนินงาน และต าแหน่งของหัวหน้าโครงการ
ร่วมด้วย ทั้งนี้หัวหน้าโครงการเป็นได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า : ไม่
เกิน150,000 บาท/โครงการ/คณะวิจัย ข้าราชการระดับ 6 – 8 หรือเทียบเท่า : ไม่เกิน 120,000 บาท/
โครงการ/คณะวิจัย ข้าราชการระดับ 5 ลงมา หรือเทียบเท่า : ไม่เกิน 80,000 บาท/โครงการ/คณะวิจัย) 

 

2.1.2 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา  
- จ านวน ...... คน ....... วัน (วันท าการปกติ) ( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 
- จ านวน ...... คน ....... วัน (วันหยุดราชการ) ( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 

(ค าอธิบาย : ระบุจ านวนคน และจ านวนวนั โดยค านวณจาก วนัท างานปกติ ชั่วโมงละ 50 บาท วันละ
ไม่เกิน 4 ชั่วโมง วันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 60 บาท วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง ทั้งนี้พิจารณาให้เหมาะสมกับระเบียบ
วิธีวิจัย) 

 

2.1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)  
(ค าอธิบาย : เช่น ค่าตอบแทนการสัมภาษณ์ คา่ตอบแทนคนไข้ เป็นต้น ให้ระบุกลุ่มตวัอย่าง จ านวน

คน และค่าตอบแทนต่อคนโดยละเอียด) 
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รายการ จ านวนเงิน 

2.2.ค่าใช้สอย เช่น  
1) ใช้จ่ายในการเดินทาง 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน......คน.......วัน..............บาท 
- ค่าเช่าที่พัก  จ านวน......คน.......วัน..............บาท 
- ค่าพาหนะ   จ านวน......คัน.......วัน..............บาท 

(ค าอธิบาย :ระบุจ านวนคน และจ านวนวัน พิจารณาให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัย และชี้แจงเหตุผล
ในการเดินทาง เช่น ต้องเก็บข้อมูล ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งเทียบเท่า = 270 
บาท/คน/วัน ข้าราชการระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งเทียบเท่า = 240 บาท/คน/วัน ค่าที่พัก : เหมาจ่ายวันละ 
800 บาท/คน/วัน ค่าพาหนะ ในกรุงเทพฯ ค่าเช่ารถตู้ไม่เกินวันละ 1,500 บาท ต่างจังหวัดค่าเช่ารถตู้ไม่เกินวัน
ละ 1,800 บาท) 

 

2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
(ค าอธิบาย :ทุกรายการควรแสดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายให้ชัดเจนว่าซ่อมครุภัณฑ์อะไร  และใช้ในการ

วิจัยในขั้นตอนไหน) 

 

3) ค่าจ้างเหมาบริการ 
(ค าอธิบาย :ให้ชี้แจงรายละเอียด เช่น จ้างวิเคราะห์หรือท าอะไรที่นักวิจัยไม่สามารถท าได้เอง กรณี

จ้างเหมาท าอุปกรณ์ที่ถือว่าเปน็ครุภัณฑ์ให้น าไปอยู่ในหมวดงบลงทุน) 

 

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม (ถ้ามี) 
- ค่าวิทยากร จ านวน .......คน คนละ........ บาท (….. x ........... = …………. บาท) 
- ค่าอาหาร – อาหารว่าง จ านวน .......คน ..... วัน วันละ........ บาท ( ..... x ….. x ...... =…...... บาท) 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบ  จ านวน.......เล่ม เล่มละ........ บาท ( ..... x …..  = …………. บาท) 
ฯลฯ 
(ค าอธิบาย : ให้ชี้แจงรายละเอียดว่าจัดประชุมเร่ืองอะไร ระบุจ านวนคน ระบุค่าใช้จา่ยโดยละเอียด) 

 

5) ค่าเงินประกนัสังคม 
(ค าอธิบาย : ตั้งได้เฉพาะรายการที่มีค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนเตม็เวลาเท่านัน้) 

 

6)  ค่าจัดท าเล่มรายงานความกา้วหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ( ............ x …….. = ………. บาท) 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดจ านวนเล่ม และราคา) 

 

7)  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  
(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด) 

 

2.3 ค่าวัสดุ  เช่น  
1) วัสดุเคม ี

(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด ราคาและปริมาณการน าไปใชง้านด้วย) 
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รายการ จ านวนเงิน 

2) วัสดุส านักงาน 
(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด) 

