คู่มือ
พิจารณาทุนวิจัย

งานส่งเสริมงานวิจย
ั และตํารา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาัลยนราธิวาสราลชนครินทร์

นยบายละยุทธศาสตร์งานสงสริมงานวิจัยละนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประวัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
฿นคณะรัฐมนตรี การประชุมมืไอวันทีไ 8 กรกฎาคม 2546 เดຌอนุมัติ฿นหลักการ฿หຌจัดตัๅงมหาวิทยาลัยทีไ
จังหวัดนราธิวาสละจังหวัดนครพนม ดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาทีไมีอยูลຌว฿นจังหวัด พืไอจะเดຌ฿ชຌ
ทรัพยากรรวมกัน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด มีการลงทุนนຌอยทีไสุดทาทีไสามารถจะทาเดຌ ดยเมขัดตอปรัชญา
การศึกษาละภารกิจของสถาบันการศึกษาดิม การบริหารการจัดการ ละการดานินการมีความสอดคลຌอง
ละหมาะสมกับสภาวการณ์ของประทศ ทัๅงนีๅนืไองจากจังหวัดนราธิวาสละจังหวัดนครพนม ปຓนจังหวัดทีไ
ตัๅงอยู฿นตาหนงทางภูมิศาสตร์ทีไปຓนรอยตอออกเปสูประทศพืไอนบຌาน การจัดตัๅงสถาบันอุดมศึกษาทีไจังหวัด
นราธิวาสละจังหวัดนครพนม นอกจากจะปຓนการกระจายอกาสทางการศึกษาระดับ อุดมศึกษา฿หຌกับ
ประชาชน฿นพืๅนทีไ ละจังหวัด฿กลຌคียงพรຌอมทัๅงยังมีอกาสทีไจะรองรับการศึกษาตอ ละการ฿หຌบริการทางการ
อุดมศึกษาของประชาชน฿นประทศพืไอนบຌานเดຌอีกดຌวย
ปรัชญา
ศึกษา วิจัย วิชาชีพดຌานวิทยาศาสตร์ทคนลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพละสังคมศาสตร์ ปຓนรากฐาน฿น
การพัฒนาคนชุมชนสังคมของสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปຓนมหาวิทยาลัยชัๅนนาอันดับหนึไงของสามจังหวัดชายดน฿ตຌ
ดຌานวิชาชีพละนวัตกรรมภาย฿ตຌพหุวัฒนธรรมภาย฿นป 2564
ภารกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1. ผลิ ตบั ณ ฑิ ต฿หຌ มีความรูຌ ความสามารถทางวิช าการละทัก ษะ฿นวิ ช าชีพ รูຌ จั ก คิดอย า งมีหตุผ ล มี
คุณธรรม ละมีความ฿ฝຆรียนรูຌ
2. จัดการศึกษาทางดຌานวิชาชีพทัๅงระดับตไากวาปริญญาละระดับปริญญา
3. จัดการศึกษา ดยนຌนประชาชน฿นภูมิภาคทีไตัๅงของมหาวิทยาลัยละประทศ฿กลຌคียงปຓนสาคัญ
4. สงสริมละพัฒนาครือขายความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย ละการบริการกับสถาบันละ
หนวยงานอืไน ทัๅง฿นประทศละตางประทศ
5. จั ด การศึ ก ษา วิ จั ย ส ง สริ ม ละ฿หຌ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ทีไ บู ร ณาการการศึ ก ษากั บ การน าศิ ล ปะ
วัฒนธรรมละการกีฬา ดยคานึงถึงความสอดคลຌองกับกลุมประชาชนทัไวเป พืไอพัฒนาสูสากล
6. สงสริม ประยุกต์ ละพัฒนาวิชาการละวิชาชีพชัๅนสูง

7. สรຌางหรือพัฒนาองค์ความรูຌอยางตอนืไอง ละนาความรูຌนัๅนเป฿ชຌประยชน์฿นการพัฒนาประทศละ
ภูมิภาค฿กลຌคียง ดยนຌนการวิจัย การประยุกต์ละบูรณาการภูมิปัญญาทຌองถิไนขຌากับทคนลยีพืไอ
พัฒนาชุมชนละสังคม฿หຌขຌมขใง มีสันติสุขละยัไงยืน
8. ฿หຌบริการทางวิชาการละวิช าชีพ ถายทอดองค์ความรูຌละทคนลยีทีไปຓนประยชน์พืไอพัฒนา
ศักยภาพ฿นการผลิตละบริการชุมชน สังคม ละประทศ ตลอดจนการชีๅนาทางลือกทีไดีกชุมชน
ละสังคม
9. ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม สงสริมละสนับสนุนการกีฬาละนันทนาการ
10. รวมพัฒนาทຌองถิไน ดานินการาจัดการศึกษาละฝຄกอบรมทีไตอบสนองความตຌองการละสริมสรຌาง
องค์ ค วามรูຌ ข องชุ ม ชน฿หຌ  ขຌ ม ขใ ง ชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของทຌ อ งถิไ น สรຌ า งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยาพืไ อ ความ
จริญกຌาวหนຌาอยางมัไนคงละยัไงยืนของปวงชน
11. จัด฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นการจัดการ การบารุงรักษา ละการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางสมดุลละยัไงยืน พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกชุมชนละ฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นการ
กาหนดนยบายละบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์งานสงสริมงานวิจัยละนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย ละนวัตกรรม ทีไมีคุณภาพ มุงสู Thailand 4.0
2. บริการวิชาการ วิชาชีพ ทีไมีมาตรฐาน พืไอตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสังคม ฿นสามจังหวัด
ชายดน฿ตຌ
3. พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม Innovation
4. ผยพรงานวิจัยนวัตกรรม Innovation งานสรຌางสรรค์ อยางปຓนระบบ
5. นางานวิจัยนวัตกรรม งานสรຌางสรรค์ ฿ชຌประยขน์ สรຌางมูลคา
6. บูรณาการงานวิจัยนวัตกรรมละงานสรຌางสรรค์ทุกภาคสวนสูชิงพานิชย์
7. สรຌางระบบกลเลคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา
ป้าหมายงานสงสริมงานวิจัยละนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1. ผลงานวิช าการ งานวิจั ย สิไ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมทีไเดຌรับ การผยพร ฿นระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
2. งานวิจัยสิไงประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ทีไนาเป฿ชຌประยชน์ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสามจังหวัดชายดน
฿ตຌ
3. งานวิจัยสิไงประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทีไเดຌรับการคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา
4. การบริการวิชาการวิชาชีพทีไตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสังคม

