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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
เรื่อง การรับขอเสนอการวิจยั ที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2552
-----------------------------------------------------สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจ
ในการใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกหนวยงานตางๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาสําคัญ
เร ง ดว นของประเทศอย า งสมดุ ล และยั่ง ยื น ที่ส ร า งความเขม แข็ง ทางการวิ จั ย และสามารถนํ า ไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งชี้นําและสรางความคุมคาในการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) โดยกําหนดประเด็น การวิจัย จํานวน 13 กลุมเรื่อง
ไดแก
1. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล
3. การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานสมุนไพร
5. เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม
6. การบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
7. การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการปลูกและเก็บเกี่ยวออย
8. Medical Hub
9. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
10. การจัดการขยะ
11. การพัฒนาพันธุไมดอกไมประดับพื้นเมืองเพื่อการสงออก
12. พลังงานทดแทน : พลังงานน้ําขนาดเล็กและลม
13. พลาสติกชีวภาพ
วช. ไดจัดประชุมระดมความคิดโดยเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียจาก
หนวยงานตางๆ รวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งนํามาสูการกําหนดกรอบการ
วิจัย เพื่อใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
ผนวกที่แนบทายประกาศนี้

-21. แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย
วช. จะสนับสนุ น การวิจัย ภายใต กรอบการวิ จัย ตามกรอบการวิจั ย ที่ แ นบท า ย
ประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ไดตองมีเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง (เชิงพาณิชย นโยบาย วิชาการ และประโยชนสาธารณะ) โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
บรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้ง
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน ตลอดจนมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนที่จะนําผลผลิตจากงานวิจัย
ไปใชประโยชน และมีผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธที่ไดจากงานวิจัย
2. คุณสมบัติของผูอํานวยการแผนงานวิจัย
ตองเปนบุคคลหรือคณะบุคคลในภาครัฐ หรือหนวยงานตางๆ ในภาครัฐ หรือ
เอกชนที่มีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางาน
มั่นคง
2.2 มีศักยภาพในการวิจัย การบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
2.3 มีความรูความสามารถเปนอยางดีในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการ
วิจัยในขอเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน
2.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุน รวมทั้ง
สามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
2.5 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือ
กรรมการผู จั ด การใหญ ห รื อ เที ย บเท า ในส ว นของภาคเอกชน ให ค วาม
เห็นชอบและรับรอง
2.6 ไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณสําหรับโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาทําการวิจัยไปแลว
2.7 ไม เป นผู อํ านวยการแผนงานหรื อหั วหน าโครงการวิ จั ยที่ อยู ระหว างการรั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช.
2.8 เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจัย
หมายเหตุ
1. ผูอํานวยการแผนงานวิจัย สามารถเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัยได 1 แผนงาน
และสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดอีก 1 โครงการวิจัยยอยเทานั้น
2. หัวหนาโครงการวิจัยยอย สามารถเปนไดไมเกิน 2 โครงการวิจัยยอย และตอง
อยูตางแผนงานวิจัยกัน

-33. เงื่อนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย
ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้
3.1 ตองมีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบทายประกาศนี้
3.2 ตองมีการบูรณาการงานวิจัยระหวางหนวยงานตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป
ในลักษณะสหสาขาวิชาการ เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง และนําไปสู
เปาหมายเดียวกัน
3.3 มีลักษณะเปนแผนงานวิจัยที่ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยตั้งแต 2-6 โครงการ
3.4 กรณีที่เปนการวิจัยที่ใชคนหรือสัตวในการทดลอง ใหมีหนังสือรับรองการ
ผ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลทางวิ จั ย ในคนหรื อ
คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยของหนวยงาน (แลวแตกรณี) ดวย
3.5 ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูใน
ขอเสนอการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอื่น
3.6 หาก วช. ตรวจพบวา ขอเสนอการวิจัยดังกลาวไดรับทุนซ้ําซอนหรือมีการ
ดําเนินการวิจัยมาแลว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย
และขอเรียกเงินทุนวิจัยคืน
3.7 ต อ งมี ก ารสร า งนั ก วิ จั ย รุ น ใหม และมี แ ผนการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติโดยไมผูกพันกับงบประมาณที่เสนอขอ
จาก วช.
3.8 ระบุผูใชผลงานวิจัยอยางชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
3.9 ผูสนใจสามารถเสนอขอเสนอการวิจัยไดเพียง 1 ขอเสนอเทานั้น และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่ วช. กําหนด
4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย
วช. จะพิจารณาขอเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ วช. กําหนด โดยผูทรงคุณวุฒิใน
คณะผูตรวจสอบทางวิชาการของ วช. และคําตัดสินของ วช. ถือวาเปนที่สิ้นสุด ทั้งนี้ หากขอเสนอการวิจัย
สามารถบูรณาการทางวิชาการรวมกันได วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการขอเสนอการวิจัยดังกลาว
เปนแผนงานวิจัยเดียวกัน
5. การสงขอเสนอการวิจัย
ผูสนใจสามารถสงขอเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภค-1ช/52) สําหรับ
ขอเสนอการวิจัยที่เปนแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (ภค-1ย/52) สําหรับโครงการวิจัยยอย
โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.nrct.go.th

-4รายละเอียดการสงขอเสนอการวิจัยมีดังนี้
1. ใหสงขอเสนอการวิจัยที่เปนภาษาไทย จํานวน 10 ชุด ตองมีทั้ง ภค-1ช/52
และ ภค-1ย/52
2. ตองมีหนังสือนําสงจากหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา
3. แผนบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย จํานวน 2 ชุด
โดยขอใหจัดสงข อเสนอการวิจัยมาตามที่อยูขางทาย ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 27
กุมภาพันธ 2552 ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับขอเสนอการวิจัยเฉพาะที่สงถึง วช. ภายในวันที่ 27
กุมภาพันธ 2552 ภายในเวลาราชการ กรณีที่สงขอเสนอการวิจัยทางไปรษณีย หรือผูใหบริการในลักษณะ
ไปรษณีย วช. จะรับขอเสนอการวิจัยที่ประทับตราภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เทานั้น
เรียน ผูอํานวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจยั
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ท างโทรศั พ ท ห มายเลข 0-2940-5495,
0-2579-2284, 0-2561-3721, 0-2561-2445 ตอ 485 – 490, 511 หรือทางโทรสาร 0-2579-4368,
0-2940-5495, 0-2561-3721

**ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับขอเสนอการวิจัยที่ปฏิบัติตามรายละเอียดขางตนไมครบถวน**
6. การแจงผลการพิจารณา
วช. จะแจงผลการพิจารณาขอเสนอการวิจัย ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2552

(นายกฤษณธวัช นพนาคีพงษ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ภาคผนวก

