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ทศิทางการจัดงบประมาณสนับสนุนงานวจิัยและนวตักรรมเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนั 
1.เพือ่ปรับทศิทางใหง้านวจัิยและนวตักรรมในกลุม่ทีม่ศีกัยภาพ
สงูมบีทบาทส าคญัในการตอบโจทยน์โยบายหลกั ทัง้ขอ้รเิริม่ใหม่
ทีส่าคญั (initiatives) ระเบยีบวาระแหง่ชาต ิ(national agenda) 
หรอืสาขาเป้าหมาย (targeted sector) 
2.นวตักรรมตอบโจทยน์โยบายและสาขาเป้าหมายทีรั่ฐบาล
ก าหนด 

3.สง่เสรมิใหง้านวจัิยและนวตักรรมทีส่นับสนุนดว้ยงบประมาณ
ของรัฐเกดิผลกระทบในการสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนั
ของภาคการผลติและบรกิารอยา่งแทจ้รงิ (commercialization) 
หรอืนาไปใชป้ระโยชนด์า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิผลกระทบ
สงู (high impact) 

4.สง่เสรมิการรว่มลงทนุและรว่มดาเนนิการกบัภาคเอกชนหรอืดา
เนนิการรว่มกบัคณะทางานประชารัฐ 

5.สง่เสรมิบรูณาการการวจิัยและนวตักรรมรว่มกนัระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.สัง่สมความสามารถทางนวตักรรม และการสรา้งเทคโนโลย ี
(Technology Content) โดยคนไทย (อาจรว่มมอืตา่งประเทศ) 



วัตถปุระสงคข์องการประสานงาน 

1.เพือ่ใหก้ารประสานงานกบัแหลง่ทนุและผูร้ว่มโครงการ
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.เพือ่ใหก้ารประสานงานมคีณุภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

3.เพือ่เป็นการประหยดัเวลาและทรัพยากรในการปฏบิตังิาน 

4.เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดแีกห่น่วยทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 



เทคนคิการประสานงาน 
1.ตอ้งก าหนดนโยบาย โดยค านงึถงึหลกัการตอ้งประสาน
นโยบายเพือ่บรรลผุลของหน่วยงาน 

2.ตอ้งค านงึถงึใจเขาใจเรา ทกุหน่วยงานลว้นมชีวีติจติใจใน
การปฏบิตังิานตอ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจ ตลอดจนความ
จรงิใจทีม่ตีอ่กนั การประสานใจจงึเป็นภารกจิทีส่ าคญัยิง่ 

3.แผน ทกุหน่วยงานจะก าหนดแผนงานและโครงการไว ้ผู ้
ปฏบิตัติอ้งประสานแผนประสานโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดว้ย
งานทีรั่บผดิชอบ 

4.โครงการยอ่ย ๆ ในโครงการผูป้ระสานงานตอ้งเตรยีม
ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหล้ลุว่งไปดว้ยด ี



แนวทางการประสานงาน 
1.ก าหนดแผนงานหรอืโครงการส าหรับทกุคนทกุหน่วยขึน้มา
กอ่นทีจ่ะเจรจา  

2.ใหท้กุคนหรอืทกุหน่วย เขา้ใจแผนงานหรอืโครงการ
ทัง้หมด ใหท้ราบวา่หน่วยงานใหท้นุหรอืผูร้ว่มวจิัยมหีนา้ที่
อะไร ก าลงัท าอะไรอยู ่ตลอดจนอนาคตจะท าอะไรตอ่ไป 

3.ใหท้กุคนทกุหน่วยงานเต็มใจท างานทีไ่ดรั้บมอบหมาย
อยา่งเต็มใจ และจะไดผ้ลจรงิ ๆ 

4.การประสานงานกบัแนวความคดิของผูบ้รหิาร คดิวา่
หน่วยใหท้นุและลกูนอ้งเป็นเพือ่นรว่มงาน อาศยัการเจรจา
ปรกึษาหารอืกนัขึน้อยูก่บัรปูแบบของผูน้ าหรอืนักบรหิารที่
จะประสานงาน 



การใชภ้าวะผูน้ าเพือ่การประสาน 
1.การเขา้ใจธรรมชาตขิองคน ปกตมินุษยย์อ่มแตกตา่งทัง้
สตปัิญญา ประสบการณ์ รสนยิม ความรูส้กึนกึคดิ ความสนใจ 
ตลอดจนคา่นยิม  หน่วยทนุตา่งๆก็เชน่กนั 

2.การเขา้ใจลกัษณะของการขดัแยง้ ; ดว้ยเหตผุล ดว้ย
อารมณ์ ดว้ยผลประโยชนแ์ละน ามาใชเ้วลาทีจ่ะประสานงาน
กนั 

3. การแกปั้ญหาโดยทัว่ไป ตอ้งเขา้ใจและยอมรับธรรมชาติ
ของคน, ของปัญหา, รูจ้ักชนดิของปัญหาและการแกปั้ญหา
นัน้ ๆ, และใชเ้ทคนคิการสรา้งความสมัพันธใ์นการท างาน
รว่มกนัขณะทีท่ าการแกปั้ญหา 



การใชภ้าวะผูน้ าเพือ่การประสาน 
4. เทคนคิการสรา้งสมัพันธใ์นการท างานรว่มกนั : ตอ้งก าหนดหรอืสรา้ง
เป้าหมายทีจ่ะบรรลผุลรว่มกนักบัหน่วยทนุและคณะนักวจัิย, ใชเ้ทคนคิรับฟัง
และการเสนอแนะเพือ่สรปุเขา้สูข่ ึน้ด าเนนิงาน, ควรค านงึถงึความสามารถใน
การเขา้กลุม่ ความสามารถในการสือ่สาร ความถนัดในงาน ความเหนือ่ยลา้ 
และปัญหาสว่นตวัของเพือ่นรว่มงาน, แกปั้ญหาความขดัแยง้ในขณะที่
ด าเนนิงานตามลกัษณะของการขดัแยง้ 

5.. เทคนคิการท างานรว่มกนั ; ก าหนดหรอืท าความเขา้ใจวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายรว่มกนักบัหน่วยทนุ, เลอืกผูน้ าทีเ่หมาะสมในการท างาน, วางแผน
รวมกนัและมขีัน้ตอนอยา่งกระจา่งเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย, ก าหนดบทบาท
และการรับผดิชอบของสมาชกิตามความสามารถ, ด าเนนิการตามขัน้ตอนที่
วางไว,้ ประเมนิผลเพือ่คน้หาขอ้บกพรอ่งเป็นระยะ ๆ  

6. คณุสมบตัทิีด่แีละพงึมใีนการท างานรว่มกนั ; รูจั้กเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่,ี 
รูจั้กประสานงานและแลกเปลีย่นความคดิเห็นแกก่นั, รูจั้กการสือ่สารและ
ประชาสมัพันธท์ีด่,ี รับฟังและยอมรับมตขิองกลุม่ดว้ยความจรงิใจ, ไมเ่ป็น
ผูส้รา้งปัญหา แตล่ดการขดัแยง้, ตรงตอ่เวลา 



ประโยชนข์องการประสานงาน 
1.ชว่ยใหก้ารท างานบรรลเุป้าหมายไดอ้ยา่งราบรืน่และ
รวดเร็ว 

2.ชว่ยประหยดัเวลาในการท างาน และผลผลติมากขึน้ 

3.ชว่ยประหยดัเงนิ พัสด ุสิง่ของในการด าเนนิงาน 

4.ชว่ยใหท้กุฝ่ายเขา้ใจถงึนโยบายและวตัถปุระสงคข์อง
องคก์าร 

5.ชว่ยสรา้งความสามคัคแีละความเขา้ใจในหมูค่ณะ 

6.เสรมิสรา้งขวญัของผูป้ฏบิตังิาน 



ประโยชนข์องการประสานงาน 
7.ลดอนัตรายจากการท างานใหน้อ้ยลง 

8.ชว่ยลดขอ้ขดัแยง้ในการท างาน 

9.ชว่ยใหป้ฏบิตังิานเป็นหมูค่ณะ และเพิม่ผลส าเร็จของงาน 

10.ชว่ยเกดิความคดิใหม่ๆ  และปรับปรงุอยูเ่สมอ 

11.ป้องกนัการท างานว ้าซอ้น 

12.การด าเนนิงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชวีติประชาชน ตาม

ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

วจัิยและพัฒนา 
- ขอ้รเิริม่ใหมต่าม 
นโยบายรัฐบาล 
- บัญชนีวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐ ์

 
เป้าหมาย
แผนฯ 12 

  

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวตักรรมเพือ่ยกระดบัความสามารถ 
การแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน   

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12 

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวตักรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีักยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวตักรรม 

1. นวัตกรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชน ไมต่ า่กวา่ 3 เรือ่ง 
2 . ลดคา่ใชจ้า่ยในการในการลงทนุหรอืการใหบ้รกิารของภาครัฐ .....
ลา้นบาท 
3. แกปั้ญหาสังคม ชมุชน ความม่ันคง ส ิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติ
ประชาชน ในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรัฐบาล 5 ประเดน็ 
4. ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สังคม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ .. 
5.  สัดสว่นทีน่ าไปใชใ้นสังคม ... รอ้ยละ 