5. ปຓนศูนย์กลาง฿นการบริการวิชาการ วิชาชีพ ฿นสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ตัวชีๅวัดป้าประสงค์งานสงสริมงานวิจัยละนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1. ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิไงประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม ทีไเดຌรับการผยพร฿นระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
2. จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิไงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ทีไเดຌรับรางวัล฿นระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
3. จานวนผลงานวิจัย สิไงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ทีไเดຌรับการรับรองจากหนวยงานภายนอก หรือ ผูຌทีไ
นาเป฿ชຌประยชน์฿นสามจังหวัดชายดน฿ตຌ
4. จานวนหนวยงานภายนอก หรือผูຌนาเป฿ชຌประยชน์฿นสามจังหวัดชายดน฿ตຌ ทีไเดຌรับประยชน์จาก
ผลงานวิจัย สิไงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
5. จานวนผลงานของมหาวิทยาลัยทีไเดຌรับการคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา
6. รຌอยละของจานวนผูຌรับบริการวิชาการ วิชาชีพ ทีไพึไงพอ฿จ
7. รຌอยละของจานวนครงการบริการวิชาการ วิชาชีพผานกณฑ์ความพึงพอ฿จ
8. จานวนศูนย์ฉพาะทางพืไอ฿หຌบริการวิชา วิชาชีพ
9. จานวนครัๅงของผูຌรับบริการ วิชาการวิชาชีพจากศูนย์ฉพาะทาง
10. จานวนหนวยงานทีไขຌารับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์

กระบวนการละขัๅนตอนการสมัครรับขอทุนอุดหนุน
ความหมายของทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมานผนดิน
มหาวิทยาลั ยมีการสนั บสนุ น฿หຌ อาจารย์ นักวิจัยทีีความชี
ไม
ไยวชาญ฿นสาขาตางโ ร ว มกั นทางาน
วิจัยพืไผลิตผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพ฿นระดับสากล฿หຌมีจานวนมากขึๅน รวมถึงสรຌางผลงานวิ จัยทีไกิดจากการ
บูรณาการปຓนสาขา฿หม กิ ดการสรຌางนักวิ จัยรุน฿หมพืไอสานตอการทางานอยางตอนืไองททีไครบวงจร กิ ด
ครืไอขายงานวิชาการ฿นนวราบทีไขຌมขใง ชืไอมยงระหวางสวนงานตาง โ ภาย฿น ละภายนอกมหาวิ ทยาลัย
ทัๅง฿นประทศละตางประทศ พืไอพิไมอานาจตอรอง฿นการสวงหาทุนวจิยั ละหลงทุนจากรั ฐบาล ิงิน
งบประมาณผนดินี กใปຓนอีกหลง ทุนหนึไงทีไมหาวิทยาลัย฿หຌความสาคัญละสงสริมสนับสนุน฿หຌนักวิจยทีีไม
ศักยภาพสูงสนอขอทุนอยปຓนประจาทุกป
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงินงบประมาณผนดิน หมายถึง งินอุดหนุนการวิจัยทีไเดຌรับการพิจารณา
จั ด สรรจากรั ฐ บาลปຓ น รายป ดยมหาวิ ท ยาลั ย จะสนอครงการวิ จั ย พืไ อ ขอตัๅ ง งบประมาณเวຌ ล ว งหนຌ า