-1-

กรอบการวิจยั ปงบประมาณ 2552
กลุมเรื่องที่ 1 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
1. แผนวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับ
การใชทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือ การวิจัยเพื่อหารูปแบบของระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและธุรกิจบริการรวมทั้งบริการ
สุขภาพที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
วัตถุประสงค
เพื่อหารูปแบบการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ธุรกิจบริการ และระบบบริการสุขภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กอ ใหเ กิ ดการใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาดและรอบคอบ ตามหลั ก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคาและใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด โดยมีการใช
ประโยชน ค วบคู ไ ปกั บ การอนุรัก ษ แ ละพั ฒ นาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง จะสงผลใหม นุ ษ ย อยูรว มกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสันติและเกื้อกูลกัน ตลอดจนศึกษาถึงตนแบบระบบตางๆ ที่
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช เชน ธุรกิจบริการ ระบบบริการสุขภาพ เพื่อเปนฐานของการ
ดํารงอยูอยางพอเพียงของระบบตางๆ ซึ่งจะทําใหสามารถอยูอยางสมดุลและยั่งยืนได
2. แผนวิจัยการใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิต ดานความมั่นคงในการดําเนินชีวิต
ความอยูเย็นเปนสุข และความรับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาวิธีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิต ความอยูเย็นเปนสุข และความรับผิดชอบตอ
สังคม

-2ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดรูปแบบของการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตและมีความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปนรากฐานที่จะนําไปสูความ
เขมแข็งของสังคมที่จะทําใหไทยพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
3. แผนวิจัยการอนุรักษ ฟนฟู และตอยอดภูมิปญญาเพื่อใชประโยชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษ ฟน ฟู และตอยอดภูมิปญญา เพื่อนํามาพัฒนาใชประโยชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญญา และการพัฒนากิจกรรมบนพื้นฐานของศักยภาพชุมชน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางสมดุล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู บทเรียนจากการพัฒนา และใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม สังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งการสงเสริม วิจัยตอยอด หรือเลือกนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับใชกับภูมิปญญาที่มีอยูให
เหมาะสม เพื่อทําใหลดปญหาการขาดความรูความเขาใจในการใชภูมิปญญาที่มี หรือทิ้งภูมิปญญาที่มี
คุณคาที่สะสมมา ตลอดจนการใชเทคโนโลยี หรือนํามาประยุกตใชโดยไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทย
4. แผนวิจัยและพัฒนาเพื่อปลูกฝงและสรางเสริมจิตสํานึกและพฤติกรรมของเยาวชนและประชาชน
ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
เพื่อปลูกฝงคานิยมในการดําเนินชีวิตของเยาวชน และประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการดําเนินชีวิตดวยความอดทนมีความขยันหมั่นเพียร มีสติปญญา เพื่อสรางจิตใจที่มีความ
เขมแข็งและมีความพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
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กลุมเรื่องที่ 2 ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล
1. แผนวิจัยการสรางเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน
1.1 การแกปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย บังคับใช และการ
ปรับปรุง
1.2 ปญหาและอุปสรรค กระบวนการ และกลไกในการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
1.3 การตรวจสอบการทุจริต และประพฤติผิดมิชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.4 การเสริมสรางการเปนพลเมืองที่ดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน
2. เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายในการเลือกตั้งใหทัน
ตอสถานการณ
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและระบบตรวจสอบปองกันการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เพื่อเสริมสรางการเปนพลเมืองที่ดี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ลดปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
2. ได ก ฎหมายการเลื อ กตั้ ง และระเบี ย บของทางราชการที่ เ หมาะสมและทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวทางการบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ
3. ไดรูปแบบการบริหารจัดการและระบบตรวจสอบเพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติผิด
มิชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของประชาชน
4. ปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนในการใชสิทธิ์เลือกตั้ง เกิดเครือขายชุมชน และการสรางผูนํา
กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

-42. แผนวิจัยการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคม โดยเนนดาน
การออกกฎหมาย การบังคับใช และการปรับปรุงแกไข
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบของทางราชการใหเหมาะสมและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เปนพลวัต
2. เพื่อพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณบา นเมือง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรูปแบบกฎหมายและระเบียบทางราชการที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงกับยุคสมัย
2. ไดระบบการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
3. แผนวิจัยการพัฒนาองคความรูดานประชาสังคม และการจัดการความรูเพื่อขจัดความยากจน
และเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม
3.1 การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาสังคม
3.2 การเสริมสรางจิตสาธารณะของประชาชน
3.3 การวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการเปนหนี้ และผลกระทบตอประชาชน
3.4 ปจจัยการกอตัว ปญหาการกอตัว และการสรางเครือขาย
3.5 การถอดบทเรียนจากการวิจัย และนําไปใชประโยชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขความยากจนในระดับภูมิภาค
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานชี้วัดความยากจนในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม
3. พัฒนาองคความรูเพื่อสรางจิตสาธารณะของประชาชนในการสรางความเขมแข็งของประชา
สังคม เพื่อการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและพึ่งตนเองได
4. เพื่ อ ประเมิ น ผลกลไกและระบบการจั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นและการวิ เ คราะห ผ ลในระดั บ
ครัวเรือนตอปญหาความยากจน
5. เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการประชาสังคมในระดับชุมชนและการสรางเครือขายประชา
สังคมอยางเปนรูปธรรม
6. สังเคราะหงานวิจัยใหไดแนวทางในการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
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1. แนวทางแกไขความยากจนในระดับภูมิภาค
2. ไดรูปแบบมาตรฐานชี้วัดความยากจนในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม
3. สรางองคความรูแกประชาชนในการสรางจิตสาธารณะ ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนที่
สามารถพึ่งตนเองได
4. ไดรูปแบบกระบวนการประชาสังคมในระดับชุมชน และแนวทางการสรางเครือขายประชา
สังคมที่เปนรูปธรรม
4. แผนวิจัยหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคมและการสรางความสมานฉันท
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนและในประเทศ (ปญหาและการ
แกไขการพัฒนาเสนทางภาคเหนือสูภาคตะวันตก)
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหาและหาแนวทางแกไขเสนทางภาคเหนือสูภาคตะวันตก
2. เพือ่ ศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เศรษฐกิจ และสังคม ในการพัฒนาเสนทางภาคเหนือสู
ภาคตะวันตก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแนวทางในการแกไขและพัฒนาเสนทางภาคเหนือสูภาคตะวันตก
2. ไดขอมูลผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เศรษฐกิจ และสังคม ที่สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
5. แผนวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตอตานและปองกันการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน รวมทั้ง Non-Governmental Organization (NGO)
(เกณฑการบริการการจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับประเทศไทย และอื่นๆ)
วัตถุประสงค
1. เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการในการลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาค
ราชการ ภาคเอกชน และ NGO
2. พัฒนากระบวนการเฝาระวังเพื่อตอตานและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาค
ราชการ ภาคเอกชน และ NGO
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1. ไดรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาคราชการ
ภาคเอกชน และ NGO
2. ไดกระบวนการเฝาระวังแบบมีสวนรวมของประชาชนเพื่อตอตานและปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของภาคราชการ ภาคเอกชน และ NGO
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กลุมเรื่องที่ 3 การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา
1. แผนวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการ
พึ่งพาตนเอง
1.1 การวิจยั และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรทีส่ ามารถสกัดสารหรือพัฒนาการสกัดสารเพื่อ
เปนยา สารเสริมสุขภาพ และความงาม
1.2 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑจากขาว
1.3 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑจากยางพารา
1.4 การวิจยั และพัฒนาดานการผลิตและการใชประโยชนจากผลิตภัณฑไม
1.5 การวิจยั และพัฒนาดานเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) จากผลิตผลทาง
การเกษตร
1.6 การวิจยั และพัฒนาดานพลังงานชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
วัตถุประสงค
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑใหมๆ จากพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก
ยางพารา ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลม และไมปา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีสวนรวมในการลดสภาวะโลกรอน
หรือมีผลในการเสริมสรางสุขภาพของผูบริโภค
2. ผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อการสงออกและลดการ
นําเขา
2. แผนวิจัยการพัฒนาหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อใหไดมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อการสงออก
2.1 การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2.2 การวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑสําหรับผลิตผลทางการเกษตร
วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒนามาตรฐานสิน คาเกษตรเพื่อการส งออกของประเทศไทย โดยเนนเทคโนโลยีก าร
เก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้ง
การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก

-8ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สินคาเกษตรเพื่อการสงออกของประเทศไทยมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันเพื่อการสงออกและลดการนําเขาสินคาเกษตรเพื่อการ
สงออก
3. แผนวิจัยการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
3.1 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร
3.2 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภั ยของอาหาร และคุมครองผูบริโภค รวมทั้ ง
การศึกษาทางดานประโยชนของอาหารไทยในเชิงสุขภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. อาหารที่ผลิตไดในประเทศมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งใน
และตางประเทศ
2. ผลิตภัณฑอาหารไทยที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล ซึ่งมีศักยภาพในการแขงขันเพื่อการ
สงออก
3. ผลิตพืชอาหารและเกษตรอินทรีย
4. แผนวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางแกไขปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล
4.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาจุดเดนของผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการสงออก
4.2 การสรางตลาดตางประเทศที่รองรับการสงออกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคาและขอตกลง
การคาเสรี โดยการพัฒนาจุดเดนของผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการสงออก รวมทั้งการสรางตลาดเพื่อ
การสงออกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร

-9ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีจุดเดนที่ตองการของตลาดสงออก
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันเพื่อการสงออกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
5. แผนวิจัยปุยชีวภาพ
5.1 การเพิ่มกําลังการผลิตปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยใชวัสดุ
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่หาไดงายและมีศักยภาพเชิงปริมาณ เปนการวิจัย
ที่ผานกระบวนการหมัก หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
5.2 การศึกษากําลังการผลิตปุยอินทรียที่มีอยูในปจจุบัน
- การสํารวจกําลังการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ระดับชุมชน
- การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบผลิตปุยอินทรีย เชน มูลสัตว (N-Source) เศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในระดับชุมชน
5.3 การศึกษาศักยภาพในการผลิตปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยและขยะเทศบาล
5.4 การสรางสรรคหรือตอยอดจากการหมักปุยทั่วๆ ไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการผลิตปุยอินทรียจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม เชน กากออย/กากหมอกรอง
กากมันสําปะหลัง ทะลายปาลม และกากสา เปนตน
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตปุยอินทรียในปจจุบัน
3. เพื่อพัฒนาและตอยอดการวิจัยดานปุยอินทรีย เชน ปุยน้ํา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ลดการนําเขาปุยจากตางประเทศ
2. ดินสําหรับการเพาะปลูกพืชมีคุณลักษณะทางกายภาพดีขึ้น จากการที่เกษตรกรใชปุยอินทรีย
มากขึ้น
6. แผนวิจัยพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑปลาสวยงามและพรรณไมน้ําประดับ
6.1 การพัฒนาสายพันธุปลาสวยงามและพรรณไมน้ําประดับที่มีศักยภาพในการสงออก
6.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการสงออก
6.3 การศึกษาโอกาสทางการตลาดในการสงออกปลาสวยงามและพรรณไมน้ําประดับ
6.4 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมธุรกิจการสงออกปลาสวยงาม

-10วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มศักยภาพการสงออกปลาสวยงามและพรรณไมน้ําประดับของไทย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดสายพันธุปลาสวยงามที่มีความหลากหลาย มีสีสรรเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและ
ภายนอก
2. สามารถเพิ่มสวนแบงของตลาดและเพิ่มมูลคาการสงออก
3. ไดเทคโนโลยีการเลี้ยง การเพาะพันธุ การปองกันและรักษาโรค พัฒนาอาหารที่ราคาไม
แพง และมีคุณภาพ
4. เพิ่มทางเลือก เพิ่มรายได และเพิ่มตลาดในการสงออกปลาสวยงาม
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กลุมเรื่องที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพดานสมุนไพร
1. แผนวิจัยและพัฒนา Product Champion and Smart compound
วัตถุประสงค
เพื่อวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย ที่เปน Product champion หรือสารที่ไดและมีศักยภาพสูง ใหได
ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ครบถวนถูกตอง มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ครบถวน ถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาเชิงพาณิชยของสมุนไพร
ที่เปน Product Champion และ Smart compound
2. แผนวิจัยงานอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรของประเทศไทย
วัตถุประสงค
เป น การวิ จั ย ในเชิ ง อนุ รั ก ษ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช สมุ น ไพรในประเทศไทย
ในประเด็นของการเก็บรักษาพันธุพืชและขยายพันธุพืช
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แบบแผนการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร
2. เทคนิคการขยายพันธุและการเก็บรักษาพืชสมุนไพรที่หายากหรือใกลสูญพันธุ
3. แผนวิจัยองคความรูภูมิปญญาพื้นบานดานยารักษาโรคแผนโบราณ การนวดแผนไทยและ
สมุนไพรในสปา
วัตถุประสงค
เปนการวิจัยองคความรูภูมิปญญาพื้นบาน และการแพทยแผนไทยที่ใชรวมกับการรักษาแผน
ปจจุบัน หรือใชสมุนไพรไทยในธุรกิจสปา และเปนที่ยอมรับของบุคลากรทางการแพทยและประชาชน
ทั่วไป

-12ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. องคความรูภูมปิ ญญาพื้นบานและการแพทยแผนไทยทีย่ อมรับของบุคลากรทางการแพทย
และประชาชนทั่วไป
2. พัฒนาและสนับสนุนธุรกิจสปา ลดตนทุนคาใชจายในการสั่งผลิตภัณฑจากตางประเทศ
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กลุมเรื่องที่ 5 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม
1. แผนวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย และการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเครื่องมือทางการแพทยที่จําเปนและขาดแคลน
2. เพื่อบริหารจัดการเครื่องมือแพทยที่จําเปนและการบูรณาการใชรวมกัน
3. เพื่อพัฒนาเครือ่ งมือทางการแพทยเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศหรือเทคโนโลยีเพื่อ
ซอมแซมพัฒนาเครื่องมือทางการแพทยทนี่ ําเขาจากตางประเทศ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชน โรงพยาบาลตางๆ มีเครื่องมือแพทยที่จําเปนใชอยางทั่วถึง
2. มีการใชเครื่องมือแพทยทจี่ ําเปนรวมกันอยางคุมคา
2. แผนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรครบวงจร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขัน
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรที่มีศักยภาพของประเทศไทย
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก (ขาว มันสําปะหลัง
และออย) เชน การฉายรังสี การปรับปรุงพันธุ ฯลฯ
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคา อยางครบวงจร
2. พัฒนาพันธุพืชอาหารหลัก เพื่อใหไดพันธุพืชใหมในระยะเวลาอันสั้น เชน การฉายรังสี
หรือการใชอนุภาคไอออนเพือ่ เพิ่มผลผลิต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรใหไดผลิตภัณฑใหม
2. เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
3. ไดพันธุพืชใหมที่มีผลผลิตสูง เพื่อเปนแนวทางในการแขงขันในตลาด