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใชอ้า้งองิใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50  

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอืน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน รอ้ยละ 50 

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20 
2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การด าเนนิการวจัิยและพัฒนา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10  
3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวัตกรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน 
4. อัตราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวัตกรรม
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

1. มนีวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด 
2. มลูคา่การลงทนุในการวจัิยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5 
เทา่ ของคา่ใชจ้่ายวจัิยและนวัตกรรมของรัฐ  

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐาน เศรษฐกจิ  

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน 

  

วจัิยและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมและ 
คลัสเตอรเ์ป้าหมาย 

-  วจัิยและพัฒนาเพือ่ความมัน่คง สงัคม และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

-  วจัิยและพัฒนาในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ 

 โครงการทา้ทาย 

 การพัฒนาสิง่ประดษิฐต์น้แบบ 

 โครงการมุง่เป้า 

-   การจัดการความรูก้ารวจัิย เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาชมุชน

และสงัคม  

พัฒนา
ระบบ/ 
มาตรฐาน 
วจัิย 

1. วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่
มศีักยภาพ 
2. วจัิยประยกุต ์ตามสาขายทุธศาสตร ์

 
 

1.โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่ตพีมิพ์
ระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิรอ้ยละ 50  
2.โครงการวจัิยทีส่ามารถก าหนดแนวทาง
น าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอืน าไปใชแ้กไ้ข
ปัญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 
50 
 

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน
อตุสาหกรรม 

พัฒนา
บคุลากรวจัิย

และ
นวตักรรม 

1. มลูคา่โครงการของรัฐทีม่กีารลงทนุกับภาคเอกชนในลักษณะ co-funding 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่โครงการทัง้หมด  

2. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีคา่ใชจ้า่ยการวจัิยและพัฒนา รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 
3. โครงการวจัิยและนวัตกรรมสอดคลอ้งกับอตุสาหกรรมและ 
    คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้รเิรมิของรัฐบาล จ านวน  ..  
4  รายการสนิคา้ในรายการบัญชนีวัตกรรมเกดิการจัดซือ้จัดจา้งจากภาครัฐ
เป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ ... ของรายการ 

5 มจี านวนนวัตกรรมทีข่ ึน้บัญชจี านวน ... รายการ 
6 ผลงานวจัิยและนวัตกรรมน าไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรมและคลัส
เตอรเ์ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

1.ผลงานวจัิยทีส่ามารถสรา้งนวตักรรมทีภ่าครัฐ
สามารถน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ ่ากวา่5 
เรือ่ง 

2.ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็นแนวทางเพือ่
ก าหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรอื 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70  

3.ผลงานวจัิยทีถ่กูน าไปใชใ้นการพัฒนาชมุชน
และสงัคม รอ้ยละ 70 

 

พัฒนา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวัตกรรม 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

แนวทาง
ด าเนนิงาน 

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจัิยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  
เป็นรอ้ยละ 45 

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับภาคการผลติและ
บรกิาร และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15  ของผลงานทัง้หมด 

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 
15 คนตอ่ประชากร 10,000 คน 4. นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 

มจี านวนเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20  

จ านวนหน่วยงาน
ทีไ่ดรั้บการ
รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 20 

 

ผูรั้บบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ข ึน้รอ้ย 10 
ตอ่ปี  

 

การจา้งงานใหม่
ของบคุลากร
วจัิยและ
นวัตกรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี 

 
 

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจัิยและ
นวัตกรรมมกีาร
ใชง้านรว่มกัน
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้ไป 
 

สะสมองคค์วามรู ้

จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการจัดสรรงบประมาณในปี 2561 มกีารสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ NRMS ตัง้แต ่1. Proposal Assessment 2. Ongoing and Monitoring และ 3.Reserch Evaluation รอ้ยละ 100 ของการ

ด าเนนิงาน 

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 30 

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บคุลากร และระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25 

2. สดัสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40  

7. มูลคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนา มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่             
รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 

* วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้นี้หมายรวมถงึวจัิยและนวตักรรม 

3. อันดบัความสามารถการแขง่ขันโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้นเทคโนโลย ีจัดโดย IMD อยูใ่นล าดับ ..   



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม 
ชมุชน ความมัน่คง และคณุภาพชวีติ
ประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ

ประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพฒันา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนนุการวจัิยและนวตักรรม 

1. ขา้ว 
2. มนัส าปะหลงั 
3. ยางพารา 
4. ออ้ยและน ้าตาล 
5. ปาลม์น ้ามนั 
6. พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล 

พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั) 
7. สตัวเ์ศรษฐกจิ 
8. พลาสตกิชวีภาพ 
9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัย

ส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้ 
10. วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภัณฑ ์
11. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SME) 
12. การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
13. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
14. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
15. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 
16. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
17. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบ

นเิวศ 
18. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
19. การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพ 
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
22. ประชาคมอาเซยีน 

 

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences) 

2. วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology) 

3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละ
สขุภาพ (Medical and Health 
Sciences) 

4. เกษตรศาสตร(์Agriculture 
Sciences) 

5. สังคมศาสตร ์(Social Sciences) 
6. มนุษยศาสตร(์Humanities)  

1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice  
2.วจัิยในสัตวท์ดลอง เชน่ Good 
Laboratory Practice 
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบัิตกิาร 
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ 
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ 
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้ี

และการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมี

ชวีภาพ 
9. อตุสาหกรรมดจิติอล 
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

  

มุง่เป้า สาขาการวจิยั 
(จ าแนกสาขาตาม OECD) 

มาตรฐานวจิยั 

ค าอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทีท่นัสมยัเพือ่การเกษตร 

2. นวตักรรมสนับสนุน Eastern Economic 
Corridor 

3. การพฒันาพลงังานทดแทน 
4. Smart Government 
5. ระบบขนสง่ทางราง 
6. การจัดการเทคโนโลยรีองรับการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Climate 
Technology) 

7. Bioeconomy  
8. ASEAN Plan of Action on Science 

Technology and Innovation (APASTI) 
9.การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการ
ภัยพบิตั ิ 

10.การจัดการน ้า  
11. การพฒันา Technological deepening 

Startup 
  

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Agenda – Program based) 

1. การพฒันาสมนุไพรไทยครบวงจร 
2. นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
3. ความมัน่คง และธรรมาภบิาล  
4. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 
5. นโยบายเพือ่การพฒันาความมัน่คงทาง

สงัคมมนุษย ์
6. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 

 

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื 
2.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good 
Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice 
3.การทดสอบ 
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

1.หอ้งปฏบัิตกิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิย
เฉพาะทาง 
2.อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant 
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม  

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม 
 

1.ทนุการศกึษาวจัิย 
2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวัตกรรม 
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้น
และนวัตกรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน 
5.การสรา้งความตระหนัก 
 

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม 

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล 



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม 
ชมุชน ความมัน่คง และคณุภาพชวีติ
ประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ

ประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพฒันา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนนุการวจัิยและนวตักรรม 

ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและนวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

1. นโยบายเพือ่การพฒันาความมัน่คงทาง
สงัคมมนุษย ์

2. ความมัน่คง และธรรมาภบิาล  
3. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความ

ปลอดภัยส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้ 

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 
9. อตุสาหกรรมดจิติอล 
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 
11 ASEAN Plan of Action on Science 

Technology and Innovation (APASTI) 
12 การพฒันา Technological deepening 
Startup 
13 นวตักรรมสนับสนนุ Eastern Economic 
Corridor 

1. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 
2. การพฒันาสมนุไพรไทยครบวงจร 
3. วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทย์

และเวชภัณฑ ์
4. ขา้ว 
5. มนัส าปะหลงั 
6. ยางพารา 
7. ออ้ยและน ้าตาล 
8. ปาลม์น ้ามนั 
9. พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล 

พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั) 
10. สตัวเ์ศรษฐกจิ 

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences) 

2. วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology) 

3. เกษตรศาสตร(์Agriculture Sciences) 

1.หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะ
ทาง 

2.อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant 
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวตักรรม  
5.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื 
6.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good 
Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice 

7.การทดสอบ 
8.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 
1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice  
2.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory 
Practice 
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิาร 
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความ
ม ัน่คง  

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

การสรา้ง 
ความ 

สามารถใน
การ

แขง่ขนั 

1. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 
2. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
3. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้

1.ทนุการศกึษาวจัิย 
2.การพฒันาอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม 
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 
4.การพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและ
นวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน 
5.การสรา้งความตระหนัก 