1 ปงบประมาณ ตัวอยางชน จะ฿ชຌงินอุดหนุนการวิจัย฿นปงบประมาณ 2561 ( ริไม 1 ตุลาคม 2560 ) สวน
งานตางโจะสนอครงการตัๅงตดือนสิงหาคม 2559 ถึง กันยายน 2559 ดยครงการทีไสนอขอตัๅง
งบประมาณจะตຌองสนอเปยังสานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ (วช.) ซึไงปຓนหนวยงานทีไเดຌรับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีทาหนຌาทีไประมินคุณภาพลละคัดสรรครงการวิจัยทีไสอดคลຌองกับนยบายตามผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมของประทศละตรวจสอบความซๅาซຌอนของครงการวิจัย /ผนงานวิจัย พืไอ฿หຌเปปຓนเป
ตามนยบายละผนงานของสภาวิจัยละพืไอนปຓนการ฿ชຌงินงบประมาณผนดินทีไมีอยูอยางจากัด พืไอ฿หຌ
กิดความคุຌมคาสูงสุด ซึไงผลการประมินละตรวจสอบจาก วช. จะสงเปยังสานักงบประมาณ ซึไงปຓนหนวยงาน
ทาหนຌาทีไ ตรวจสอบ ติดตามประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลของการ฿ชຌงินอุดหนุนการวิจัย รวมทัๅงผลผลิต
(output) ละผลลัพธ์ (outcome) ทีไเดຌรับจากครงการวิจัยปຓนเปตามปງาหมายทีไกาหนดละจะมีผลต อการ
เดຌรับการจัดสรรวงงินทุนอุดหนุนการวิจัยทีไมหาวิทยาลัยจะเดຌรับ฿นตละป
ดังนัๅนการสนอผนงาน/ครงการวิ จัยพืไอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิ จัยจากงินงบประมาณผนดิน
ประดในสาคัญประการรก฿นการจัดทาขຌอสนอการวิจัยคือตຌองมีความสอดคลຌองกับยุ ทธศาสตร์ละนยบาย
การวิจยั ของชาติ ดังตอเปนีๅ
1. ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12* (พ.ศ.2560–2564)
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
3. นยบายละยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติฉบับทีไ 9 (พ.ศ. 2560-2564) กลุมรืไองวิจัยทีไควร
มุงนຌนการทาวิจัยตามนยบายละยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ ฉบับทีไ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
4. กลุมรือไ งรงดวนประกอบดຌวย 13 กลุมรือไ งละพืชทีไ สาคัญ 3 ชนิด
5. นยบายรัฐบาล
ความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละนยบายการวิจัยของชาติ ประกอบดຌวย
ขຌอทีไ 1 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12* (พ.ศ.2560–2564)
1.1 ยุทธศาสตร์การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ทุนมนุษย์ ของประทศเทยยังมีปัญหา฿นดຌานคุณภาพคน฿นตละชว งวัย ดยผลลัพธ์ทาง
การศึกษาของดใกวัยรียนคอนขຌางตไา การพัฒนาความรูຌละ ทักษะของรงงานเมตรงกับตลาดงาน฿นขณะทีไ
คนเทยจานวนเมนຌอยยังเมสามารถคัดกรองละลือกรับวัฒนธรรมเดຌอยางหมาะสม ซึไงสงผลตอวิกฤตคานิยม
ทัศนคติ ละพฤติกรรม฿นการดานินชีวิต การพัฒนา฿น ระยะตอเปจึงตຌอง฿หຌความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคน฿หຌมีความสมบูรณ์ พืไอ฿หຌคนเทยมีทัศนคติ ละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีไดีของสังคม เดຌรับ
การศึกษาทีไมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ละสามารถรียนรูຌดຌวยตนองอยางตอนืไอง มีสุขภาวะทีไดีขึๅน คน

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูຌ ละความสามารถพิไมขึๅน รวมทัๅงสถาบันทางสังคมมีความขຌมขใงละมีสวนรว ม฿น
การพัฒนาประทศพิไมขึๅน นวทางการพัฒนาทีไสาคัญ ประกอบดຌวย
1.1.1 ปรั บ ปลีไ ย นค า นิ ย มคนเทย฿หຌ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ ละ
พฤติกรรมทีไพึงประสงค์
1.1.2 พัฒ นาศักยภาพคน฿หຌ มีทักษะความรูຌ ละความสามารถ฿นการดารงชีวิตอยางมี
คุณคา
1.1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต
1.1.4 ลดปัจจัยสีไยงดຌานสุขภาพละ฿หຌทุกภาคสวนคานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
1.1.5 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐละปรับระบบการงินการ
คลังดຌาน สุขภาพ
1.1.6 พัฒนาระบบการดูลละสรຌางสภาพวดลຌอมทีไหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.1.7 ผลักดัน฿หຌสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประทศอยางขຌมขใง
1.2 ยุทธศาสตร์การสรຌางความปຓนธรรมละลดความหลืไอมลๅา฿นสังคม
การพัฒนา ฿นชวงทีไผานมาทา฿หຌสังคมเทยกຌาวหนຌาเปหลายดຌาน ตการกຌปัญหาความ
หลืไอมลๅาละสรຌางความปຓนธรรม฿นสังคมเทยมีความคืบหนຌาชຌา ทัๅงรืไองความตกตางของรายเดຌระหวางกลุม
ประชากร ความตกตางของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทัๅงขຌอจากัด฿นการขຌาถึงกระบวนการยุติธรรม
ละทคนลยี ข องกลุ ม ผูຌ ดຌอ ยอกาสละกลุ มทีไ อ ยู ฿ นพืๅ น ทีไห า งเกล ดัง นัๅ น การพัฒ นา฿นระยะตอ เป จึ ง
จาปຓนตຌองมุงลดปัญหาความ หลืไอมลๅาดຌานรายเดຌของกลุมคนทีไมีฐานะทางศรษฐกิจสังคมทีไตกตางกัน กຌเข
ปัญหาความยากจน พิไมอกาสการขຌาถึงบริการพืๅนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทัๅงพิไมศักยภาพชุมชนละ
ศรษฐกิจฐานราก฿หຌมี ความขຌมขใง พืไอ฿หຌชุมชนพึไงพาตนองละเดຌรับสวนบงผลประยชน์ทางศรษฐกิ จ
มากขึๅน นวทางการพัฒนาทีไสาคัญ ประกอบดຌวย
1.2.1 การพิไมอกาส฿หຌกับกลุมปງาหมายประชากรรຌอยละ 40 ทีไมีรายเดຌตไาสุด฿หຌสามารถ
ขຌาถึงบริการ ทีไมีคุณภาพของรัฐ ละมีอาชีพ
1.2.2 การกระจายการ฿หຌบริการภาครัฐทัๅงดຌานการศึกษา สาธารณสุข ละสวัสดิการทีไมี
คุณภาพ฿หຌครอบคลุมละทัไวถึง
1.2.3 การสริ มสรຌ า งศั กยภาพชุ มชน การพั ฒ นาศรษฐกิ จชุ มชน ละการสรຌ างความ
ขຌมขใงการงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอ฿หຌ ชุมชน
สามารถพึไงพาตนองเดຌ มีสิทธิ฿น การจัดการทุน ทีไดินละทรัพยากรภาย฿นชุมชน