 

3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
- ค่าน้ ามนั กม. ละ 4 บาท ระยะทางประมาณ  ........ กม. (4 x …….. = ………. บาท) 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดว่าระยะทางที่ใช้เดินทาง) 

 

4) วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดการน าไปใช้งานให้ชัดเจน) 

 

5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดการน าไปใช้งานให้ชัดเจน) 

 

6) วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ค าอธิบาย : ให้จ าแนกรายละเอียดการน าไปใช้งานให้ชัดเจน) 

 

7) วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
(ค าอธิบาย : ถ้ามีหลายรายการให้จ าแนกรายละเอียด) 

 

2.4  ค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน   
(ค าอธิบาย : เป็นค่าสาธารณูปโภค ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัยไม่รวมค่าครุภัณฑ์) 

 

3.งบลงทุน / ครุภัณฑ์   (ถ้ามี)     
3.1 .............................. 
3.2 ............................... 

           ฯลฯ 
(ค าอธิบาย : เครื่องมือที่เป็นครุภัณฑ์ต้องแนบใบเสนอราคา พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นว่าต้องใช้ใน

ขั้นตอนใดของการวิจัย หน่วยงานของนักวิจัยมีใช้หรือไม่  ถ้าเป็นครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน เช่น โต๊ะ ตู้ จะไม่ได้รับ
อนุมัติ) 

 

รวมงบประมาณ  

หมายเหตุ : 1. ควรท าเป็นไฟล์ excel แยกออกมาอีก 1 ไฟล์เพื่อสะดวกในการค านวณงบประมาณ 
2. ค่าใช้สอยไม่พิจารณาให้ เช่น 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอผลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
- ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน  ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
- ค่าต าราเอกสารวิชาการตา่งๆ 

17.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยตลอดการวิจัย โดยแยกเป็นหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีงานวิจัย
ต่อเนื่องระยะเวลามากกว่า 1 ปี ในปีถัดไปให้แสดงเฉพาะงบประมาณเป็นเสนอขอไม่ต้องแสดงรายละเอียด 

งบประมาณตลอดการวิจัย รวม.............................บาท 
งบประการวิจัยปีที่ 1  จ านวน........................บาท 
งบประการวิจัยปีที่ 2  จ านวน........................บาท 
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หมวดค่าใช้จ่าย ปีท่ี 1 
งบบุคคลากร  
ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
ค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน  
ครุภัณฑ์  

รวมทั้งสิ้น  

18. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด าเนินงาน  ตลอด
แผนงานวิจัย  แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ท า
การวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome)และผลกระทบ(impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้อง
ตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็น
อักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป 
 1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแล้ว 
 1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 
2. ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
 2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
 2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
3. ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
 3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
 3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมี

น้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพ่ือการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อ
ส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบางเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
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 1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 

ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 
 2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene)  
ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 

- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็ง
ของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 
 3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น คือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงเพื่อการส่งออก 

- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการส่งออก ผลส าเร็จ
ของงานวิจัยนี้เป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

ระดับความส าเร็จของงาน (เลือกได้ 1 ระดับ) 
      P (Preliminary results)  
     I  (Intermediate results) 
      G (Goal results) 

 
19. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
    1.  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
    2.   เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหล่งทุน)                                        . 
  2.1  ชื่อโครงการที่เสนอ                                                           . 
  2.2  คาดว่าจะทราบผล                                                           . 
 
20. ค าชี้แจงอ่ืนๆ 

20.1 ค ารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหล่งทุนของโครงการวิจัยที่เสนอขอหากมีมากกว่า 1 แหล่ง
โปรดระบุสัดส่วน 

20.2 แสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการพระราชด าริ จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การขออนุญาตใช้สิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ฯลฯ หรือ
รายละเอียดอ่ืนๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของแผนงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

 
21. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัย (กรณีมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้จัดท าหนังสือ

รับรอง ตามตัวอย่างข้างท้าย) 
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 22.  ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ  เพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยและด าเนินการ
วิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง  การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 

 

(ลงชื่อ)                                                              . 
(                                                              ) 

หัวหน้าโครงการย่อย 
วันที่           เดือน           พ.ศ.                . 

 
 

(ลงชื่อ)                                                              . 
(                                                              ) 

นักวิจัยร่วม 
วันที่           เดือน           พ.ศ.                . 