การพฒันา
และ 

เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพ

คน  

โอกาส ความ
เสมอภาค
และ เทา่

เทยีมกนัทาง
สงัคม 

คณุภาพชวีติ 
ทีเ่ป็นมติรตอ่ 
ส ิง่แวดลอ้ม  

1. ระบบขนสง่ทางราง 
2. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมทีท่นัสมยัเพือ่การเกษตร 
3. Smart Government 

1. การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
2. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SME) 
3. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
4. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
5. นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
6. ประชาคมอาเซยีน  

1. สงัคมศาสตร ์(Social Sciences) 
2. มนุษยศาสตร ์(Humanities) 
3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ 

(Medical and Health Sciences) 

1.การจัดการน ้า  
2.การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการ
ภัยพบิตั ิ 

3.การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ (Climate Technology) 

4.การพฒันาพลงังานทดแทน 
5.Bioeconomy  

1. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
2. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบ

นเิวศ 
3. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
4. การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพ 
5. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 
6. พลาสตกิชวีภาพ 



 

เป้าหมาย
แผนฯ 12 

  

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ช ้
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่
ยกระดับความสามารถการแขง่ขันของภาคการผลติ
และบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน   

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แขง็ดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย*ีของประเทศ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12 

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจัิยและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  

เป็นรอ้ยละ 45 

 
6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับ
ภาคการผลติและบรกิาร และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15  ของผลงานทัง้หมด 

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่
เป็น 15 คนตอ่ประชากร 10,000 คน 

4. นวัตกรรมทางสงัคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 

มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20  

3.2 สดัสว่นการลงทนุ
งานวจัิยพืน้ฐานเพือ่
สรา้ง/สะสมองค์

ความรู ้เป็นรอ้ยละ 30 

3.3 สดัสว่นการลงทนุ
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บคุลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นรอ้ยละ 
25 

   2. สดัสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40  

7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนา 
 มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่  รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 



วช. รว่มกบัหน่วยงานในระบบวจิัย  

• ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.)  

• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  

• ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร (สวก.)  

• สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.)  

• ส านักงานสง่เสรมินโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

• ส านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) 

 

เครอืขา่ยองคก์รบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ( คอบช.) 
 

   ความรว่มมอืของหนว่ยงานคอบช 



การจดัท ากรอบการวจิยั  
 

1.. ความรว่มมอืจาก คอบช. หนว่ยงานใหท้นุ ของประเทศ รว่มกนั
จดัท านโยบายยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตแิละกรอบการวจิยั 

2.หนว่ยวจิยัซึง่เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี   

3.ผูร้บับรกิาร  ผูท้ าวจิยั  ผูน้ าผลงานไปใชป้ระโยชนร์ว่มแสดงความ
คดิเห็นและก าหนดกรอบการวจิยัรว่มกนั 



แผนงานสง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยมุง่เป้า
ปีงบประมาณ 2560-2561 

ประกอบดว้ย 25 กลุม่เรือ่ง ดงันี้ 

7.สตัวเ์ศรษฐกจิ 

8. สมนุไพรไทย อาหารเสรมิ และสปา 

9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความ
ปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้ 
 

 

10. พลาสตกิชวีภาพ  

11. การแพทย ์และสาธารณสขุ 

12.วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทย์
และเวชภณัฑ ์

1. ขา้ว 

2.    มนัส าปะหลงั 

3. ยางพารา 

4. ออ้ยและน า้ตาล  

5. ปาลม์น า้มนั  

6.พชืสวน (ไมผ้ล พชืผกั  

และไมด้อกไมป้ระดบั)  



แผนงานสง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยมุง่เป้า
ปีงบประมาณ2560-2561 

19. วสิาหกจิชุมชนและวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มและ SMEs  

20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
 

21.การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว  
 

22. การสรา้งสรรคว์ชิาการงานศลิป์ 

 
23. ประชาคมอาเซยีน 
 

24. มนษุยศาสตร ์
 

25.การวจิยัและพฒันาจติ พฤตกิรรม
เยาวชนและสงัคมไทย 

13.การคมนาคมขนสง่ระบบราง  

14.โลจสิตกิส ์และโซอ่ปุทาน 

15.การบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 

. 

16. การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

 

17.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

18.  สิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศความ
หลากหลายทางชวีภาพ  



องคป์ระกอบการเขียนโครงการ 

1.ชือ่โครงการ 

2.หลักการและเหตผุล : 

3.วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

4.สถานทีด่ าเนนิการ 

5.ผูด้ าเนนิการหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

6.ขัน้ตอน / วธิดี าเนนิงาน  



องคป์ระกอบการเขยีนโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนนิงาน 

8.ปรมิาณงานและคา่ใชจ้า่ย 

9.ผูเ้บกิจา่ยเงนิและสถานทีเ่บกิจา่ย 

10.ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บจากโครงการ 

11.การตดิตามประเมนิผลโครงการ 

12.เอกสารหรอืรายละเอยีดอืน่ๆ 



การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์

1.การใชป้ระโยชนด์า้นโยบาย  

: การน าความรูจ้ากงานวจัิยไปใชใ้นกระบวนการก าหนด
นโยบาย อาจเป็นนโยบายระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ระดบั
จังหวดั ระดบัทอ้งถิน่ หรอืระดบัหน่วยงาน รวมทัง้การน าองค์
ความรูไ้ปสงัเคราะหเ์ป็นนโยบายหรอืทางเลอืกเชงินโยบาย     
แลว้น านโยบายนัน้ไปสูผู่ใ้ชป้ระโยชน ์

2.การใชป้ระโยชนด์า้นสาธารณะ 

 : การน าผลงานวจัิยและนวตักรรม ไปใชใ้นวงกวา้งเพือ่
ประโยชนข์องสงัคม และประชาชนทัว่ไป ใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจ เกดิความตระหนัก รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง ซึง่
น าไปสูก่ารเปลีย่นวธิคีดิ พฤตกิรรม เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติของ
ประชาชน สรา้งสงัคมคณุภาพ และสง่เสรมิคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม 



การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์
3.การใชป้ระโยชนด์า้นพาณิชย ์:  

การน านวตักรรม เทคโนโลย ีผลติภณัฑใ์หม ่พันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ไปสูก่ารผลติ
และใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์การสรา้งมลูคา่เพิม่ของผลติภณัฑ ์การแปร
รปู การสรา้งตราสนิคา้ การเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ และการลด
ตน้ทนุการผลติ การสรา้งอาชพี และทางเลอืกใหก้บัผูป้ระกอบการ เกษตรกร
หรอืผูป้ระกอบอาชพีอืน่ ๆ 

4.การใชป้ระโยชนด์า้นชุมชน  

เป็นการน ากระบวนการ วธิกีาร องคค์วามรู ้การเปลีย่นแปลง การสรา้งเสรมิ
พลงั กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ ทีเ่กดิจากการวจัิยและพัฒนาชมุชน ทอ้งถิน่ พืน้ที ่
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนก์ารขยายผลตอ่ชมุชน ทอ้งถิน่และสงัคมอืน่ 

5.การใชป้ระโยชนด์า้นวชิาการ  

: การน าองคค์วามรูจ้ากผลงานวจัิยทีต่พีมิพใ์นรปูแบบตา่ง ๆ เชน่ ผลงาน
ตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิหนังสอื ต ารา บทเรยีน ไปเป็น
ประโยชนด์า้นวชิาการ การเรยีนรู ้การเรยีนการสอน ในวงนักวชิาการและ
ผูส้นใจดา้นวชิาการ รวมถงึการน าผลงานวจัิยไปวจัิยตอ่ยอด หรอืการน าไปสู ่
product และ process ไปใชใ้นการเสรมิสรา้งนวตักรรม และเทคโนโลย ี 



 
ขอ้เสนอเชงินโยบายใหมเ่พือ่สนับสนุนระบบประเมนิ 

 
1.ก าหนดรปูแบบ “ระบบบรูณาการงบประมาณเพือ่การวจิัย” 
โดยยดึมต ิครม.เดมิทีม่อบหมายให ้วช.พจิารณาความ
เหมาะสมของการจัดสรรเงนิอดุหนุนการวจิัยของหน่วยงาน
ระดบัปฏบิตักิารวจิัยกอ่นการขอตัง้งบประมาณ 

 2.รวมถงึ นโยบายเพิม่เตมิ คอื ก าหนดใหห้น่วยงานทีรั่บ
จัดสรรงบเพือ่การวจัิยโดยตรงจากส านักงบประมาณ รายงาน
การใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่การวจัิยในแตล่ะปีแกส่ภาวจัิย
แหง่ชาต ิ 

3.ท าใหป้ระเทศสามารถรวบรวมขอ้มลู และจัดท ารายงาน
ขอ้มลูการวจิัยภาครัฐ / การประเมนิ ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 



ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายใหมเ่พือ่สนับสนุนระบบประเมนิ 

1.วช. รว่มกบั ส านักงบประมาณรว่มกนัวเิคราะหง์บประมาณเพือ่การ
วจัิยตามหมวดหมูต่า่งๆตามทีไ่ดเ้คยศกึษาน ารอ่งไวเ้พือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
งบประมาณทีค่รบถว้น 