1.3 ยุทธศาสตร์การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน
ศรษฐกิจเทยขยายตัวตไากวาศักยภาพอยางตอนืไองปຓนวลาหลายป ทัๅงจากผลกระทบของ
ศรษฐกิจลกซบซา ละขຌอจากัดภาย฿นประทศองทีไปຓนอุปสรรคตอการพิไมผลิตภาพละขีดความสามารถ
฿นการขงขัน รวมทัๅงฐานศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัวชຌา
การพัฒนา ๑ ป ตอจากนีๅ เป จึ งนຌ น฿หຌศรษฐกิจติบตเดຌตามศักยภาพละมีสถียรภาพ
ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวละปຓนกลเกสาคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจเทย ผลิตภาพการ
ผลิตของประทศพิไมขึๅน การลงทุนภาครัฐละอกชนมีการขยายตัวอยางตอนืไองละมาจากความรวมมือกัน
มากขึๅน ประชาชนละผูຌป ระกอบการขຌาสู ร ะบบภาษีมากขึๅน ละประทศเทยมีขีดความสามารถ฿นการ
ขงขัน ทางศรษฐกิจสูงขึๅน นอกจากนีๅยังนຌน฿หຌศรษฐกิจรายสาขามีการติบตอยางขຌมขใง ภาคการกษตร
นຌนกษตรกรรมยัไงยืนละ฿หຌกษตรกรมีรายเดຌพิไมขึๅน มีการพัฒนามืองอุตสาหกรรมนิวศ การทองทีไยว
สามารถ ทารายเดຌละขงขันเดຌมากขึๅน วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีบทบาทตอระบบศรษฐกิจมาก
ขึๅน ภาคการงินมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน นวทางการพัฒนาทีไสาคัญ ประกอบดຌวย
1.3.1 การบริหารจัดการศรษฐกิจสวนรวม
1.3.2 การสริ มสรຌ า งละพั ฒ นาขีด ความสามารถ฿นการขงขัน ของภาคการผลิ ตละ
บริการ
1.4 ยุทธศาสตร์การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน
ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมกาลังปຓนจุดออนสาคัญตอการรักษาฐาน
การผลิตละการ฿หຌบริการ รวมทัๅง การดารงชีวิตของคนเทย ซึไงปัญหาดังกลาวกิดจากการลดลงของพืๅนทีไปຆา
เมຌ ทรัพยากรดินสืไอมทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความสีไยง฿นการขาดคลนทรัพยากรนๅา
฿นอนาคต ปัญหาสิไงวดลຌอมพิไมสูงขึๅนตามการขยายตัวของศรษฐกิจละชุมชนมือง การปลีไย นปลงสภาพ
ภูมิอากาศละภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนละรุนรงมากขึๅน ละขຌอตกลงระหวางประทศกีไยวกับ
การปลีไยนปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความขຌมขຌนซึไงจะสงผลตอนวทางการพัฒนาประทศ฿นอนาคต
ดังนัๅน การพัฒนา฿นระยะตอเปจึงมุงนຌนการรักษาละฟຕนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การ
สรຌางความมัไนคงดຌานนๅา ละการบริหารจัดการทรัพยากรนๅา฿หຌมีประสิทธิภาพ การสรຌางคุณภาพ สิไงวดลຌอมทีไ
ดี ลดมลพิษ ละลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนละระบบนิวศ การพิไมประสิทธิภาพการ ลดกຍาซ
รื อ นกระจกละขี ด ความสามารถ฿นการปรั บ ตั ว ต อ การปลีไ ย นปลงสภาพภู มิ อ าก าศ ละการพิไ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืไอลดความสีไยงจากภัยพิบัติ ละลดความสูญสีย฿นชีวิตละทรัพย์สินทีไกิด
จากสาธารณภัย นวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบดຌวย
1.4.1 การรักษาฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรຌางสมดุล ของการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์
อยางยัไงยืนละ ปຓนธรรม

1.4.2 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนๅาพืไอ฿หຌกิดความมัไนคง สมดุล ละ
ยัไงยืน
1.4.3 กຌเขปัญหาวิกฤตสิไงวดลຌอม
1.4.4 สงสริมการผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
1.4.5 สนับสนุนการลดการปลอยกຍาซรือนกระจก ละพิไมขีดความสามารถ฿นการปรับตัว
ตอการ ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
1.4.6 บริหารจัดการพืไอลดความสีไยงดຌานภัยพิบัติ
1.4.7 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การละกลเกกຌ เ ขปั ญ หาความขั ด ยຌ ง ดຌ า น
ทรัพยากรธรรมชาติละ สิไงวดลຌอม
1.4.8 การพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศ
1.5 ยุทธศาสตร์การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไงละยัไงยืน
กระสลกาภิวัตน์ละความกຌาวหนຌาทางทคนลยี฿นปัจจุบัน มีนวนຌมสงผลกระทบตอ
ความมัไนคงละสถียรภาพของประทศเทย฿นหลายมิติทัๅงภัยคุกคามภายนอก฿นรืไองการขยายอิทธิพลละ
การพิไมบทบาทของประทศมหาอานาจ฿นภูมิภาคตางโ ของลกอาชญากรรมขຌามชาติละการกอการรຌาย
ละภัยคุกคามภาย฿นประทศ เดຌก ความหใน ตางทางความคิดละอุดมการณ์ของคน฿นชาติ การสรຌ าง
สถานการณ์฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ละการคุกคามทางศรษฐกิจ ดยอาชญากรรมคอมพิวตอร์
ดังนัๅน การพัฒนา฿นระยะตอเป จึงนຌน฿นรืไองการปกปງองละชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
฿หຌปຓนสถาบันหลักของประทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีสวนรวมปງองกันกຌเขปัญหาความมัไนคง
ประชาชน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน มีอกาส฿น การศึกษาละการ
ประกอบอาชีพทีไสรຌางรายเดຌพิไมขึๅน ประทศเทยมีความสัมพันธ์ละความรวมมือดຌานความมัไนคงกับนานา
ประทศ฿นการปງองกันภัยคุกคาม฿นรูปบบตางโ ควบคูเปกับการรักษาผลประยชน์ของชาติมีความพรຌอมตอ
การรับมือภัยคุกคามทัๅงภัยคุกคามทางทหารละภัยคุกคามอืไนโ ละผนงานดຌานความมัไนคงมี การบูรณาการ
สอดคลຌองกับนยบายการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม นวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบดຌวย
1.5.1 การรักษาความมัไนคงภาย฿น พืไอ฿หຌกิดความสงบ฿นสังคมละธารงเวຌซึไงสถาบัน
หลักของชาติ
1.5.2 การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการปງองกันประทศ พืไอตรียมความพรຌอม฿นการ
รับมือภัยคุกคาม ทัๅงการทหารละภัยคุกคามอืไน โ