 
 

22. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ)  ในการยินยอม/อนุญาต 
ให้ด าเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่  อุปกรณ์  และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
 

(ลงชื่อ)                                                               . 
(                                                                  ) 
ต าแหน่ง                                                          . 

วันที่           เดือน           พ.ศ.                . 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  

และ e-mail 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ป)ี 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า ได้ท า

การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
หมายเหตุ : ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ

ประเมินข้อเสนอโครงการ 
------------------------------- 

 
รายละเอียดแนบท้าย 
ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบด้วย  

1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เป็นการศึกษา
ค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่
สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมติฐาน 
(hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 

2. การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆและมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้น
พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

3. การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้ที่
ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือการติดตั้งกระบวนการ 
ระบบและบริการใหม ่หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น 
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2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และสถิติ 

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์
ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมีชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมี
เชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร 
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบ
การเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การ
บัญชี และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม 
ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ตัวอย่าง 
หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

 
  ข้าพเจ้า                               ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับเป็นที่
ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง                                                                                                      
                     
                      
       .ซึ่งมี                                                 .  
สังกัด                                                                  เป็นหัวหน้าโครงการ 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
              ลงชื่อ                                                       . 
            (                                              ) 
                          /        /        . 

 
------------------------------ 
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ตารางสรุปโครงการ 
โครงการวิจัยเรื่อง                  
ชื่อ     สกุล      หน่วยงาน        

ชื่อโครงการ/งบประมาณ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย (แบบย่อ) ผลผลิต/ตัวช้ีวัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
หมายเหตุ : นักวิจัยท่ีเสนอขอเป็นแผนงานวิจัย ต้องท าแบบ ภค-1ช/55 และ ภค-1ย/55 ตามจ านวนโครงการย่อย  

รวมทั้งต้องจัดท าสรุปโครงการทั้งหมดเสนอมาด้วย
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พิมพ์ที่ หจก. สามลดา โทร. 0 2462 0303 
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ตัวอยา่งผลส าเร็จของโครงการวิจัย 

การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โดย รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ค าเหม็ง 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นปัญหาก่อนการวิจยั 
ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเกษตรกรมีผลต่อการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับสภาพการผลิตหรือการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในแต่ละพื้นท่ีและชุมชน ภายใต้เงื่อนไข 
“มุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล้ว 
จึงค านึงถึงการผลิตเพื่อการค้าเป็นอันดับรองลงมาและค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม” 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของเกษตรกรในการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทดสอบและขยาย
ผลของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกับสภาพการผลิตในแต่ละพื้นท่ีและชุมชนของกลุ่มเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวล าภู 
หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระบบการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ 217 ครัวเรือน จ านวน 26 ชุมชน พบว่า เกษตรกรท าการเกษตรโดยการน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้
ร้อยละ 75 และท าเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่กับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 65  อันเนื่องมาจากระดับ
การศึกษา อาชีพ สภาพพื้นท่ีและชุมชนท่ีแตกต่างกัน จึงแก้ไขโดยการจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
กลุ่มจังหวัด และการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ระดับชุมชน จ านวน 7 เรื่อง คือ การใช้ตะแกรงร่อนเพื่อคัดแยก
เมล็ดข้าวกล้อง การเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร การใช้กระถางดินเผาครอบในการผลิตกุยช่ายขาว การแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอาหารหยาบของโคพื้นเมือง การเลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ย การสร้างฐานการเรียนรู้เรื่องการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ และการเจาะน้ าบาดาลเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน  
ท่ีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ ช่วยเพิ่มระดับความเข้าใจ  สร้างภูมิคุ้มกัน และสามารถขยายจ านวนสมาชิก
เกษตรกรท่ีน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระบบการเกษตรมากขึ้น 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ 
 

โดย รองศาสตราจารย ์ดร.เนติ  วระนุช   
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ประเด็นปัญหาก่อนการวิจยั 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบ ารุงผิวส าหรับใบหน้าและรอบดวงตาท่ีมีการแต่งกลิ่นด้วยน้ ามันหอมระเหย

จากดอกกล้วยไม้ช้างกระ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางถึงแม้จะยังไม่ได้มีผลการทดสอบประสิทธิภาพ  ในการบ ารุง
ผิวของผลิตภัณฑ์ก็ตาม แม้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีแต่งด้วยกลิ่นหอมท่ีมีความหอมของดอกกล้วยไม้จะมีความน่าใช้ 
แต่ประสิทธิภาพในการบ ารุงผิวก็เป็นปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญ  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาผล
ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต่อคุณสมบัติต่างๆ ของผิวหนัง เช่น ความยืดหยุ่น ริ้วรอย ความชื้น และการระคายเคือง ว่ามี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยหรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระไปสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 
การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ซีรั ่มบ ารุงผิวรอบดวงตากลิ่น     