2.คอบช. รว่มกนัท าหนา้ทีห่าขอ้มลูการลงทนุวจิัยของภาคเอกชน 

3.คอบช. รว่มกนัจัดท าขอ้มลูการวจิัยในภาพรวม  ของประเทศ 

4.ควรมขีอ้มลูค าขอรับงบประมาณ ทีห่น่วยงานภาครัฐขอจัดตัง้
งบประมาณประจ าปี 

 5.และ คอบช. ควรสามารถใหข้อ้เสนอแนะในการจัดท ากรอบ
งบประมาณเพือ่การวจิัยในแตล่ะปี กอ่นทีแ่ตล่ะหน่วยงานจะได ้
น าเสนอไปยังส านักงบประมาณ 



ทศิทางการวจัิยและเป้าหมายวจัิยของประเทศ 
ในชว่ง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) 

4) เชือ่มโยงและบรูณาการระหวา่งหนว่ยวจิยั – ผูร้บั
ประโยชนจ์ากงานวจิยั 

1) 6 ส. + วช. รว่มกนัก าหนดทศิทางและแตล่ะหนว่ยงาน
ปรบั บทบาท พนัธกจิใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

2) เป้าหมายการวจิยัมุง่ใหเ้กดิประโยชนใ์นเชงิเศรษฐกจิ/
เชงิพฒันาชุมชนมากกวา่ประโยชนเ์ชงิวชิาการ ในสดัสว่น 
70 : 30 

3) ประเด็นการวจิยัมุง่สูเ่ป้าหมาย = วจิยัมุง่เป้า ในสดัสว่น     
70 : 30 



อาจไมใ่ชจ่ากผลงานวจัิยเดยีว แตเ่กดิจากการบรูณาการ
ผลงานวจิัยและ/หรอืบรูณาการหน่วยงานวจิัย 

 
โจทยว์จัิยของประเทศและโจทยว์จัิยทีแ่กปั้ญหาเฉพาะ 

• ผลงานทีต่อบโจทยเ์ฉพาะ 

• ผลงานตพีมิพ,์ ทรัพยส์นิทางปัญญา ฯลฯ 

• ทันทหีลงัเสร็จสิน้, 6 เดอืน – 2 ปี 

กลไก/กระบวนการถา่ยทอดองคค์วามรู ้  ผลงานวจิยั    (ผลผลติ) 

• อตัราการใชป้ระโยชนผ์ลงานวจัิย (adoption) 

• ผลลพัธ/์ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้     3 – 5 ปี  

การยอมรบั    (  การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์)  

• ผลลพัธเ์ชงิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม  

• ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 5 – 10 ปี 

 ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั (ผลลพัธ/์ผลกระทบ) 



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

1. ความสอดคลอ้ง     [10 คะแนน] 

2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจัิย   [60 คะแนน] 

3. ผลกระทบของแผนงานวจัิย (impact)     [30 
คะแนน] 



 
 
 1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน] 

1.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต*ิ* มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

1.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต*ิ* มคีวาม
สอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต ิ

1.3 ยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น* มคีวาม
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น 

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 



 
 
 

1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน] 

1.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ประเทศ 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มคีวามสอดคลอ้งกบั
นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึง่ประกอบดว้ย ระเบยีบวาระ
แหง่ชาต ิโครงการทา้ทายไทย และนโยบายรัฐบาล 

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจิัย 

 2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจัิย [60 
คะแนน] 

2.1 ปัจจัยการวจัิย (input) [20 คะแนน] 

2.2 กระบวนการวจัิย (process) [20 คะแนน] 

2.3 ผลผลติการวจัิย (output) [20 คะแนน] 
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 2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจิัย [60 
คะแนน] 

2.1 ปัจจัยการวจิัย (input) [20 คะแนน] 

2.1.1 หวัเรือ่งของการวจิัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเรง่ดว่น (hot 
issue) ทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็น ตอ้งท าวจัิยเพือ่แกไ้ข
ปัญหาอยา่งเรง่ดว่น 

2.1.2 วตัถปุระสงคห์ลกัของการวจัิยมคีวามชดัเจนและเป็น
รปูธรรม 

2.1.3 มศีกัยภาพสงูในการเป็นศนูยก์ลาง (hub) เพือ่
พจิารณาศกัยภาพของหน่วยงานวจัิยหลกัทีรั่บผดิชอบแผน
งานวจัิย รวมทัง้ศกัยภาพในการท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลาง หรอื
ศนูยป์ระสานงานกลางกบัหน่วยงานวจิัยอืน่ทัง้ในและ
ตา่งประเทศเพยีงใด 
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 2.1.4 การมสีว่นรว่มของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็น
งานวจิัยทีม่หีน่วยงานรว่มด าเนนิการหลายหน่วยงานภายใต ้
เป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกัเดยีวกนั 

-อาจประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐ (ทัง้นีห้ากเป็นไปไดค้วรมี
ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภาครัฐไมน่อ้ยกวา่ 2 กระทรวง
ขึน้ไป) 

 

-ภาคเอกชน/ภาคประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรว่มกนัคดิรว่มกนั
ท าการวจิัยและพัฒนาเป็นคณะ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศในเชงิหุน้สว่น (partnerships) 

 

- โดยมกีารสมทบคา่ใชจ้า่ยในการวจัิยและพัฒนา และมสีว่น
รว่มในการน าผลการวจัิยและพัฒนาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชนใ์น
การแกปั้ญหาและพัฒนาประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 
2.1.5 โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารแผนงานวจิัยและคณะผูว้จิัย มี
ความเหมาะสมและมคีวามพรอ้มคอืครอบคลมุทกุสาขาวชิา
การหรอืกลุม่วชิาในเรือ่งทีว่จิัย 

1) แสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มของคณะผูว้จิัยทีจ่ะท าการวจิัย
ไดส้ าเร็จ 

2) มวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ในการวจัิย และมคีวาม
เหมาะสมกบัภาระหนา้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นแผนงานวจิัย 

3) เป็นทีย่อมรับในวงการวชิาการดา้นการวจิัย 

4) อทุศิเวลาใหก้บัการท าการวจิัยตลอดแผนงานวจิัย 

5) มจีรรยาวชิาชพีวจัิย และความรับผดิชอบสงู    ไมม่ปีระวตัิ
ตดิคา้งการสง่รายงานการวจัิย/การเงนิ 
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 2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสใหนั้กวจัิยรุน่ใหมเ่ขา้มามสีว่น
รว่มในการท าการวจิัย เพือ่เป็นการสรา้งนักวจิัยรุน่ใหมเ่พิม่ขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง 

2.1.7 มผีลการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง และการตรวจเอกสารอา้งองิ
อยา่งสมบรูณ์เ 

1) แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ี
สมมตุฐิาน หรอืกรอบแนวความคดิเดมิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
แสดงความเกีย่วเนือ่งและความสมัพันธข์องเรือ่งทีจ่ะท า
การวจิัยกบัผลการวจิัยอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ ใหเ้ห็น
วา่จะใชส้นับสนุนหรอืเป็นแนวทางในการวจัิย 

2) มกีารอา้งองิผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ชดัเจน 
ถกูตอ้งตามระบบสากลนยิม 
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2 กระบวนการวจัิย (process) [20 
คะแนน] 
1 )แสดงกระบวนการวจัิยทีม่คีวามเชือ่มโยงระหวา่งทฤษฎ ี
สมมตุฐิาน หรอืกรอบแนวความคดิสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่ง
ชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดส้งู โดยการแสดงความสมัพันธ์
และสนับสนุนซึง่กนัและกนัระหวา่งแผนงานวจัิยยอ่ย/
โครงการวจิัยภายใตแ้ผนงานวจิัย เพือ่เนน้ใหเ้ห็นเป้าหมาย
และวตัถปุระสงคห์ลกัเดยีวกนั 

2) ระบกุลยทุธโ์ดยเชือ่มโยงขัน้ตอนการท าการวจัิยอยา่ง
สมบรูณ์ ถกูตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
วตัถปุระสงคห์ลกั 

3 )  แสดงแผนการถา่ยทอดเทคโนโลย ีหรอืผลการวจัิยสู่
กลุม่เป้าหมายหรอืสง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยและพัฒนา
ขัน้ตอ่ไป หรอืการบรหิารงานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ระบกุลุม่เป้าหมาย วธิกีารถา่ยทอด ระยะเวลา สถานที ่ฯลฯ 
ใหช้ดัเจน และมกีารเสนอของบประมาณในสว่นนี ้
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2.3 ผลผลติการวจัิย (output) [20 คะแนน] 

2.3.1 งานวจัิยทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ เชน่ ดา้น
เกษตรกรรม อตุสาหกรรม การทอ่งเทีย่วและการพาณชิย ์และการ
สรา้งคณุคา่เพิม่ทางสงัคมและวัฒนธรรม  ในแตล่ะขัน้ตอนของการ
วจัิย และพัฒนาอยา่งเป็นระบบและครบวงจรตามรปูแบบหว่งโซ่
มลูคา่ (value chain) 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จทีค่าดวา่จะไดรั้บเมือ่สิน้สดุการวจัิยไดช้ดัเจน 