1.5.3 การส ง สริ มความร ว มมือ กับ ต างประทศดຌา นความมัไ นคง พืไ อบู ร ณาการความ
รวมมือกับมิตรประทศพืไอผลประยชน์ทางศรษฐกิจ สังคม ละการปງองกันภัย
คุกคามขຌามชาติ
1.5.4 การรักษาความมัไนคงละผลประยชน์ของชาติทางทะลพืไอคงเวຌซึไงอานาจอธิปเตย
ละสิทธิอธิปเตย฿นขตทางทะล
1.5.5 การบริหารจัดการความมัไนคงพืไอการพัฒนา พืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองกันระหวาง
ผนงานทีไกีไยวขຌองกับความมัไนคงกับผนงานการพัฒนาอืไน โ ภาย฿ตຌการมีสวน
รวมของภาคประชาชน
1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละ ธรรมาภิบาล
฿นสังคมเทย
ระบบการบริหารจัดการ฿นภาครัฐทีไขาดประสิทธิภาพปຓน อุปสรรคทีไสาคัญตอการพัฒนา
ประทศมาอยางตอนืไ องทัๅงการ฿หຌ บ ริการประชาชนยั งเม เดຌมาตรฐานสากล การบั งคับ ฿ชຌกฎหมายทีไขาด
ประสิ ทธิภ าพ การบริ ห ารจัดการละการ฿หຌ บ ริ การของทຌองถิไน ขาดความปร ง฿สระบบละกระบวนการ
ยุติธรรมเมสามารถอานวยความยุติธรรมเดຌอยางสมอภาคละปຓนธรรมรวมทัๅงการทุจริตประพฤติมิชอบ฿น
สังคมเทย
การพัฒ นาระยะตอเปจึ ง ตຌองร งปฏิรู ป การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ฿หຌ กิด ผลสั มฤทธิ์อย า ง
จริงจัง ดยมุงนຌน฿นรืไองการลดสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานบุคลากรละพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการละ
การ฿หຌบริการของภาครัฐ รวมทัๅงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประทศการพิไมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทีไดีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน การปรับคะนนดัชนีการรับรูຌการทุจริต฿หຌอยู฿นระดับทีไดีขึๅนละ
การลดจานวนการดานินคดีกับผูຌมิเดຌกระทาความผิด นวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบดຌวย
1.6.1 ปรับปรุงครงสรຌางหน วยงาน บทบาท ภารกิจละคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ฿หຌ มี
ความปรง฿ส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดทีไหมาะสมกิดความคุຌมคา
1.6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณละสรຌางกลเก฿นการติดตามตรวจสอบการงิน
การคลังภาครัฐ
1.6.3 พิไมประสิทธิภาพละยกระดับการ฿หຌบริการสาธารณะ฿หຌเดຌมาตรฐานสากล
1.6.4 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
1.6.5 ปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ
1.6.6 ปฏิรูปกฎหมายละกระบวนการยุติธรรม฿หຌมีความทันสมัยปຓนธรรม ละสอดคลຌอง
กับขຌอบังคับสากลหรือขຌอตกลงระหวางประทศ