ดอกกล้วยไม้ช้างกระ และผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้ากลางคืนกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ เป็นการสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้กับอุตสาหกรรมดอกกล้วยไม้ช้างกระและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยให้มีโอกาส
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง
และผู้ที่สนใจ เพื่อน าไปสู่การผลิตในเชิงการค้า  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยกล้วยไม้
ไทยท่ีมีกลิ่นหอมอีกด้วย 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างสภาพผิวหน้าอาสาสมัครกลุ่มทดสอบก่อนใช้และหลังใชผ้ลิตภัณฑ์ซีร่ัมบ ารุงผิว 
ใต้ดวงตากลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ ด้วยการถ่ายภาพด้วยเคร่ือง Visioscan 

 

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ ์ หลังใช้ผลิตภัณฑ ์
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งทางเรือเพื่อการส่งออกผลกล้วย 

โดย ศาสตราจารย ์ดร. สายชล  เกตุษา  
ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ประเด็นปัญหาก่อนท าวิจัย 
 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ห่างไกลจากตลาดค้ากล้วยของโลก คือ ยุโรป และอเมริกา ในการส่งออกผลกล้วยสด 
จึงจ าเป็นต้องขนส่งทางเครื่องบิน ซึ่งท าให้ต้นทุนการขนส่งสูงมาก และส่งผลให้ราคาของผลกล้วยสูง  เมื่อถึงตลาด
ปลายทางในต่างประเทศ จึงท าให้ผลกล้วยจากประเทศไทยเสียเปรียบในเรื่องราคาขาย การส่งออกผลกล้วยโดยทาง
เรือไปยุโรปและอเมริกา ต้องใช้เวลานานถึง 4 – 6 สัปดาห์ การบรรจุผลกล้วยในตู้สินค้าท่ีใช้ อุณหภูมิต่ าจะท าให้ผล
กล้วยได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุณหภูมิต่ า (chilling injury) ระหว่างการขนส่ง ขณะเดียวกัน ถ้าใช้อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น
จะท าให้ผลกล้วยสุกระหว่างทางก่อนถึงตลาดปลายทาง  
 

การแก้ปัญหาโดยการวิจัย  
การยืดอายุการเก็บรักษาผลกล้วยไข่พบว่าการเก็บรักษาผลกล้วยท่ีอุณหภูมิ 14 oC ภายใต้สภาพการบรรจุใน

ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน (modified atmosphere packaging, MAP) ท าให้สามารถเก็บรักษาผลกล้วยไข่ได้นาน 7 
สัปดาห์ โดยท่ีผลกล้วยยังสามารถสุกและมีคุณภาพการรับประทานเป็นท่ียอมรับได้ และการทดลองโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
คล้ายกันดังกล่าวกับผลกล้วยหอมทองและกล้วยหอมทองไต้หวัน พบว่าสามารถเก็บรักษาผลกล้วยได้นานกว่า 7 
สัปดาห์ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเก็บรักษา และการขนส่งผลกล้วยทางเรือเพื่อใช้ในการส่งออกผลกล้วยไป
ตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะท าให้ผู้ส่งออกผลกล้วยของประเทศไทย สามารถลดต้นทุนและสามารถแข่งขันกับ
ประเทศผู้ค้าและส่งออกผลกล้วยท่ีส าคัญของโลกได้ โดยท าให้ผลกล้วยไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ าและผล
กล้วยไม่สุกระหว่างการขนส่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลกล้วยไข่ที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 14 oC 
โดยไม่ได้รับ 1-MCP (control) ได้รับสาร 1-MCP (1-MCP) 

ไม่ได้รับสาร1-MCP และบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน (MA) 
และที่ได้รับสาร 1-MCP และบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน (1-MCP+MA) 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ  
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