2.3.3 ระบกุลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดร้ับประโยชน ์และผลกระทบจาก
ผลงานวจัิยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ รวมทัง้สนองตอบยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาต ิยทุธศาสตรก์ารวจัิย
ของชาตริายประเด็น ยทุธศาสตรป์ระเทศ และนโยบาย/เป้าหมาย
ของรัฐบาล รวมถงึยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน (แผนปฏบิตัริาชการ 
4 ปี) 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวจัิยรุน่ใหมท่ีค่าดวา่จะเกดิจากการท าการ
วจัิย 
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3. ผลกระทบของแผนงานวจิัย (impact) [30 คะแนน] 

3.1 ผลลพัธ ์(outcome) ของแผนงานวจิัยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
เป็นตวัคณู (multiplier) ทีส่ง่ผลสะเทอืนสงูในเชงิผลกระทบตอ่
สงัคม ชาต ิและนานาชาตเิป็นอยา่งมาก ซึง่ผลกระทบของ
งานวจัิย อาจจะแสดงในเชงิปรมิาณ หรอืเป็นงานวจัิยทีม่กีารตอ่
ยอด และใชต้น้ทนุต า่ แตไ่ดผ้ลตอบแทนสงู หรอืเป็นงานวจัิยที่
ผลติไดป้รมิาณมากและตรงตามความตอ้งการของตลาด ท าให ้
ไดรั้บผลตอบแทนสงูตามไปดว้ย 

3.2 งานวจัิยไดพั้ฒนาเชือ่มโยงจากทอ้งถิน่ โดยใชภ้มูปัิญญา
ไทยและมแีนวโนม้จะสามารถขยายการพัฒนาไปสู่
ระดบัประเทศ และนานาชาต ิ
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3.3 ผลลพัธข์องงานวจัิยจะท าใหเ้กดิผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ หรอืไม ่
ตามยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาตริายประเด็น  

3.3.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต*ิ* 

3.3.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาติ  

3.3.3 ยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาตริายประเด็น  

3.3.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1) การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพือ่หลดุพน้จาก
ประเทศรายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness) 

2) การลดความเหลือ่มลา้ (Inclusive Growth) 

3) การเตบิโตทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Growth) 

4) การสรา้งความสมดลุและปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process) 



องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การบรหิารงานวจิัย 

1.โจทยว์จัิยมคีวามซบัซอ้นตอ้งท างานหลายสาขา   นักวจัิยมี
ความสามารถเฉพาะดา้น 

2.วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของแหลง่ทนุทีม่คีวามแตกตา่ง 

3.ระบบการบรหิารการเงนิ / งบประมาณ กบัธรรมชาตกิารวจิัย 

4.Conflict   of   Interest 

5.วฒันธรรมไทย VS วฒันธรรมวชิาการ 



ขอ้เสนอโครงการทีด่ ี
 

1.โจทยว์จิัยคอือะไร  

2.ตอบสนองตอ่ปัญหาของชดุโครงการในประเด็นไหน 

3.มเีป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท/สภาพแวดลอ้ม 

4.กรอบคดิของโครงการทีช่ดัเจน 

5.ทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ระดบัลกึและระดบักวา้ง
พรอ้มการสงัเคราะห ์

6.ระเบยีบวธิวีจิัย มทีฤษฎรีองรับ /ระยะเวลา/งบประมาณ 
เหมาะสม 



ขอ้เสนอโครงการทีด่ ี

7.ทมีงาน/ความรู ้ความสามารถ และจ านวนเหมาะสม 

8.ผลทีค่าดวา่จะไดจ้ากงานวจิัย 

9.ใครคอืผูท้ีจ่ะเอาผลงานไปใช ้

10.มหีน่วยงานอืน่รว่มวจิัย 

11.การเป็นทีย่อมรับจากหน่วยงานอืน่ 

12.สามารถสรา้งนักวจิัยหนา้ใหม ่



แนวทางการสนบัสนนุ 

1. ภายใตก้รอบการวจิยัที ่วช. ประกาศ 

2. ผลการวจิยัทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายของผลผลติและผลลพัธท์ีเ่ป็น
รปูธรรม สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  (เชงิเศรษฐกจิ สงัคมและ
ชุมชน นโยบาย และวชิาการ) 

3. มตีวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติและผลลพัธท์ ีเ่กดิขึน้
ในดา้นความคุม้คา่ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ท ัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา 
และตน้ทนุ 

4. มกีลุม่เป้าหมายชดัเจนทีจ่ะน าผลผลติจากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์และมผีูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากงานวจิยั  



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 
1 พจิารณาขอ้ 
เสนอ การวจัิยตาม
แนวทางที ่คอบช.   
ก าหนด โดยมผีู ้
ทรง คณุวฒุเิป็น
คณะผูต้รวจสอบ
ทางวชิาการ 

2 ขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาความ
เหมาะ สมของคณะ
นักวจัิย โดย จะ
ตรวจสอบการรับทนุ
และความ สามารถ 
ในการปฏบิตั ิงาน
และควบคมุการวจัิย  

3.นักวจัิยทกุคนใน
โครง การ/  แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการสง่
รายงานการวจัิยที่
ไดรั้บทนุอดุหนุนการ
วจัิยใดๆ ในระบบ 
NRMSปีงบประมาณ 
2551 – 2557 

4.นักวจัิยทกุคนใน
โครงการ/แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการ
สง่รายงานการวจัิยที่
ไดรั้บทนุอดุหนุนการ
วจัิยใดๆ ในระบบ  
NRMS ปีงบประมาณ 
2551 – 2557 

5.นักวจัิยด าเนนิ การ
ปรับปรงุขอ้ มลูใน
ประวตันัิก วจัิยและ
ขอ้มลูการน าผลงาน 
วจัิยไปใชป้ระ โยชน์
ในฐานขอ้ มลูระบบ 
NRMS ใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 

6.ใหค้วามส าคญักบั
ขอ้เสนอการวจัิยทีม่ี
การระบผุูใ้ชผ้ลงาน 
วจัิย อยา่งชดัเจน
หรอื มหีลกัฐาน 
รองรับ 



1. ชือ่เรือ่ง 
 

2.  วัตถ ุประสงค ์
 

3. ความ ส าคัญ
และทีม่าของ
ปัญหา 

4. และกจิกรรม
ไมส่อดคลอ้ง 
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โครงการทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุน 

1.การคน้ควา้
ตรวจเอกสาร
ทีผู่อ้ ืน่ท า
มาแลว้นอ้ย 

2. ตรวจเอกสาร
เกา่และไม่
เกีย่วไมม่ี
รายละเอยีด 

ขาดความเชือ่มโยง ไมช่ีป้ระเด็น การตรวจเอกสาร 

1. ความ ส าคญัและ
ทีม่าของปัญหา   
เขยีนความเป็นมา
ของโครงการยาวมาก  
 
2.ไมช่ีป้ระเด็นและไม่
ระบคุวามส าคญั 
3. ไมเ่ห็นปัญหาทีจ่ะ
วจัิย เห็นแตส่ิง่ที่
ผูว้จิัยอยากวจิัย 
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1.ไมแ่สดงราย ละ 
เอยีดของแผนกจิ 
กรรมทีด่ าเนนิงาน 
 
2.เขยีนแผนกจิกรรม
ไมช่ดัเจน ไมส่อด 
คลอ้งกบัวตัถ ุประ 
สงค ์ ระเบยีบวธิวีจิัย 
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โครงการทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุน 

1.กรอบความคดิ
ของการวิจัยไม่
สมเหตสุมผล 
 

แผนด าเนนิงาน ระเบยีบวธิวีจิยั กรอบความคดิ 

1.วธิดี าเนนิการวจิัย
สัน้มาก เขยีนใน
ลกัษณะ เป็นวธิกีาร
วจิัยทั่วไปไมม่รีาย 
ละเอยีดทีส่อดคลอ้ง
กบัสิง่ทีจ่ะวจัิย 
2.วางแผนการทด 
ลองผดิ 
3.ก าหนดกลุม่
ตวัอยา่งไมเ่หมาะสม 
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1.ตัง้งบประมาณมาก  

เกนิความจ าเป็น 

 

2.งบประมาณที ่ 

 เสนอขอไมแ่สดง  

รายจา่ยทีส่ะทอ้น 

กจิกรรมการวจิัยตาม 

วตัถปุระสงคข์องการ 

วจิัย 
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โครงการทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุน 

1.เขยีนโครงกาตาม 

ความสนใจของนัก 

วจิัยโดยไมค่ านงึถงี 

ผูใ้ชป้ระโยชน ์

 

2. ผูใ้ชป้ระโยชนไ์ม ่

มสีว่นรว่มในประเด็น 

วจิัย 

 