-143. แผนวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
อุตสาหกรรมการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
วัตถุประสงค
1. ศึกษาและพัฒนาการสรางเครื่องมือจักรกลอุตสาหกรรมในการผลิต
2. ศึกษากระบวนการจัดการผลิตสินคาดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและลดตนทุนและขัน้ ตอน
การผลิต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเครื่องมือ เครื่องจักรใหม เพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
2. มีการจัดการกระบวนการผลิต และเครื่องมือตางๆ ใหมกี ารผลิตที่ไดประสิทธิภาพสูงสุดและ
คุมคา
4. แผนวิจัยดานเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ
ปองกันอาชญากรรม
วัตถุประสงค
ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย และสามารถปองกันอาชญากรรมได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีเทคโนโลยีใหมดานความมั่นคง และปองกันอาชญากรรมดวยการพึ่งพาตนเองได
5. แผนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะกําลังคน และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาวัยเด็ก
ถึงคนชรา
วัตถุประสงค
ศึกษาและพัฒนาโปรแกรม หรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาคนดาน IT หรือเทคโนโลยี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ไดโปรแกรม หรือหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะของคน ใหมีความสามารถใช IT และเทคโนโลยี
ใหมๆ ไดมากขึ้น
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กลุมเรื่องที่ 6 การบริหารจัดการการทองเที่ยว
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ไดมาตรฐานสากลบนฐานภูมปิ ญญาของ
ประเทศ
1. แผนวิจัยการจัดการตลาดการทองเที่ยวสีเขียวโดยเนนกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางการทองเที่ยวในระดับจังหวัดและทองถิ่น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดระบบการวิจัยตลาดการทองเที่ยวของไทยในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
จังหวัดและทองถิ่น เพื่อใหจังหวัดและทองถิ่นสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวสูความยั่งยืน
2. ไดขอมูลพฤติกรรมทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคุณภาพในระดับจังหวัดและทองถิ่น
เพื่อนําไปสูการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับตางๆ (จังหวัด อําเภอ ตําบลและ
เทศบาล)
3. ไดกลยุทธการยกระดับภาพลักษณและตราสินคาของผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอันนําไปสู
การกลับมาทองเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยว
2. แผนวิจัยการจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะทําลายการทองเที่ยว
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการออกแบบการจัดการจราจรและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับแหลงทองเที่ยวหลัก
2. เกิดระบบการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
3. เกิดการประเมินมูลคาทางนันทนาการเพื่อใชเปนขอมูลตัดสินใจการลงทุนของรัฐ
4. เกิดระบบการจัดการการทองเที่ยวทีด่ ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-163. แผนวิจัยการสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงบวกทางการทองเที่ยวที่วางอยูบนฐาน
ทรัพยากร ทุนทางสังคมและวิสาหกิจชุมชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแนวทางหรือรูปแบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการทองเทีย่ วใน
ระดับตางๆ (ประเทศ จังหวัดและชุมชน) อันจะเปนแนวทางการสงเสริมการลงทุนการ
ทองเที่ยวทีด่ ี
2. เกิดกระบวนการการเชื่อมโยงและรังสรรคฐานทรัพยากรทองถิ่นสูการสรางอาชีพทางเลือก
ทางการทองเที่ยวตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกระดับวิสาหกิจชุมชนทางการทองเที่ยวใหมีบทบาทในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวในระดับ
ที่สูงขึ้น
4. แผนวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือขายและกลไกการจัดการการทองเที่ยวระดับตางๆ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดความเขมแข็งของภาคีทางการทองเที่ยวในระดับตางๆ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มีอยูในพื้นทีต่ น
2. ไดหลักสูตรเชิงบูรณาการการทองเที่ยวใหเขากับศาสตรอื่นๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา
3. เกิดการเรียนรูต ลอดชีวิตใหกับภาคีทางการทองเที่ยว (ภาครัฐ เอกชนและประชาชน) ให
สามารถจัดการการทองเที่ยวสูความยั่งยืน
4. เกิดความรวมมือเชิงบูรณาการและเครือขายทางการทองเที่ยวใหสามารถทํางานรวมกันใน
การพัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยืน
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กลุมเรื่องที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการปลูกและเก็บเกีย่ วออย
1. แผนวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุออยระดับอุตสาหกรรมอยางครบวงจร
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการในการขยายพันธุออยใหเพียงพอตอความตองการระดับอุตสาหกรรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ปริมาณตนพันธุที่เพียงพอตอการปลูกระดับอุตสาหกรรม
2. ลดตนทุนการผลิตทอนพันธุและไดทอนพันธุที่ปลอดโรค
2. แผนวิจัยการพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการปลูกและเก็บเกี่ยวออย
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเครือ่ งมือและเทคโนโลยีการปลูกและเก็บเกีย่ วออยในแปลงปลูก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดเครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการปลูกออยหรือเก็บเกีย่ วออยในแปลงขนาดกลางและใหญ
2. ลดการใชแรงงานและลดตนทุนในการปลูกออย
3. แผนวิจัยการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือการตรวจสอบทอนพันธุออยปลอดโรค
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพทอนพันธุออยใหปลอดโรคตางๆ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ควบคุมโรคออยและปองกันการเกิดโรคระบาดในแปลงออย
2. ระบบการตรวจสอบทอนพันธุออยใหปลอดโรคที่ไดมาตรฐานสากล
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กลุมเรื่องที่ 8 Medical Hub
1. แผนวิจัยการศึกษาความเปนไปไดของการใชบริการสุขภาพ/ ผลิตภัณฑสุขภาพเปนสินคาออก
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชบริการทางสุขภาพ/ ผลิตภัณฑสุขภาพ เปนสินคาออก
(การเปดเสรี ทางการเมือง)
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดจากการใชบริการทางสุขภาพเปนสินคาออก (ผลกระทบทาง
สังคม เศรษฐกิจการลงทุน การคลัง สาธารณสุข โดยเฉพาะที่เกีย่ วของกับการมีสุขภาพดี
ถวนหนาของประชาชนไทย)
3. เพื่อศึกษามาตรการ ทางเลือก ที่จะพิทักษประชาชนไทยจากผลกระทบของการใชบริการทาง
สุขภาพ เปนสินคาออก
4. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการสงเสริม Medical Hub ที่มีตอระบบและคุณภาพการรักษา
พยาบาลของประเทศไทย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอเสนอแนะทางนโยบายวาสมควรจะใชบริการทางสุขภาพ / ผลิตภัณฑทางสุขภาพ เปน
สินคาออกหรือไม มากนอยเพียงใด
2. เกิดการกระตุน ใหหนวยงานที่เกีย่ วของวางมาตรการกระตุนใหประเทศไทยสามารถแขงขัน
ในการใชบริการทางสุขภาพ /ผลิตภัณฑทางสุขภาพ เปนสินคาออกได
3. เกิดการกระตุน ใหหนวยงานที่เกีย่ วของวางมาตรการปกปองสุขภาพของประชาชนไทย และ
ผูดอยโอกาส ตอการใชบริการทางสุขภาพ / ผลิตภัณฑทางสุขภาพเปนสินคาออก
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กลุมเรื่องที่ 9 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
1. แผนวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเพือ่ ใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งเพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบชลประทานที่เหมาะสมในพืน้ ที่
2. เพือ่ ใหเกิดการจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําที่เหมาะสม
3. เพื่อคนหารูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มคี วามเหมาะสมสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น ที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนทั้งในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และภูมิภาค
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการใชทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการผลิตทางการเกษตรและ
ประมง โดยสอดคลองกับทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น
2. แผนวิจัยการพัฒนาระบบ เครือขายและกลไกการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางการพัฒนาองคกรและการมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนทุนน้ําในราคาถูก โดยความรวมมือจากภาคเอกชน
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพน้ํา รวมทั้งศึกษาแนวทางการใชประโยชนจากน้ํา
ผิวดินและน้ําใตดินอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอุปโภค บริโภคทรัพยากรน้ํา
5. เพื่อพัฒนาคณะทํางานดานการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้าํ ของประเทศ (ทุกภาคสวน)
6. เพื่อคนคิดกฎหมาย กฎระเบียบการใชน้ํา คาน้ําตนทุนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน และการ
อนุรักษชุมชน
7. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชทรัพยากรน้ําของทุกภาคสวน
ของสังคมไทย