ประเด็นปัญหาก่อนท าวิจัย 
 จากปัญหาด้านวิกฤตการณ์ด้านราคาของน้ ามันเชื้อเพลิง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ให้การ
สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานต้นแบบส าหรับการผลิตเอทานอลในระดับชุมชนเพื่อสนองตอบต่อนโยบาย
ด้านพลังงานทางเลือกของรัฐบาล โดยมีงานวิจัยท่ีผลิตเอทานอลจากน้ าส่าท่ีได้จากมันส าปะหลังและกลั่นเป็นเอทานอล
จนได้มีความเข้มข้นถึง 70 %v/v และมีการทดลองและติดต้ังโรงงานต้นแบบในชุมชนตัวอย่างท่ีเลือกในงานวิจัยระยะ
ท่ี 1 และระยะท่ี 2 ในชุมชน ซึ่งจากโครงการวิจัยท่ีผ่านมา พบว่าชุมชนยังคงขาดทักษะในการตอบรับเทคโนโลยีและ
ปัญหาในการจัดการระบบการด าเนินการ เพื่อรองรับโรงงานต้นแบบดังกล่าวนั้น และเนื่องจากปัจจุบันปัญหาในด้าน
วิกฤตการณ์ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงได้ทุเลาเบาบางลง ประกอบกับมุมมองของแนวโน้มในการพัฒนาด้านเชื้อเพลิง
เปลี่ยนแปลงไป ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการด าเนินการ
วิจัยท่ีเหมาะสมกับผลผลิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถเลือกการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน 
 

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 
 การด าเนินการภายใต้ 2 ชุมชน เพื่อให้เป็นต้นแบบได้ด าเนินการในชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านวังศิลา 
จั งหวัดนครราชสีมา โดยมี โ รงงานต้นแบบการหมัก เอทานอลจากมันส าปะหลั งภายใ ต้การ ดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระบบการกลั่นเอทานอลด้วยรังสีอาทิตย์ภายใต้การด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนชุมชนแห่งท่ี 2 ได้แก่ ชุมชนแม่บัว-สี กรุ๊ป จังหวัดล าพูน ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การด าเนินงานอยู่ในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในชุมชนเพื่ อ
พัฒนาขีดความสามารถในชุมชนให้สามารถด าเนินการในการดูแลโรงงานต้นแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืน 
 

           

 

โรงหมักน้ าส่า 

โรงกลั่นเอทานอล 

โรงหมักน้ าส่าและโรงกลั่นเอทานอล ระบบการกลั่นเอทานอล 
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กรอบการวิจยัที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทนุ 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 

การพัฒนาไม้ผลเพื่ออตุสาหกรรมแผ่นชิ้นไมอ้ัดเรียงเสี้ยน 
 

โดย รองศาสตราจารย์ทรงกลด  จารุสมบตัิ   
ภาควิชาวนผลติภัณฑ์  คณะวนศาสตร์  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ประเด็นปัญหาก่อนการวิจยั 
ไม้ยังคงมีความส าคัญในการใช้ประโยชน์ มีความต้องการท่ีเพิ่มปริมาณสูงขึ้นแต่ไม้กลับขาดแคลนและมีราคา

สูงขึ้น ไม้ท่ีพอจะหาได้จากสวนปุาในปัจจุบันมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ แนวคิดการใช้ประโยชน์ไม้ด้วยความ
เหมาะสมอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน พร้อมท้ังให้มีการเพิ่มมูลค่าด้วยจึงเป็นทางเลือกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดท่ีต้อง
ปฏิบัติให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ท่ีได้จากพืชผลทางการเกษตรท่ีให้ผลผลิตต่ า ซึ่งเมื่อเกษตรกรท าการตัดฟันเพื่อปลูกใหม่ 
ส าหรับไม้ท่ีถูกตัดฟันดังกล่าวน้ัน ปัจจุบันยังไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต และ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชเศรษฐกิจพื้นเมือง จึงเห็นควรมีการพัฒนาโดยการน าไม้ผล 
จ านวน 5 ชนิด คือ มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ ทุเรียน และเงาะ มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
เสี้ยนซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนการศึกษาถึงสมบัติพื้นฐานทางด้านกายภาพ
และคุณสมบัติของไม้ผลเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาท่ีจะน าเอาไม้ผลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่าไม้ผลท่ีมีศักยภาพดีและเหมาะสมในการน ามาผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน คือ   
ไม้มะม่วง เนื่องจากสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท้ังในและต่างประเทศ และผล
ของการศึกษาวิจัยสามารถน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร องค์กรต่างๆ ในระดับชุมชนประชาชนท่ีสนใจ 
เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพโดยการใช้ประโยชน์จากไม้ผลเพื่อการพึ่งพาตนเองและขายนอกพื้นท่ีรวมถึงตลาด
ต่างประเทศ เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการในการตัดสินใจใช้ไม้ผลเป็นวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้เพื่อเป็นการ
ทดแทนไม้ธรรมชาติท่ีก าลังขาดแคลนและราคาแพง อีกท้ังเป็นการเพิ่มมูลค่าของ  ไม้ผลท่ีน ามาทดแทนไม้ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