งบประมาณ หวัหนา้โครงการ การใชป้ระโยชน ์

1.ไมม่ปีระสบการณ์ 
แตเ่ขยีนโครงการ
ใหญ ่เกนิไป 
 
2. จ านวนนักวจิัยไม่
เหมาะสม  มาก
เกนิไปและนอ้ย
เกนิไป 
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การควบคมุคณุภาพ 

 1.กระบวนการบรหิาร
งบประมาณเพือ่การ
วจิยัทีม่คีณุภาพ 

2.การคดัเลอืก
โครงการวจิยัทีม่ ี

คณุภาพเพือ่ท าวจิยั/
กระบวนการวจิยั มดีชันี

ชีว้ดั  ชดัเจน 

3.มกีารก าหนดแผน/
นโยบายการวจิยั 

สามารถน าไปพฒันา
สูเ่ชงิพาณิชย ์

4.ตดิตามประเมนิผล
โครงการตอ่เนือ่ง  

 

5.ตรวจสอบการ
ด าเนนิงาน 

และ 

สง่เสรมิใหง้านวจิยั
บรรลผุลทีด่ ี

 



 
 ขอ้เสนอโครงการวจิยัทีด่ ี 

1.การพัฒนาโจทยว์จัิย รว่มกบัเจา้ของโจทย ์
 (วงการวชิาการ, ผูใ้ชป้ระโยชน ์ , ตัวแทนสาธารณะ) 

2. นักวจัิยมศีกัยภาพ สรา้งผลงานทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดใ้น
ภาคอตุสาหกรรมหรอืชมุชนทอ้งถิน่/ประชาชนในพืน้ที ่

3. ถา้เป็นไปไดท้กุโครงการตอ้งมผีูใ้ชป้ระโยชน ์รว่มโครงการ
ดว้ย 

4. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิระบบ สามารถชีป้ระเด็นปัญหาและจดุที่
มโีอกาสเปลีย่นแปลงผลลัพธ ์(outcomes) 

5.เพือ่เสนอแนะจัดสรรทรัพยากรลงสูจ่ดุส าคญัเพือ่ขยายผลทัง้
ระบบ 
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เทคนคิการเขยีนโครงการ
ใหไ้ดง้บประมาณ 



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีน
โครงการ 

1. ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดของแหลง่ทนุ เชน่ ยทุธศาสตร ์กลุม่
เรือ่งวจัิยของแหลง่ทนุวา่ตอ้งการให ้ท าการศกึษาวจัิย 

2. มทีีป่รกึษาทีม่ปีระสบการณ์เรือ่งทีจ่ะเขยีนขอทนุขอค าปรกึษา
แนะน าจากรุน่พี/่นักวจิัยทีเ่คยไดรั้บทนุสนับสนุน โดยใหอ้า่น  
ตรวจ  แสดง ความเห็น และขอ้เสนอแนะ 

3. สรา้งเครอืขา่ย ชมุชนนักวจิัย  โดยรุน่พี/่นักวจิัยเป็นผูน้ าทาง 
เรยีนรูจ้ากรุน่พี ่

4. ศกึษางานวจัิยทีเ่คยไดรั้บทนุสนับสนุนจากแหลง่ทนุทีจ่ะเขยีน
โครงการวจิัยเพือ่ขอรับทนุ สนับสนุน  

5. สรา้งเครอืขา่ยกบัแหลง่ทนุ    สรา้งเครอืขา่ยกบักลุม่เพือ่น    
นักวชิาการ  



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีน
โครงการวจิัย 

6. ท าวจิัยในหวัขอ้เรือ่งทีถ่นัด/มคีวามรู ้และ เขยีนขอ้เสนอ
โครงการวจัิยในเรือ่งทีม่คีวามเป็นไปไดว้า่จะท าไดส้ าเร็จมคีวามรู ้
เตรยีมเนือ้หา และเขยีนโครงรา่ง เตรยีมไวก้อ่น  

7.  เขยีนแตล่ะประเด็นใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั แสดงสิง่ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ จดุเดน่ของพืน้ที ่ชมุชน จังหวดั 

8. ก าหนดและเขยีนความคดิรวบยอดใหไ้ด ้    เรือ่งเกีย่วกบัการ
สรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ ทีไ่มม่ใีครท ามากอ่น 

9. เชญิผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกมารว่มกลุม่การอบรม   การสมัมนา  



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีน
โครงการ /โครงการวจิัย 

10. เขยีนตามวตัถปุระสงคห์รอืเงือ่นไขทีแ่หลง่สนับสนุนทนุ
วจิัยก าหนด  

ตวัอยา่งเชน่     ตอ้งท าวจัิยในชมุชนมชีาวบา้นเขา้มามสีว่น
รว่ม, รว่มกบัโรงงานอตุสาหกรรม, ตอ้งท าเป็นชดุโครงการ, 
ตอ้งสามารถใหก้ลุม่เป้าหมายสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
อยา่งชดัเจน 

11. เขยีนใหต้รงกบัแบบฟอรม์การเขยีนโครงรา่งของแหลง่
สนับสนุนทนุวจิัย  

12. สง่ใหต้รงเวลากบัแหลง่สนับสนุนทนุวจัิยก าหนด  



ลกัษณะของโครงการ/โครงการวจิยัทีด่ ี

1.  ความถกูตอ้ง (Correctness) ถกูตอ้ง แมน่ย า      มี
หลกัฐานอา้งองิทีส่ามารถตรวจสอบได ้

2.  ความมเีหตผุลม ัน่คง (Cogency) สาระส าคญั     
ของโครงการวจิยัตอ้งมเีหตผุลแนน่หนา ชดัเจน   
ตรวจสอบได ้

3.  ความกระจา่งแจง้ (Clarity) ขอ้ความตอ้ง  ชดัเจน 
ผูท้รงคณุวฒุ ิ   สามารถเขา้ใจไดโ้ดยไมต่อ้งตคีวาม
หรอืคาดคะเนความหมาย     ของโครงการวจิยัน ัน้ๆ 

4. ความสมบรูณ์ (Completeness) ตอ้งมสีาระส าคญั
ครบถว้นตามก าหนดของแตล่ะหนว่ยงานสนบัสนนุตาม
ข ัน้ตอนของกระบวนการวจิยั แตล่ะหวัขอ้มเีนือ้หา
ครบถว้นสมบรูณ์   
 



ลกัษณะของโครงการ/ โครงการวจิยัทีด่ ี

5. ความกะทดัรัดชดัเจน (Concise)  สัน้ เขา้ใจ ไดร้วดเร็ว
ประหยดัเวลา 

6. ความสม า่เสมอ  Consistency)  หรอื    ความคงเสน้คงวา 
นักวจัิยตอ้งใชค้ าเดยีวกนั    ในการใชค้ าหรอืขอ้ความ
เดยีวกนัทัง้ฉบบั 

 
7. ความสมัพันธเ์ชือ่มโยงสอดคลอ้ง    ( correspondence) 
ซึง่แสดงวา่ทกุสว่น    ไดรั้บการจัดระเบยีบมาเป็นอยา่งด ีทกุ
หวัขอ้     มคีวามสมัพันธเ์ชือ่มโยงกนัโดยตลอด 



การก าหนดประเด็นโครงการ 

1. วเิคราะหส์ภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลงัจะศกึษา 

2.ระบผุลเสยีหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข 

3. ศกึษาองคค์วามรูจ้ากผลงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบั  ปัญหาทีม่อียู่
ทัง้ในประเทศและตา่ง ประเทศ 

4. มแีผนความคดิเกีย่วกบัวธิกีารเพือ่แกปั้ญหา 

5.ประเด็นทีจ่ะศกึษา (ควรมอียา่งนอ้ย 2-3 ประเด็น) 



เน้ือหาสาระ 
เช่ือมโยงกนั  เนือ้หาโครงการ 

    สมบรณู์ถกูตอ้งอา้งองิได ้

ใชถ้อ้ยค า 
กะทัดรัด 

ลกัษณะ 

ของโครงการทีด่ ี



ชือ่เร ือ่ง 
1.ตรงประเด็นและครอบ คลมุประเด็นปัญหาการศกึษา 

 
2.ชดัเจน  กะทดัรัด บอกทศิทางการด าเนนิงาน/การวจัิยเป็นสือ่บอก
การศกึษาวจัิย 
 

3.ตอ้งไมซ่ ้าซอ้นกบัผูอ้ืน่ แมป้ระเด็นจะคลา้ยหรอืแตกตา่ง 
 

4.สอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัทีต่อ้งการศกึษา 
 

5.ภาษาชดัเจน เขา้ใจงา่ย เป็นศพัทท์ีย่อมรับ 



 ไมส่ัน้หรอืยาวเกนิไป        

กระชบั ครอบคลมุ 
ตวัแปรทีศ่กึษา 
 อาจบอกประชากร พืน้ที ่



 