-20ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค มีราคาตนทุนถูกกวาเดิม
2. สามารถประยุกตใชกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ทําใหทุกภาคสวนเกิดการใชทรัพยากรน้ําที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สามารถปลูกสรางจิตสํานึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ําของทุกภาคสวน
4. น้ําใตดนิ และน้ําผิวดินมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑที่กําหนดสําหรับการใชประโยชนตางๆ
3. แผนวิจัยดานอุทกวิทยาของ 25 ลุมน้ํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงพลวัตของสมดุลของทรัพยากรน้ําในแตละลุมน้ําหลักและลุมน้ํารอง และความ
ตองการใชน้ําทุกประเภท ทัง้ ในปจจุบันและอนาคต
2. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ําทั้งที่มีอยูต ามธรรมชาติ (พื้นที่
ชุมน้ํา) และสรางขึ้นใหม (อางเก็บน้ํา แกมลิง) ใหสามารถประยุกตใชเพื่อประโยชนใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะการชลประทาน การอุปโภค-บริโภค การบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง
และการประมง
3. เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพของพืชแตละชนิดในการใชน้ํา เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา และ
การสรางสิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ํา ทั้งในพื้นที่ตนน้ํา กลางลุมน้ํา และปลายลุมน้ํา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แกไขปญหาทีเ่ กี่ยวของกับทรัพยากรน้ําดานตางๆ เชน ชลประทาน น้ําทวมและภัยแลง
2. มีตน แบบในการพัฒนาพื้นทีเ่ ก็บกักน้ําในลักษณะบูรณาการที่สามารถประยุกตใชกับพื้นที่
ตางๆ ที่มีสภาพปญหาในลักษณะเดียวกับพื้นที่ศึกษาในทุกภูมภิ าค
4. แผนวิจัยดานอุทกภัย ดินถลม และความแหงแลง
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหปจจัยตางๆ ทีม่ ีผลกระทบตอการเกิดอุทกภัย ดินถลม ความแหงแลง
และคนหาตนแบบ/แนวทาง การปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว
2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองอุตุ – อุทกวิทยา ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลการบริหารจัดการน้ําทวม ดินถลม และความ
แหงแลง
4. เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ําทวม ดินถลม ความแหงแลงที่มีประสิทธิภาพ

-21ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดแบบจําลองอุตุ - อุทกวิทยา ภูมิอากาศ รวมทั้งระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่เชื่อมโยง
กับปญหาดานอุทกภัย ดินถลม และความแหงแลง สามารถเชื่อมโยงกันไดอยางเปนระบบ
เพื่อการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ
2. ไดแนวทางการบริหารจัดการน้ําทวม ดินถลม และความแหงแลงที่มปี ระสิทธิภาพ
5. แผนวิจัยดานการปองกัน/อนุรักษ/การฟนฟู และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนที่ดนิ และ
การปองกัน/อนุรักษ /การฟน ฟู ในลุมน้ําทั้งระบบตอแหลงตนน้ําลําธารและพื้นทีช่ ุมชนทั้ง
ในและนอกพืน้ ที่ลุมน้ํา
2. เพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินงานในการปองกัน/อนุรักษ /การฟนฟู (การปลูกปา การสราง
ฝายตนน้ํา ปาชุมชน) และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชุมชน
พื้นที่ปาตนน้ํา และแหลงตนน้ําลําธาร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. พื้นที่ชุมชน พื้นที่ปาตนน้ํา และแหลงตนน้ําลําธาร คงสภาพตามธรรมชาติ โดยมีความอุดม
สมบูรณ สามารถเพิ่มผลผลิต รวมทั้งเปนเกราะกําบังภัยธรรมชาติไดอยางเหมาะสม
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กลุมเรื่องที่ 10 การจัดการขยะ
1. แผนวิจัยการจัดการขยะของ อปท. (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) อยางครบวงจรและ
เหมาะสม เชน วิธีการฝงกลบ เตาเผา หรือทําปุย
วัตถุประสงค
1. ประเมินความเปนไปไดในการจัดการขยะของ อปท. ทั้งในดานเศรษฐศาสตร สังคม กฎหมาย
และสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหและนําเสนอรูปแบบการดําเนินงานการจัดการขยะของ อปท. อยางครบวงจร
3. จัดตั้ง/ดําเนินโครงการนํารองการจัดการขยะของ อปท. ในพื้นทีจ่ ริงและประเมินผล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบแนวทางและวิธีการจัดการขยะของ อปท. ที่เหมาะสมกับชุมชน
2. ไดตนแบบ/รูปแบบการดําเนินงานการจัดการขยะของ อปท. อยางครบวงจร เพื่อใชเปน
ตัวอยางสูการใชประโยชนในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
2. แผนวิจัยเพื่อแกปญหามวลชนและกฎหมายในการจัดการขยะของ อปท. เชน การใชที่ดินหรือ
สถานที่กําจัดขยะของ อปท.
วัตถุประสงค
1. ศึกษาสภาพปญหาที่ทําใหเกิดการตอตานของมวลชนในพืน้ ที่ อปท./พื้นที่เปาหมาย และหา
แนวทางแกไขปญหาใหเหมาะสม
2. ศึกษาแนวทางการสรางความเขาใจ และความมั่นใจใหกับประชาชนในพืน้ ที่
3. ศึกษาหาแนวทางสรางความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานเอกชน และหนวยงานของ
รัฐเพื่อใหเกิดประโยชนสูงที่สุด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถนําเสนอรูปแบบ/วิธีการในการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตอการแกไขปญหา
มวลชนในการจัดการขยะของ อปท. ตามขั้นตอน เพื่อไมใหเกิดอุปสรรค/ลดการขัดแยงของชุมชนตอการ
จัดการขยะของ อปท.