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพื นฐานละระบบลจิสติกส์
ทีไผานมาการพัฒนา ครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ของประทศประสบปัญหาดຌาน
ความตอนืไอง฿นการดานินการละปัญหาชิงปริมาณคุณภาพละการบริหารจัดการการ฿หຌบริการทีไสอดคลຌอง
กับมาตรฐานสากล ทา฿หຌมีขຌอจากัด฿นการสนับสนุนการพัฒนาประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ
การพั ฒ นา฿นระยะต อ เปจึ ง มุ ง นຌ น ฿นรืไ อ งการลดความขຌ ม ของการ฿ชຌ พ ลั ง งานละลด
ตຌนทุนลจิสติกส์ของประทศการพัฒนาระบบขนสงทางรางละทางนๅาพิไมปริมาณการดินทางดຌวยระบบ
ขนส ง สาธารณะ฿นขตมื อ งละขยายขี ด สามารถ฿นการรองรั บ ปริ ม าณผูຌ  ดยสารของท า อากาศยาน฿น
กรุงทพมหานครละทาอากาศยาน฿นภูมิภาค การพิไมความสามารถ฿นการขงขันดຌานลจิสติกส์ละการ
อานวยความสะดวกทางการคຌาการพัฒนาดຌานพลังงานพืไอพิไมสัดสวนการ฿ชຌพลังงานทดทนตอปริมาณการ฿ชຌ
พลังงานขัๅนสุดทຌาย ละลดการพึไงพากຍาซธรรมชาติ฿นการผลิตเฟฟງา การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัลละการพัฒนา
ดຌานสาธารณูปการ ินๅาประปาี
1.7.1 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานขนสง
1.7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
1.7.3 การพัฒนาระบบลจิสติกส์
1.7.4 การพัฒนาดຌานพลังงาน
1.7.5 การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล
1.7.6 การพัฒนาระบบนๅาประปา
1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม
การพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทย฿นชวงระยะวลาทีไผานมาอาศัยการพิไมประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความเดຌปรียบดຌานรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติละการนาขຌาทคนลยีสารใจรูปจากตางประทศ
มากกวาการสะสมองค์ความรูຌพืไอพัฒนาทคนลยีของตนอง ทา฿หຌสวนบงผลประยชน์ทางดຌานทคนลยี
ซึไงมีมูลคาพิไมสูงตกอยูกับประทศผูຌปຓนจຌาของทคนลยี อีกทัๅงการลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนายังเมพียง
พอทีไจะขับคลืไอนประทศสูสังคมนวัตกรรมเดຌ
การพัฒนาจึงนຌน฿นรืไองการพิไมความขຌมขใงดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีของประทศ
ละการพิไมความสามารถ฿นการประยุกต์฿ชຌวิทยาศาสตร์ทคนลยีละนวัตกรรมพืไอยกระดับ ความสามารถ
การข งขั น ของภาคการผลิ ต ละบริ ก ารละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน นวทางการพั ฒ นาส าคั ญ
ประกอบดຌวย
1.8.1 รงสงสริมการลงทุนวิจัยละพัฒนาละผลักดันสูการ฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์
ละชิงสังคม
1.8.2 พัฒนาผูຌประกอบการ฿หຌปຓนผูຌประกอบการทางทคนลยี

1.8.3 พัฒนาสภาวะวดลຌอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม
1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคมือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ
฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ประทศเทยตຌอง฿ชຌประยชน์จากศักยภาพละภูมิสังคม
ฉพาะของพืๅนทีไละการดานินยุทธศาสตร์ชิงรุกพืไอสริมจุดดน฿นระดับภาคละจังหวัด฿นการปຓนฐานการ
ผลิตละบริการทีไสาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากร฿นขตมืองจะปຓนอกาส฿นการกระจายความ
จริญละยกระดับรายเดຌของประชาชนดยการพัฒนามือง฿หຌปຓนมืองนาอยูละมีศักยภาพ฿นการรองรับ
การคຌาการลงทุนรวมทัๅงลดรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนา฿นกรุงทพฯละภาคกลางเปสูภูมิภาค
นอกจากนีๅการปຓนสวนหนึไงของประชาคมศรษฐกิจ อาซียนยังปຓนอกาส฿นการปຂดพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หม
บริวณชายดนชืไอมยงการคຌาการลงทุน฿นภูมิภาคของ เทยกับประทศพืไอนบຌานอีกดຌวย
ดังนัๅ น การพัฒ นาจึ งมุงนຌน ฿นรืไ องการลดชองวางรายเดຌระหวางภาคละมีการกระจาย
รายเดຌทีไปຓนธรรมมากขึๅน การพิไมจานวนมืองศูนย์กลางของจังหวัดปຓนมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุม฿นสังคม
พืๅนทีไฐานศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตทีไมีประสิทธิภาพสูงละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ละการพิไมมูลคาการ
ลงทุน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมบริวณชายดน นวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบดຌวย
1.9.1 การพัฒนาภาคพืไอสรຌางอกาสทางศรษฐกิจ฿หຌกระจายตัวอยางทัไวถึง
1.9.2 การพัฒนามือง
1.9.3 การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ
1.10 ยุทธศาสตร์ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา
การพัฒนาความรวมมือระหวางประทศของเทย฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ยึดหลักคิด
สรี ปຂดสรีละปຂดอกาสดยมุงนຌนการพัฒนาละขยายความรวมมือ ทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม ความมัไนคง
ละอืไนโ กับมิตรประทศ ละปຓนการขับคลืไอนตอนืไองจากการดานินการภาย฿ตຌผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ
ดยกาหนดปຓ น นวทางการดานิ นนยบายการคຌาละการลงทุน ทีไสรี ปຂ ดกวຌาง ละปຓ นธรรม ดานิ น
ยุทธศาสตร์ ชิงรุก฿นการสวงหาตลาด฿หมโ ส งสริ ม฿หຌ ผูຌป ระกอบการเทยเปลงทุน฿นตางประทศ ละ
สงสริมความรวมมือพืไอการพัฒนากับประทศ฿นอนุภูมิภาคละภูมิภาครวมทัๅงประทศนอกภูมิภาค
ดังนัๅน การพัฒนาจึงมุงนຌน฿นรืไองการมีครือขายการชืไอมยงตามนวระบียง ศรษฐกิจทีไ
ครอบคลุมละมีการ฿ชຌประยชน์เดຌตใมศักยภาพ การพิไมระบบหวงซมูลคา฿นอนุภูมิภาคละ ภูมิภาคอาซียน
ประทศเทยปຓนฐานศรษฐกิจ การคຌาละการลงทุนทีไสาคัญ฿นภูมิภาคอนุภูมิภาค อาซียน ละอชีย รวมทัๅง
มีการพัฒนาสวนขยายจากนวระบียงศรษฐกิจ฿นอนุภูมิภาค฿หຌครอบคลุมภูมิภาคอาซียน อชียตะวันออก
ละอชีย ฿ตຌละประทศเทยปຓน หุຌนส วนการพัฒนาทีไส าคัญทัๅง฿นทุกระดับ นวทางการพัฒ นาส าคัญ
ประกอบดຌวย