                    
 

การปอกและตัดไม้บาง แผ่นไม้อัดเรียงเสี้ยน 
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การพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปี 2551 
ตลาดใหม่และความท้าทาย 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด 

สถาบนัวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประเด็นปัญหาก่อนการวิจยั 
 การท่องเท่ียวเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีส าคัญท้ังในระดับโลกและระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  รายได้
จากการท่องเท่ียวของอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงมีประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2554 จะมี
นักท่องเท่ียวต่างชาติมาเยือนไทยประมาณ 17 - 19 ล้านคน และจะมีรายได้จากการท่องเท่ียว 6.8 - 9.0  แสนล้าน
บาท หนึ่งในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความส าคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลโดยตรงกับไทย และกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงท่ีมีการพึ่งพาตลาดนักท่องเท่ียวท้ังสองในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง ปรากฏการณ์   การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นท้ังโอกาสและความท้าทายท่ีส าคัญของไทยและในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์
ท่ีเกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวและพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง  ท่ีเกิดขึ้นได้ ในการ
ด าเนินการด้านการตลาดจึงต้องเข้าใจพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ชาวยุโรปและจีนในเชิงลึก 
รวมทั้งท าความเข้าใจผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อชุมชนท้องถิ่น  

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 
 การศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ในเรื่องของบรรยากาศทางสังคมแบบไทยอันประกอบด้วย วิถีชีวิตไทย อัธยาศัย
คนไทย เป็นภาพลักษณ์ท่ีมีความส าคัญและเป็นท่ีรับรู้ของนักท่องเท่ียวต่างชาติโดยท่ัวไป สปา และนวดแผนไทยได้
กลายเป็นสิ่งดึงดูดใจท่ีนักท่องเท่ียวให้คะแนนสูงสุด และสูงกว่าสิ่งดึงดูดใจประเภททะเลและชายหาด 

นักท่องเท่ียวซึ่งเป็นตลาดเดิมของไทยมีความพึงพอใจโดยรวมจากการท่องเท่ียวมากกว่านักท่องเท่ียวจาก
ตลาดใหม่ของไทย และทุกตลาดมีความภักดีต่อการมาเท่ียวไทยในระดับสูง และนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
แบบกรุ๊ปทัวร์ไม่ได้เผชิญกับปัญหาการถูกหลอกลวงมากกว่านักท่องเท่ียวจากชาติอื่นๆ และนักท่องเท่ียวจีนยังเป็นกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีมีการใช้จ่ายต่อวันสูง จุดอ่อนการจัดการท่องเท่ียวไทยยังอยู่ท่ีความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วิถีชีวิต 
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การศึกษาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น 
โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ ชาญวิทย์  พรนภดล 

ภาควิชาจติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเด็นปัญหาก่อนการวิจยั 
“การติดเกม” เป็นอาการเสพติดทางจิตวิทยาเกิดจากการเล่นเกมที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมประเภท

ออนไลน์ท่ีมีผู้เล่นพร้อมกันหลายคน ผู้เล่นจะรู้สึกมุ่งมั่นจริงจังกับการเล่นจนเลิกหรือหยุดเล่นได้ยาก ก่อให้เกิด
ผลเสียในระยะยาว 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล ได้แก่ อารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง ขาดความรับผิดชอบ ด้านการเรียน 
หน้าท่ี หรือมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย ด้ือ ต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว เป็นต้น แล้วเชื่อมโยง
ไปสู่ปัญหาระดับสังคม คือ การทะเลาะวิวาท ความรุนแรง และอาชญากรรมจากการเลียนแบบเกมท่ีเล่น จากปัญหา
ดังกล่าวท าให้การช่วยเหลือเด็กติดเกมและครอบครัวมีความจ าเป็นรีบด่วน แต่ การรักษาให้หายขาดนั ้น 
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและมีโอกาสส าเร็จไม่มากนัก การศึกษาหาปัจจัยที่สามารถปูองกันการติดเกมได้จึงมี
ความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการศึกษาหาปัจจัยปูองกันการติดเกมมาก่อน การ
ทราบปัจจัยเหล่านี้จะน าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมปูองกันการติดเกมที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชนในประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยจากการเลี้ยงดูของครอบครัวและปัจจัยจากตัวเด็กมีอิทธิพล อย่างมาก