1 .  กลา่วทั่วไปอยา่งกวา้งๆ 

2 . กลา่วเรือ่งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะท าการศกึษา 

3 . อธบิายลักษณะของปัญหา ทีจ่ะสนับสนุน ตวั
แปร ความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปรทีจ่ะท าวจัิย 



ความเป็นมาความ ส าคญัของปญัหา
 

 4.ระบสุภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลงัจะศกึษาผลเสยีหรอืผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข 

5.แสดงแผนความคดิวธิกีารเพือ่แกปั้ญหานัน้ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ
จากการศกึษา  เพือ่หาค าตอบหรอืแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน 

6.เนือ้หามคีวามสมัพันธต์อ่เนือ่งชีใ้หเ้ห็นความ ส าคญัของปัญหา
และประโยชนข์องโครงการ 

7.เชือ่มโยงกบัความ ส าคญั ของปัญหาและขอบเขตในการวจัิย 

 
8. สรปุเหตผุลทีต่อ้งศกึษาเรือ่งนี ้ขอ้คน้พบจากการศกึษาจะ
น ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร มคีวามคุม้คา่หรอืไม ่
 



การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห ์

1. การสงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้แนวคดิเชงิทฤษฎ ี

2. รายงานผลการวจัิยและประเด็นทีผู่ว้จัิยสรปุไดจ้ากการสงัเคราะห์
เอกสาร  

3.ตรวจสอบผลการสงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.การจัดล าดบัเสนอความคดิ 

5. การแสดงเหตผุลเชือ่มโยงเพือ่น าเขา้สูก่ารก าหนดประเด็นวจัิย 

6. และการก าหนดกรอบความคดิของการวจัิยทีส่มเหตสุมผล 



 
การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห ์ 

 
7.แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ีสมมตุฐิาน หรอื
กรอบแนวความคดิเดมิทีเ่กีย่วขอ้ง  

8.แสดงความเกีย่วเนือ่งและความสมัพันธข์องเรือ่งทีจ่ะท าการ
วจิัยกบัผลการวจิัยอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ  

9.สงัเคราะหส์ิง่ทีไ่ดจ้ากการ ศกึษาคน้ควา้เอกสารตา่งๆ ทัง้
ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก ่ทฤษฎ ีหลกัการ 
ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ แนวความคดิของผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจน
ผลงานวจิัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา 



 
วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 
บอกจดุมุง่หมายในการท าวจัิยเรือ่งนี ้ 

1. เพือ่ส ารวจ 

2. เพือ่บรรยาย 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบ 

4. เพือ่ศกึษาความสมัพันธ ์

5.  เพือ่ประเมนิ  ฯลฯ 



วตัถปุระสงค ์
 1.สอดคลอ้งกบัชือ่เร ือ่ง   มคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ยวา่
จะศกึษา ปญัหาอะไร 
 

 

2.ครอบคลมุทกุปญัหาการ 

 

 3.น าไปสูก่ารออกแบบการด าเนนิงานและกจิกรรม 

4.เชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตผุล  / วธิ ี
ด าเนนิงานและกจิกรรมการวจิยั 



 

ขอบเขตโครงการ 

1.ก าหนดขอบเขต
โครงการทีศ่กึษา
ก าหนดระยะเวลา 

2.ครอบคลมุตัวแปรที่
สอดคลอ้งกบักรอบ
ความคดิของโครงการ 

3. เหตผุลทีค่ดัเลอืกตวั
แปรและเหตผุลทีต่ดัตัว
แปรบางตวัออกจาก
กรอบความคดิ 

4.ขอบเขตพืน้ที ่
สถานทีร่วบรวมขอ้มลู 



เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั  

1.แสดงผลผลติของโครงการอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถ
ประยกุตเ์พือ่น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

2.แสดงตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติที่
เกดิขึน้ 

3.แสดงตวัชีว้ดัในดา้นความประหยดั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ 

4.โดยใหจ้ัดท าขอ้มลูในรปูแบบดงัตารางที ่1 โดยระบแุยกเป็น
รายปี กรณีมรีะยะเวลาด าเนนิการวจิัยเกนิ 1 ปี 



เป้าหมายของผลลพัธ ์(Outcome) 
และตวัชีว้ดั  

แสดงปรมิาณของผลทีเ่กดิขึน้หรอืผลตอ่เนือ่งจากผลผลติทีม่ตีอ่ผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีและ/หรอืผูใ้ช ้อาท ิชมุชน องคก์ร ประเทศ สภาพแวดลอ้มใน
เชงิปรมิาณและคณุภาพ 

จัดท าแผนถา่ยทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวจัิยสูก่ลุม่เป้าหมาย 

ตอ้งแสดงตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้
ในดา้นความประหยดั ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิ
คณุภาพ เวลาและตน้ทนุ 

 โดยใหจั้ดท าขอ้มลูในรปูแบบดงัตารางที ่2 โดยระบแุยกเป็นรายปี กรณี
มรีะยะเวลาด าเนนิการวจัิยเกนิ 1 ปี 



สถานทีด่ าเนนิโครงการ 
 

1.แสดงรายละเอยีดขอ้มลูพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน
โดยระบสุถานที ่ใหช้ดัเจน  

  

ตวัอยา่งเชน่ในเขตปฏริปูทีด่นิ โครงการนคิม
เศรษฐกจิพอเพยีงต าบล       ดา่นศรสีขุ ทอ้งที่
หมูท่ ี ่4 ต าบลดา่นศรสีขุ อ าเภอโพธิต์าก  
จงัหวดัหนองคาย 



 
ผูด้ าเนนิโครงการ 

หรอืหน่วยงานของรัฐทีร่ับผดิชอบ 
 

• ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ/เจา้ของ
โครงการ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายให ้
จัดท าโครงการ 

ระบชุือ่บคุคล  

ประวตัคิณะผูด้ าเนนิโครงการโดยสรปุ 



1.องคก์รบรหิารงานมคีวามเหมาะสมและมคีวามพรอ้มคอื
ครอบคลมุทกุสาขาวชิาการหรอืกลุม่วชิาในเรือ่งทีว่จิัย
เพยีงใด 

 

2แสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มของคณะผูท้ าโครงการทีจ่ะท า
ไดส้ าเร็จ 

 

3.คณุสมบตัขิองผูรั้บผดิชอบ คณุวฒุกิารศกึษา ประวตัิ
ประสบการณ์ในการวจิัย และผลงานทีผ่า่นมา รวมถงึภาระ
งานทีต่อ้งรับผดิชอบในโครงการและมคีวามเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นแผนโครงการ 

 
โครงสรา้งคณะผูด้ าเนนิโครงการ  

 



 
โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารโครงการ 

 
4.เป็นทีย่อมรับในวงการวชิาการดา้นการวจิัย 

 

5.อทุศิเวลาใหก้บัการท าการวจิัยตลอดแผนงานวจิัย 

 

6.มจีรรยาบรรณนักวจิัย  ความรับผดิชอบสงู(ไมม่ปีระวตัติดิคา้ง
การสง่รายงานการวจัิย/การเงนิ )   
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ประวตัคิณะผูด้ าเนนิโครงการ 

 
ประวัตผิูรั้บผดิชอบโครงการ 

สว่นที ่ค : ประวัตคิณะผูด้ าเนนิโครงการ 

1. ชือ่ (ภาษาไทย) นางกรรณกิา  โยธาสมทุร  

2. 2. หมายเลขประจ าตวัประชาชน 3-1005-02489-42-6 

3. ต าแหน่งปัจจบุนั   นักวชิาการปฏริปูทีด่นิช านาญการพเิศษ 

4. หน่วยงานทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ไดพ้รอ้มโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

    ส านักงานปฏริปูทีด่นิจังหวดัเชยีงใหม ่

    โทร  055-949-888 ตอ่ 9999       โทรสาร  055-666-000 

       E-mail : fengpib@hotmail.coms๓ 
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19. ประวตักิารศกึษา 
ปีท่ีจบ 

การ 
ศึกษา 

ระดบัปรญิญา 

(ตร ีโท เอก และ 

ประกาศนียบตัร) 

อกัษรยอ่ปรญิญา 
และ ช่ือเต็ม 

สาขา ช่ือสถาบนั ประเทศ 

2515 ปริญญาตรี วศ.บ. 

(วิศวกรรมศาสตร์
บณัฑิต) 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 

2520 ปริญญาโท M.S. 
(Master of 
Sciences) 

Mechanical 
Engineering 

North Carolina 
State 
University  

U.S.A
. 

2525 ปริญญาเอก Ph.D. 
(Doctor of 
Philosophy) 

Mechanical 
Engineering 

University of  
California 

U.S.A
. 