-233. แผนวิจัยทางดานเทคโนโลยีที่นําขยะไปใชใหเกิดประโยชนดานตางๆ อยางบูรณาการ เชน
Waste to Energy
วัตถุประสงค
ศึกษาแนวทางการจัดการดานเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพื่อนําขยะไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคาตอการลงทุน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเปนการเพิม่ มูลคาในการนําขยะไปใชใหเกิดประโยชน และเปนทางเลือก/สงเสริมใหเกิด
แรงจูงใจในการจัดการขยะในระดับตางๆ
4. แผนวิจัยเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรการจัดการขยะของประเทศในภาพรวม
วัตถุประสงค
ศึกษาและนําเสนอยุทธศาสตรกรอบนโยบายการจัดการขยะของประเทศในอนาคต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใชเปนขอมูลทางการวิจยั ประกอบการนําเสนอผูบริหารที่เกี่ยวของในการผลักดันสูการใช
ประโยชนในการจัดการขยะของประเทศตอไปในอนาคต
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กลุมเรื่องที่ 11 การพัฒนาพันธุไมดอกไมประดับพื้นเมืองเพื่อการสงออก
1. แผนวิจัยการพัฒนาไมดอกไมประดับพืน้ เมืองตัวใหมของประเทศไทย เชน หงสเหิน ลิ้นมังกร
ซอ นกลิ่น ไทย หน าวัว กลว ยไม ดองดึง บอนสี ว านนางคุ ม ลั่ น ทม ชวนชม ไม ด อกหอม
พื ชกิ นแมลง เปน ตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อคัดเลือกไมดอกไมประดับพื้นเมืองตัวใหมที่มีศักยภาพ มาพัฒนาเปนพืชสงออกตัวใหม
2. เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาความหลากหลายของพันธุไมดอกไมประดับเดิม ใหสามารถ
เพิ่มปริมาณการจําหนายทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไมดอกไมประดับตัวใหมทมี่ ีศักยภาพในการสงออก
2. เกษตรกรมีรายไดและแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึน้
2. แผนวิจัยการพัฒนากลไกการตลาดเพื่อการสงออก การเก็บรักษาพันธุ การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว การบรรจุหีบหอ การขนสง และขบวนการผลิตอยางครบวงจร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายุการปกแจกัน การเก็บรักษาพันธุ การขนสง การบรรจุหีบ
หอ และขบวนการผลิตไมดอกไมประดับใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเปนทีย่ อมรับใน
ระดับสากล
2. เพื่อสงเสริมและผลักดันการสงออกไมดอกไมประดับตัวใหมและพัฒนาศักยภาพการสงออก
ของไมดอกตัวเดิมใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เทคโนโลยีใหมที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพไมดอกไมประดับ เชน อายุการปกแจกัน การ
บรรจุหีบหอ การขนสง เปนตน
2. ขบวนการและกลไกการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการสงออกอยางครบวงจร
3. แผนธุรกิจไมดอกไมประดับตัวใหมของประเทศไทย
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กลุมเรื่องที่ 12 พลังงานทดแทน : พลังงานน้ําขนาดเล็กและลม
1. แผนวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพดานเทคโนโลยีและทรัพยากรในการผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก
ในพื้นที่ลุมน้ําวัง ลุมน้ําแควนอย และลุมน้ําบางปะกง
วัตถุประสงค
1. ประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กในลุมน้ําวัง ลุมน้ําแควนอย และลุมน้ํา
บางปะกง โดยเนนเฉพาะ run-off-river hydro-power และงานวิจัยตองประเมินศักยภาพทั้ง
ทางดาน Technical potential , Economic potential และ Environmental potential โดยใช
กระบวนการชวยในการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ
2. เพื่อศึกษาขอมูลดานกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กในลุมน้ําวัง
ลุมน้ําแควนอย และลุมน้ําบางปะกง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบแหลงที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กของลุมน้ําวัง ลุมน้ําแควนอย
และลุมน้ําบางปะกง
2. กรมชลประทานสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงน้ําบูรณาการกับ
พลังงานโดยเฉพาะกลุมโครงการที่อยูในแผนของกรมชลประทาน
3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน และสํานักนโยบายและแผนพลังงาน สามารถนําขอมูลไปใชเปน
แนวทางในการดําเนินการตอเพื่อประโยชนสูงสุดของการจัดการดานพลังงานของประเทศ
2. แผนวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพของพลังงานลมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินศักยภาพของพลังงานลมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยที่คาดวาจะมีศักยภาพสูงพอสําหรับการติดตั้งกังหันลม
2. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอัตราเร็วและทิศทางของลมเฉพาะพื้นที่สําหรับการวิเคราะหในการ
ผลิตไฟฟาจากกังหันลม
3. เพื่อประเมินทางดานเทคนิค ทางเศรษฐศาสตรและทางสิ่งแวดลอมของการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม
4. เพื่อจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับการติดตั้งกังหันลมทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

-26ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่ที่คาดวาจะมีศักยภาพสูงสําหรับการ
ผลิตไฟฟาซึ่งสามารถติดตั้งกังหันลมขนาดใหญตอไปได
2. ทําใหทราบถึงแนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการนําพลังงานลมไปประยุกตใช
ในการผลิตไฟฟาแบบเชื่อมตอกับสายสง
3. สามารถนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญเพื่อสาธิตและเพื่อการผลิตไฟฟา
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กลุมเรื่องที่ 13 พลาสติกชีวภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดกระบวนการผลิตสารตั้งตนในการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑดานพลาสติกชีวภาพ
และเตรียมความพรอมสําหรับถายทอดเทคโนโลยี
2. เปนการคิดคนเทคโนโลยีใหมเพื่อความไดเปรียบ
3. มี specification ของ compound ตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถขยายผล
สูภาคอุตสาหกรรม
4. เพื่อการลดตนทุนเพื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศและตรงตามความตองการของตลาดสงออก
1. แผนวิจัยดานพลาสติกชีวภาพระดับตนน้าํ (Fermentation and Polymerization) ประกอบดวย
1.1 Fermentation (การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียเพื่อการผลิต LA, PHA)
- หาวิธีที่เปน Rapid screening for PHA producing microorganism
- ทําการผลิตใหได Succinic acid / propane diol (PDO)
- ทําการผลิตใหได D-lactic â หรือ L-lactic â (เพียงอยางเดียว)
- ผลิตโดยวิธี high cell density เพื่อการผลิต PHA
- Mutation ของเชื้อ
1.2 Separation/Extraction (lab scale/pilot scale)
- extraction (physical/chemical)
- purification
1.3 Polymerization for PLA (lab scale/pilot scale)
- Purification ของสารตั้งตน
- Stereo complex
- ROP (Ring Opening Polymerization)
- Direct condensation (เชน Catalyst, Reactor Design, Condition เปนตน)
1.4 Copolymerization
- PLA based
- PHA based
- อื่นๆ