ต่อการปูองกันการติดเกม การลดโอกาสเข้าถึงเกมของเด็ก การฝึกให้เด็กรับผิดชอบงานบ้าน และฝึกให้เด็กมีวินัย รู้จัก
ควบคุมตนเองและควบคุมระยะเวลาท่ีใช้ในการเล่นเกม รวมถึงการให้เวลาคุณภาพกับเด็กด้วยการใช้เวลาร่วมกันท า
กิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญในการปูองกันการติดเกม 
นอกจากนี้ แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม (GAPS) ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพในการท านายภูมิคุ้มกันการติด
เกมของเด็กได้ดี 

  

 
 
 
 
 
 
 เอกสารการสัมมนา วช. 

ทางออกปัญหาการติดเกม 
เอกสารรู้อย่างไรว่าลูกติดเกม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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หนังสือ Mega Skills ระดับก่อนวัยเรียน 

การพัฒนาหลักสูตรส าหรับโรงเรียนปฐมวัยในการสร้างทักษะนิสัยแห่งปัญญา 
ของเด็กไทย 
 

โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สายฤดี  วรกิจโภคาทร  
สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

ประเด็นก่อนการวิจัย 
 ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มมีจัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเมื่อปี พ.ศ. 2483 ท่ีผ่านมานโยบายของรัฐ
ให้โรงเรียนประถมศึกษามีชั้นเรียนระดับอนุบาลเริ่มมีผ่านไม่ถึง 20 ปี หลักสูตรเด็กปฐมวัยท่ีผ่านมาอยู่ในช่วงของการ
พัฒนามาตลอด เด็กปฐมวัยมีสมองท่ีมีการท างานดีเยี่ยมท่ีสุดของชีวิตแต่ประสบการณ์ในระดับปฐมวัย   ท่ียังต้องการ
พัฒนาอีกมาก ท าให้เด็กไทยทุกๆ ปี พัฒนาอย่างขาดองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมมีผลท าให้เด็กขาดประสบการณ์เริ่มต้นท่ี
เหมาะสม ท าให้เยาวชนไทยมีมีปัญหาในด้านการคิด พูด ท า อยู่มากมาย หนทางท่ีจะต้องด าเนินการในทันทีส าหรับ
เด็กปฐมวัย คือ การจัดประสบการณ์ของสถาบันเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมให้เด็กได้ท ากิจกรรมท่ีมีเปูาหมายใน
การพัฒนาทักษะด้วยความรู้สึกนึกคิด 

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 
 ในประเทศไทย Mega Skills เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบออกมาให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นทักษะท่ีดีๆ กับเด็กท่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับการเรียนรู้และใช้ชีวิตต่อไป 11 ทักษะด้วยกัน ได้แก่ 1) ทักษะความมั่นใจในตนเอง 2) ทักษะการ   
มีแรงบันดาลใจ 3) ทักษะการเอาใจใส่ 4) ทักษะในการท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 5) ทักษะความกระตือรือร้น 6) ทักษะความ
อดทนพากเพียร 7) ทักษะเอาใจใส่เอื้ออาทรคนอื่น 8) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 9) ทักษะในการมีสามัญส านึกท่ีดี 
10) ทักษะการประยุกต์ใช้สิ่งท่ีรู้ในการท างาน และ 11) ทักษะการมีจุดมุ่งหมาย สิ่งท่ีได้พบจากการท ากิจกรรม คือ ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้มีการตอบสนองกับการท ากิจกรรมอันนี้อย่างดีมาก เมื่อเห็นว่าเด็กมีความ
เปลี่ยนแปลงท่ีดี เด็กรักการไปโรงเรียนมากขึ้น สนใจกับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมากขึ้น  มีสมาธิเกี่ยวกับการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เด็กมีความเอื้ออาทรกับเพื่อน และสนใจตอบค าถามกันมากขึ้น รับผิดชอบ ซึ่งเป็นฐาน
ของการพัฒนา และเรียนรู้ระดับสูงขึ้นต่อไป 
 
    
 
 
 
 
 
 กิจกรรมนักเรียน 
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