 
ข ัน้ตอน/วธิดี าเนนิงานโครงการ 

1.เลอืกวธิศีกึษาทีเ่หมาะ 
สมอธบิายข ัน้ตอนการ
ด าเนนิงานไดช้ดัเจน 

2.มขี ัน้ตอนการศกึษาครบ 
ส าหรบัแตล่ะวตัถ ุประ 
สงคก์ารวจิยั 

3.ประชากรและกลุม่
ตวัอยา่งครอบคลมุทกุกลุม่ 
ทีจ่ะใหข้อ้มลูการเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งทีเ่หมาะสม  

 

4.ความเหมาะสมของเครือ่ง 
มอืทีใ่ชร้ายละเอยีดของ
เครือ่งมอืแตล่ะชนดิ ตอ้ง
ชดัเจนวา่เครือ่งมอืใดใชก้บั
กลุม่ตวัอยา่งใดและวเิคราะห์
ขอ้มลู โดยเลอืกสถติเิหมาะ 
สมสามารถตอบวตัถปุระสงค ์



ข ัน้ตอน/วธิดี าเนนิงานโครงการ 
1.มองเห็นเป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นรปูธรรม ปฎบิตัไิด ้

2.เรยีงล าดบัการด าเนนิงาน กอ่น-หลัง ตัง้แตต่น้จน
สิน้สดุโครงการ 

3.ระบเุป็นงานที ่ส.ป.ก. ท าเองหรอืจา้งเหมา 

4.What and how  ใช ้เครือ่งมอือะไร  

5.วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู 

6.การวเิคราะหข์อ้มลู 

7.การสรปุผลและการเขยีนรายงานผล  



 ระยะเวลาด าเนนิงาน 

1.ระยะเวลาด าเนนิงานมกีารก าหนดวันเริม่ตน้และ
สิน้สดุของการด าเนนิงาน 

2.ก าหนดชว่งเวลาการปฏบิตังิานของโครงการ ตัง้แต่
เริม่ตน้จนสิน้สดุโครงการ 

 (    ระยะเวลาเริม่ตน้จนถงึเวลา เสร็จสิน้    ) 

3.ระยะเวลาด าเนนิงาน 5 เดอืน  

(  วันที ่1 ธันวาคม 2559 – 30 เมษายน 2560  ) 



แผนการด าเนนิงาน/ ปรมิาณงาน 

1.ตอ้งเสนอภารกจิ ปรมิาณงาน  /กจิกรรมทัง้หมด ที่
ตอ้งปฏบิตัติลอดโครงการ 

2.ก าหนดเป็นผังปรมิาณงาน  ทีจ่ะด าเนนิการทีล่ะเอยีด
ชดัเจนภายใตร้ะยะ เวลาทีก่ าหนดในแตล่ะขัน้ตอนเป็น
ระบบและตอ่เนือ่ง 

3. ระบรุะยะเวลาทีจ่ะปฏบิตัใินแตล่ะภารกจิเหลา่นัน้  
โดยค านงึถงึความเป็นไปได ้  และความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัเงือ่นเวลา  



แผนการด าเนนิงาน/ ปรมิาณงาน 

4.มขีัน้ตอนทีเ่หมาะสมมคี าอธบิายประกอบแผนการ
ด าเนนิงานใหเ้ขา้ใจ 

5. ปรมิาณงานทีจ่ะด าเนนิงานตอ้ง  สอดคลอ้งกบัเงือ่น
เวลา 

6. การก าหนดระยะเวลาของแตล่ะกจิกรรม รวมถงึการ
เรยีงล าดบัความส าคัญในการด าเนนิกจิกรรม มคีวาม
เหมาะสมกบัภาระงาน และสอดคลอ้งกบัแผนการ
ด าเนนิโครงการในภาพรวม 
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1.งบประมาณเหมาะสม  ไม่
มากหรอืนอ้ยเกนิไป/ผล

ประหยัด/ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ
จากโครงการ       

2.มกีารแจกแจงราย ละเอยีด
งบประมาณปีทีข่อมคีวาม
เป็นไปไดใ้นการศกึษา/ความ
ชดัเจนของรายละเอยีด
คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิโครงการ  

3.  ค านวณงบประมาณ
ครอบคลมุทกุรายการที่

วางแผนและก าหนดกจิกรรม/
มคีวามเป็นไปไดใ้นการศกึษา 

4.ประเมนิคา่ใชจ้า่ยตามความ
เป็นจรงิ ไมส่งูเกนิไป 

สอดคลอ้งกบัแผนงาน /ตรง
ตามหลักเกณฑ ์ที ่ไดก้ าหนด 

 

งบประมาณโครงการ 
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จ าแนกหมวดคา่ใชจ้า่ย 
1.หมวดคา่จา้งชัว่คราว  
(ส าหรับคา่จา้งคนงาน,คา่จา้ง
ผูช้ว่ยนักวจัิย) 

2.หมวดคา่ตอบแทน 

และหมวดคา่ใชส้อย 

(คา่เดนิทาง,ไปรษณีย,์พมิพ.์....) 

 

3.หมวดคา่วัสด ุ
(วัสดสุ านักงาน,วัสดไุฟฟ้า ,เชือ้
เพลงิ,วัสดกุอ่สรา้ง...) 
 

4. หมวดครภุณัฑ ์ 

( ระบรุายละเอยีดคณุลักษณะ
ความจ าเป็น ) 

งบประมาณโครงการ 



ประโยชน/์ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับจากโครงการ 

ประโยชน/์ผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการ 
น าผลของโครงการไปใช ้มอีะไร 
บา้งและตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั 
วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

ในการศกึษา 
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1.  ความเหมาะสมของ
กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการ 
สามารถท าใหโ้ครงการส าเร็จ
ลลุว่งตามวัตถปุระสงคไ์ด ้
 

 
3.ความครบถว้นสมบรูณ์ใน
รายละเอยีดของเทคนคิ/
เทคโนโลยทีีจ่ะน ามาเป็น
ขอ้มลู และเป็นระเบยีบวธิี
ของการวจัิย ส าหรับใช ้

ประกอบการด าเนนิโครงการ 
 

2.กจิกรรมสอดคลอ้งตาม
แผนการด าเนนิงานของแตล่ะ

ชว่งเวลา 

4.ความเหมาะสมในการใช ้
เทคนคิ/เทคโนโลย ีส าหรับ
ใชใ้นการด าเนนิโครงการ 

และการเปรยีบเทยีบกบัทีม่ใีช ้
อยูใ่นปัจจบุนั 

 

 

 

รายละเอยีดเทคนคิ/
เทคโนโลย ี



ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ 

ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้จากการ 
น าผลการวจัิยไปใช ้มอีะไรบา้ง 
และตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั 

จดุมุง่หมายในการวจัิย 



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอ
โครงการ 

1.สมบรูณ์แบบในแตล่ะ
เรือ่ง 

2.ขอ้มลูควรเป็นปัจจบุนั 

3. ใชค้ าทีม่ี
ความหมายชดัเจน
ไมใ่ชค่ าศพัทเ์ฉพาะ
วชิาชพีมากเกนิไป 

4.หลกีเลีย่งสรรพ
นามส าหรับบคุคล  

5.ขอ้เสนอเป็นสว่น
หนึง่ของความส าเร็จ 
ดงันัน้นักวชิาการ
จะตอ้งรูว้า่ควรมี

รายละเอยีดอะไรใน
ขอ้เสนอบา้ง 



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอโครงการ 

เขยีนดว้ยถอ้ยค าทีช่ดัเจน 

 
ระบวุตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัแผน 
 

มแีผนงานชดัเจนในการด าเนนิงาน
วจัิยและสามารถท าได ้

ก าหนดรายละเอยีดวธิกีารวจัิยและ
การใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหท์ีช่ดัเจน  

ระบนุวตักรรม (ถา้ม)ี 

มคีวามชดัเจนในสิง่ตอ่ไปนี:้ 

-  ผูว้จัิยจะท าอะไร 

-  ผูว้จัิยจะท าอยา่งไร กบัใคร 

-  ผูว้จัิยไดท้ าอะไรมาแลว้จนถงึ
ปัจจบุนั 

- สิง่ตอ่ไปนีผู้ว้จัิยก าลงัท าอยูต่อนนี ้



การใชป้ระโยชนผ์ลงานวจิยั  
 

การใช้ประโยชน์เชงิ
นโยบาย  

 

• การน าความรูจ้ากงานวจัิยไปใชใ้นการก าหนดนโยบาย 

• อาจเป็นนโยบายระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ระดบัจังหวดั 
ระดบัทอ้งถิน่ หรอืระดบัหน่วยงาน 

• รวมทัง้การน าองคค์วามรูไ้ปสงัเคราะหเ์ป็นนโยบายหรอื
ทางเลอืกเชงินโยบาย (policy options) แลว้น านโยบาย
นัน้ไปสูผู่ใ้ชป้ระโยชน ์

 

การใช้ประโยชน์เชงิ
สาธารณะ  

• : 

• การน าผลงานวจัิยและนวตักรรม ไปใชใ้นเพือ่ประโยชน์
ของสงัคม และประชาชนทั่วไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
เกดิความตระหนัก รูเ้ทา่ทันการเปลีย่นแปลง 

• น าไปสูก่ารเปลีย่นวธิคีดิ พฤตกิรรม เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ
ของประชาชน สรา้งสงัคมคณุภาพ และสง่เสรมิคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

 
 