-282. แผนวิจัยดานพลาสติกชีวภาพระดับปลายน้ํา (Compounding - การขึ้นรูป - การพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
2.1 การปรับปรุงคุณสมบัติของ PLA ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑประเภทตางๆ
2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง (Hi-end) เชน
- ชิ้นสวนในรถยนต
- ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
- Medical packaging
- disposable packaging
- เฝอก
- ถุงน้ําเกลือ
- เสนใย non-woven spin bond
- อื่นๆ
2.3 การทํา Food packaging จากโปรตีนสัตว

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

แบบ ภค-1ช/52

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2552
--------------------------------------(แบบ ภค-1ช/52 หมายถึง แบบเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (Research Program) หรือเรียกวา
ชุดโครงการวิจัย)
ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง
(ระบุกลุมเรือ่ งเดียวเทานัน้ )
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) .............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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(ใหจัดทําแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ภค-1ย/52 ) ทุกโครงการ แนบทายแบบเสนอแผนงานวิจัยดวย)
สวน ก : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวย
1.1 ผู อํ า นวยการแผนงาน (ระบุชื ่อ ผู อํ า นวยการแผนงาน หมายเลขบัต รประจํ า ตัว
ประชาชน หนวยงาน และสถานที่ติดตอ พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ Email * * กรุณาระบุใหชัดเจนเพื่อประโยชนของทานในการติดตอกลับ)
1.2 ผูรวมงานวิจัย (ระบุชื่อหัวหนาโครงการยอย หนวยงาน และสถานที่ติดตอ พรอมทั้ง
หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail)
1.3 หนวยงานหลัก (ระบุชื่อหนวยงานหลักในระดับกลุม/กอง/สํานัก/ กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท โทรสาร)
1.4 หนวยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.3)
2. ประเภทการวิจัย (ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท คําอธิบายดังรายละเอียดแนบทาย)
 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
 การวิจัยประยุกต (Applied research)
 การพัฒนาทดลอง (Experimental development)
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัย

-23. คําสําคัญ (keyword) ของแผนงานวิจัย (ระบุคําสําคัญ (keyword) ที่มีความสําคัญตอชื่อ
เรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได)
4. ความสําคัญและที่มาของปญหา (แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้
ในระดับแผนงานวิจัย โดยกําหนดปญหาใหชัดเจน ทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึน้ ดวยการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหา
แนวทางที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ)
5. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย (ใหระบุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจน
เปนขอเรียงลําดับตามความสําคัญ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับความสําคัญและที่มาของปญหา
ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจัย)
6. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด (ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมที่
สามารถประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และ
ตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เวลา

ตนทุน

7. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวชี้วัด (ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่อง
จากผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอมในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาว และ
ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1)
8. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย (แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฏีที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่ทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พรอม
แสดงแผนผังความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย)

-39. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนพรอมระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบจากผลงานวิจัยที่
คาดวาจะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน)
10. แผนการบริหารแผนงานวิ จัยและแผนการดํา เนิน งาน พรอมทั้ งขั้ นตอนการดําเนิน งาน
ตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถามี) (แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวม
ตลอดการวิจัย เพื่อประโยชนในการติดตาม และประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาใน
การดําเนินการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) แตละขั้นตอน
จนสิ้นสุดการวิจัย ในกรณีที่มีการเสนอของบประมาณในการวิจัยสูง ควรแสดงการบริหาร จัดการแผนงาน
วิจัยที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหการวิจัยไมบรรลุวัตถุประสงค และระบุแนวทางการแกไขหากเกิด
ความผิดพลาด)
11. แผนการสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย (ระบุแนวทางหรือ
แผนการดําเนินงานในการเปดโอกาสหรือสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย)
12. กลยุทธของแผนงานวิจัย (ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการ
ทําการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยยอย (ถามี) และโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยอยางสมบูรณถูกตอง
และชัดเจนถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน เพื่อนําไปสูผลสําเร็จของแผนงานวิจัยนี้อยาง
เปนรูปธรรม)
13. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย (ระบุระยะเวลาที่ใชในการทําการวิจัยไมควรเกิน 1 ป
ถาระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ปขึ้นไปตองระบุ เดือน ปที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุดการวิจัย รวมทั้งระบุ
ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด ทั้งนี้ วช.จะใหการสนับสนุน
งบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป)
14. แผนการใชจา ยงบประมาณของแผนงานวิจัย (แสดงแผนการใชจา ยงบประมาณของ
แผนงานวิจัย)
14.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัยเฉพาะปที่เสนอขอโดยแยกตาม
งบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้ หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาใช
สอย หมวดคาตอบแทน หมวดคาวัสดุ หมวดคาครุภัณฑ (ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน
พรอมใบเสนอราคา) คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน (ไมเกินรอยละ 10 ของงบวิจัย
ไมรวมหมวดคาครุภัณฑ) รูปแบบตารางดังรายละเอียดแนบทาย
14.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแตละปตลอดการวิจัยโดยแยกเปน
หมวด ดังขอ 14.1
14.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการยอยในแตละปที่เสนอขอ

-415. ผลสําเร็จและความคุ มค าของการวิจัย ตามแผนการบริ หารงาน และแผนการดําเนิน งาน
ตลอดแผนงานวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย
โดยสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของแผนงานวิ จั ย และนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ความคุ ม ค า ของ
งบประมาณที่จะใชทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่
คาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมทั้งระบุ
ประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็ง
ของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดงมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จ
ของงานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)

-5ระดับความสําเร็จของงาน (เลือกได 1 ระดับ)
 P (Preliminary results)
 I (Intermediate results)
 G (Goal results)
16. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 2. เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหลงทุน)
.
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ
.
2.2 คาดวาจะทราบผล
.
17. คําชี้แจงอื่นๆ
17.1 คํารับรองเพื่อชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของแผนงานวิจัยที่เสนอขอหากมีมากกวา 1
แหลงโปรดระบุสัดสวน
17.2 แสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในอันที่จะเปน
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของแผนงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
18. หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาของโครงการวิจัย (กรณีมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหจัดทํา
หนังสือรับรอง ตามตัวอยางขางทาย)
19. ลงลายมือชื่อผูอํานวยการแผนงาน
เพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการวิจัยและ
ดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552
20. คําอนุมัตขิ องผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการ
ใหญ หรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน ในการยินยอม/อนุญาต ใหดําเนินการวิจยั รวมทั้งใหใชสถานที่
อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย

-6สวน ข : ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือ
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย)
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลัง
ไมเกิน 5 ป)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาได
ทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
หมายเหตุ : ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน
ในการประเมินแผนงานวิจัย
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รายละเอียดแนบทาย
1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย
1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เปน
การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือ
ความสัมพันธตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดย
มิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
1.2 การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ
ที่ไดจากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัด
ลวงหนา
1.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรู ที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการ
ติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น
2. ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแตละป ตลอดการวิจัย
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
รายการ
แผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยยอยที่ 1…….n (ถามี)
โครงการวิจัยที่ 1
1. หมวดคาจางชั่วคราว
2. หมวดคาใชสอย
3. หมวดคาตอบแทน
4. หมวดคาวัสดุ
5. หมวดคาครุภัณฑ
6. คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน
รวม

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ n

รวม
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ตัวอยาง
หนังสือรับรองการเปนทีป่ รึกษาแผนงานวิจัย

ขาพเจา
ปรึกษาแผนงานวิจัยเรื่อง

สังกัด

.ขอยื น ยั น ว า ข า พเจ า ได รั บ เป น ที่
.
.
.
.ซึ่งมี
.
เปนผูอํานวยการแผนงาน.

ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย

ลงชื่อ.................................................................
(
)
...../...../.....

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

แบบ ภค-1ย/52

แบบเสนอโครงการวิจัย (Sub Research)
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2552
-----------------------------------(แบบ ภค-1ย /52 หมายถึง แบบเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (Sub Research) ซึ่งเปนแบบในการ
จัดทําขอเสนอการวิจัยโครงการวิจัยที่อยูภายใตแผนงานวิจัย)
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย
1.1 หัวหนาโครงการ (ระบุชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงาน หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail * * กรุณาระบุให
ชัดเจนเพื่อประโยชนของทานในการติดตอกลับ)
1.2 ผูรวมงานวิจัย (ระบุชื่อผูรวมวิจัย หนวยงาน พรอมทั้งสถานที่ติดตอ หมายเลข
โทรศัพท โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานที่แตละคน
รับผิดชอบ)
1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุชื่อที่ปรึกษาโครงการ หนวยงาน สถานที่ติดตอ หมายเลข
โทรศัพท โทรสาร และ E-mail)
1.4 หนวยงานหลัก (ระบุชื่อหนวยงานหลักในระดับกลุม/กอง/สํานัก/ กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท โทรสาร)
1.5 หนวยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.4)

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนาหมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัย

-22. ประเภทการวิจัย (ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท คําอธิบายดังรายละเอียดแนบทาย)
 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
 การวิจัยประยุกต (Applied research)
 การพัฒนาทดลอง (Experimental development)
3. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย (ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือ
เนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
นําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได)
4. ความสําคัญ และที่มาของปญหา (แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจยั เรื่องนี)้
5. วัตถุประสงคของการวิจัย (ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียง
ตามลําดับความสําคัญเปนขอๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหา)
6. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับ
ปญหาที่ทําการวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได)
7. ทฤษฎี สมมติ ฐ าน และหรื อ กรอบแนวความคิ ด ของการวิ จั ย (แสดงทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สมมติฐานและหรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย)
8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ (ใหระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลที่เปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ
โดยบรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะทําการวิจัย)
9. เอกสารอางอิงของการวิจัย (ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล)
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนํา
ผลการวิจัย ไปใช ประโยชน ระบุ ไ ดม ากกว า 1 ขอ พรอ มระบุ ก ลุ ม เป า หมายที่ จ ะได รับ ประโยชน แ ละ
ผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน)
11. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย (ใหแสดง
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาขั้นตอไปที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา
สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน)
12. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล (อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการ
วิจัย อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อ
ประโยชนในการเสนอของบประมาณ)
13. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ระบุระยะเวลาที่ใชในการ
ทําการวิจัยไมควรเกิน 1 ป ถาระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ปขึ้นไปตองระบุ เดือน ปที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่
สิ้นสุดการวิจัย รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด)

-314. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู (ระบุรายละเอียด)
15. งบประมาณของโครงการวิจัย
15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณเฉพาะปที่เสนอขอ โดยแยกใหชัดเจนตามหมวดตางๆ
ดังนี้ หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาใชสอย หมวดคาตอบแทน หมวดคาวัสดุ หมวดคา
ครุภัณฑ (ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบเสนอราคา) คาธรรมเนียมการอุดหนุน
สถาบัน (ไมเกินรอยละ 10 ของงบวิจัย โดยไมรวมหมวดคาครุภัณฑ)
15.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยในแตละป กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา
ดําเนินการมากกวา 1 ป โดยแยกเปนหมวดดังขอ 15.1
16. ผลสํ าเร็จและความคุมค าของการวิจัย ตามแผนการบริ หารงาน และแผนการดําเนิน งาน
ตลอดแผนงานวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย
โดยสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของแผนงานวิ จั ย และนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ความคุ ม ค า ของ
งบประมาณที่จะใชทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่
คาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมทั้งระบุ
ประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)

-42. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็ง
ของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดงมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จ
ของงานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
ระดับความสําเร็จของงาน (เลือกได 1 ระดับ)
 P (Preliminary results)
 I (Intermediate results)
 G (Goal results)
17. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอืน่
 2. เสนอตอแหลงทุนอื่น (ระบุชื่อแหลงทุน)
.
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ
.
2.2 คาดวาจะทราบผล
.
18. คําชี้แจงอื่นๆ
18.1 คํารับรองเพื่อชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยที่เสนอขอหากมีมากกวา 1
แหลงโปรดระบุสัดสวน
18.2 แสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในอันที่จะเปน
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
19. หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาของโครงการวิจัย (กรณีมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหจัดทํา
หนังสือรับรอง ตามตัวอยางขางทาย)
20. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการ เพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการวิจัยและดําเนินการ
วิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552
21. คําอนุมัตขิ องผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการ
ใหญ หรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน ในการยินยอม/อนุญาต ใหดําเนินการวิจยั รวมทั้งใหใชสถานที่
อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย

-5สวน ข : ประวัติคณะผูว ิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือ
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย)
7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.2 งานวิจยั ทีท่ ําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจยั ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป)
7.3 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา ได
ทําการวิจยั ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด

หมายเหตุ : ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชนใน
การประเมินขอเสนอโครงการ
_________________________________
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รายละเอียดแนบทาย
ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย
1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เปนการศึกษา
คนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ และ
ความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้ง
และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใช
ประโยชนโดยเฉพาะ
2. การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ
ที่ไดจากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชดั
ลวงหนา
3. การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใชความรูที่
ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลานั้นใหดีขึ้น
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ตัวอยาง
หนังสือรับรองการเปนทีป่ รึกษาโครงการวิจัย

ขาพเจา
ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง

สังกัด

.ขอยื น ยั น ว า ข า พเจ า ได รั บ เป น ที่
.
.
.
.ซึ่งมี
.
เปนหัวหนาโครงการ.

ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย

ลงชื่อ.................................................................
(
)
...../...../.....