1.10.1 ขยายความรวมมือทางการคຌาละการลงทุนกับมิตรประทศละสวงหาตลาด฿หม
สาหรับสินคຌาละบริการของเทย
1.10.2 พัฒนาความชืไอมยงดຌานการคมนาคมขนสง ลจิสติกส์ ละทรคมนาคม฿นกรอบ
ความรวมมือ อนุภาคภาย฿ตຌผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ละ
JDS ละภูมิภาคอาซียน พืไออานวยความสะดวกละลดตຌนทุนดຌานลจิสติกส์
1.10.3 พัฒนาละสงสริม฿หຌเทยปຓนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ ละการลงทุน
ทีไดดดน ฿นภูมิภาค
1.10.4 สงสริมการลงทุนเทย฿นตางประทศ ิOutward investment) ของผูຌประกอบการ
เทย
1.10.5 ปຂดประตูการคຌาละพัฒนาความรวมมือกับประทศพืไอนบຌาน฿นลักษณะหุຌนสวน
ทางยุทธศาสตร์ ทัๅง฿นระดับอนุภูมิภาค ละภูมิภาคทีไมีความสมอภาคกัน
1.10.6 การสรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนากับประทศ฿นอนุภูมิภาค ภูมิภาค ละนานา
ประทศ
1.10.7 ขຌารวมปຓนภาคีความรวมมือระหวางประทศดยมีบทบาททีไสรຌางสรรค์
1.10.8 สงสริมความรวมมือกับภูมิภาคละนานาชาติ฿นการสรຌางความมัไนคง
1.10.9 บูรณาการภารกิจดຌานความรวมมือระหวางประทศละดຌานการตางประทศ
1.10.10 สงสริม฿หຌกิดการปรับตัวภาย฿นประทศทีไสาคัญ
ขຌอทีไ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง
2.1.1 สริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลักละการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข
2.1.2 ปฏิรูปกลเกการบริหารประทศละพัฒนาความมัไนคงทางการมือง ขจัดคอร์รัปชัไน
สรຌางความชืไอมัไน฿นกระบวนการยุติธรรม
2.1.3 การรักษาความมัไนคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอยภาย฿นตลอดจนการบริหาร
จัดการความมัไนคงชายดนละชายฝัດงทะล
2.1.4 การพัฒนาระบบ กลเก มาตรการละความรวมมือระหวางประทศทุกระดับละ
รักษาดุลยภาพความสั มพันธ์กับประทศมหาอานาจพืไอปງ องกันละกຌเขปัญหา
ความมัไนคงรูปบบ฿หม

2.1.5 การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการผนึกกาลังปງองกันประทศ การรักษาความสงบ
รียบรຌอยภาย฿นประทศ สรຌางความรวมมือกับประทศพืไอนบຌานละมิตรประทศ
2.1.6 การพัฒนาระบบการตรียมพรຌอมหงชาติละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม
2.1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลเกทีไกีไยวขຌองจากนวดิไงสูนวระนาบมากขึๅน
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
2.2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ สงสริมการคຌา การลงทุนพัฒนาสูชาติการคຌา
2.2.2 การพัฒนาภาคการผลิตละบริการสริมสรຌางฐานการผลิตขຌมขใง ยัไงยืนละ
สงสริมกษตรกรรายยอยสูกษตรยัไงยืนปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
2.2.3 การพัฒ นาผูຌ ป ระกอบการละศรษฐกิ จชุมชน พัฒ นาทั กษะ ผูຌ ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพรงงานละพัฒนา SMEs สูสากล
2.2.4 การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมือง พัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน ละ
พัฒนาระบบมืองศูนย์กลางความจริญ
2.2.5 การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานการขนสง ความมัไนคงละพลังงาน ระบบ
ทคนลยีสารสนทศ ละการวิจัย ละพัฒนา
2.2.6 การชืไอมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจลก สรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนากับ
นานาประทศ สงสริม฿หຌเทยปຓนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
2.3 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษ์
2.3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
2.3.2 การยกระดับการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพทาทียมละทัไวถึง
2.3.3 ปลูกฝังระบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีไพึงประสงค์
2.3.4 การสรຌางสริม฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี
2.3.5 การสรຌางความอยูดีมีสุขของครอบครัวเทย
2.4 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม
2.4.1 สรຌางความมัไนคงละการลดความหลืไอมลๅาทางศรษฐกิจละสังคม
2.4.2 พัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ
2.4.3 มีสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการดารงชีวิต฿นสังคมสูงวัย
2.4.4 สรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมละ ความขຌมขใงของ
ชุมชน
2.4.5 พัฒนาการสืไอสารมวลชน฿หຌปຓนกลเก฿นการสนับสนุนการพัฒนา 2

2.5 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
2.5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟຕนฟูละปງองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2.5.2 วางระบบบริหารจัดการนๅา฿หຌมีประสิทธิภาพทัๅง 25 ลุมนๅา นຌนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
2.5.3 การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
2.5.4 การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศละมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
2.5.5 การรวมลดปัญหาลกรຌอนละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
2.5.6 การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลังพืไอสิไงวดลຌอม
2.6 ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.6.1 การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีขนาดทีไหมาะสม
2.6.2 การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ
2.6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนละพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
2.6.4 การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ
2.6.5 การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตาง โ
2.6.6 ฿หຌทันสมัยปຓนธรรมละปຓนสากล
2.6.7 พัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
2.6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ
ขຌอทีไ 3 นยบายละยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติฉบับทีไ 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีดังตอเปนีๅ
3.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยทีไ 1 รงสงสริมการวิจัยละพัฒนาพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายละสนองตอบ
ตอประดใน รงดวนตามยุทธศาสตร์ละผนพัฒนาประทศ ละภารกิจของหนวยงาน ดยรัฐลงทุนพืไอ
การวิจัยละพัฒนาพิไมขึๅนอยางตอนืไอง
พืไอ฿หຌหนวยงานละนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยองค์ความรูຌนวัตกรรมละทคนลยีจากงานวิจัย
ทัๅงการวิจัยพืๅนฐาน การวิจัยละพัฒนาละการวิจัยพืไอพัฒนางานประจา ทีไมีทัๅงคุณภาพ ปริมาณ ละมุง ปງา
สนองตอบตอปງาหมาย ละประดในรงดวนตามยุทธศาสตร์ชาติละภารกิจของหนวยงาน ดยรัฐลงทุน พืไอ
การวิจัยละพัฒนาพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ฿หຌสอดคลຌองกับ ิรางี ยุทธศาสตร์การวิจัยหงชาติ 20 ป ละผน
ปฏิรูประบบวิจัยบบบูรณาการของประทศ (รางี กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ิพ.ศ. 2560-2579) ละ
ิรางี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทังๅ นีๅเดຌกาหนดกลยุทธ์การวิจัยทีไ
฿หຌความสาคัญ฿นรืไองตางโ มีดังตอเปนีๅ

กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 1 : รงสงสริมละสนับสนุน฿หຌหนวยงานละนักวิจัยผลิต
ผลงานวิจัย องค์ความรูຌ นวัตกรรม ละทคนลยีจากงานวิจัย฿นรูปบบสหวิทยาการละบูรณาการความ
รวมมือจากหลายหนวยงาน พืไอมุงปງาสนองตอบตอปງาหมายการพัฒนาประทศละภารกิจของหนวยงาน
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 2 : สงสริมละสนับสนุนการวิจัยละพัฒนาตามกรอบวิจัยมุง
ปງาละวิจัยทຌาทายเทยทีไปຓนประดในการพัฒนารงดวนตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 5 ป ละ 20 ป หรือการ
ตรียมความพรຌอมตอการปลีไยนปลงของประทศ฿นอนาคต
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 3 : สริมสรຌางสังคมวิจัย฿นระดับทຌองถิไ นละชุมชน฿หຌมี
ศักยภาพขຌมขใง฿นการ วิจัยละพัฒนา พืไอยกระดับการพัฒนาละกຌเขปัญหา฿นพืๅนที
กลยุทธ์ทกีไ ารวิจัยทีไ 4 : สงสริมละสนับสนุนครงการวิจัยละพัฒนาบบสหสาขา
฿หຌสามารถเดຌรับ การจัดสรรงบประมาณการวิจัยอยางตอนืไองระยะยาว พืไอ฿หຌเดຌนวัตกรรม ทีไสามารถพิไม
มูลคาทางศรษฐกิจละสังคม
3.2 ยุทธศาสตร์การวิจัยทีไ 2 สงสริมละสนับสนุนการวิจัยละพัฒนา฿นภาคอกชน
พืไอสงสริมละสนับสนุนภาคอกชน พิไมพูนศักยภาพ พิไมการลงทุนละ ขยายการวิจัย
ละพัฒนา จนกิดผลงานวิจัย องค์ความรูຌ นวัตกรรม ละทคนลยี จากงานวิจัย฿หຌปຓนประยชน์ ดຌานการ
ผลิต การพาณิชย์ละบริการทีไสนองตอบตอความตຌองการของภาคอกชนละการพัฒนาประทศ รวมถึง
สามารถชวยลดตຌนทุนการผลิตพิไมผลิตภาพ ละขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 1 : สงสริม สนับสนุน ละสรຌางรงจูง฿จ฿หຌภาคอกชนพิไม
การลงทุนละขยาย การวิจัยละพัฒนาภาย฿นองค์กร ฿นการสรຌางผลงานวิจัย องค์ความรูຌ นวัตกรรม ละ
ทคนลยีจากงานวิจัย฿หຌกิดประยชน์ดຌานการผลิต พาณิชย์ละบริการ
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 2 : ทบทวนละปรับปรุงกฎหมายกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ
มาตรการกลเกวิธีการละ การบังคับ฿ชຌ฿หຌสามารถอืๅอตอการลงทุน/รวมลงทุน การดานินการวิจัยละ พัฒนา
ละการจดสิทธิบัตรของภาคอกชน
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 3 : พัฒนาละสงสริมระบบละกลเกความรวมมือ ละรวม
ลงทุนระหวาง ภาคอกชน ภาครัฐ ละภาคการศึกษา฿นการวิจัยละพัฒนาละการ฿ชຌ ประยชน์รวมถึงกลเก
การดานินการวิจัยรวมระหวางบุคลากรของภาครัฐตาง หนวยงาน ภาครัฐกับภาคอกชน ละภาคการศึกษา
กับภาคอกชน ทีไเดຌผล฿นทางปฏิบัติ

3.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยทีไ 3 สงสริมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัยองค์ความรูຌ นวั ตกรรม
ละทคนลยีจากงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์อยางป็นรูปธรรมดยความรวมมือของภาคสวน
ตางโ
พืไอ฿หຌ ภาคอุตสาหกรรม/พาณิช ย์ สั งคม/ชุมชน วิชาการละนยบาย ฿ชຌป ระยชน์ จาก
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรูຌ นวัตกรรม ละทคนลยีจากงานวิจัยอยางปຓนรูปธรรม ละตรง
ตามความตຌองการทีไสอดคลຌองกับนวทางการพัฒนาประทศ
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 1 : สงสริมการจัดการความรูຌละสรຌางองค์ความรูຌ นวัตกรรม
ละทคนลยีจากงานวิจัย พืไอการ฿ชຌประยชน์อยางปຓนรูปธรรม สาหรับภาคอุตสาหกรรม/ พาณิชย์สังคม/
ชุมชน วิชาการ ละนยบาย
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 2 : สงสริมการถายทอดกระบวนการวิจัย องค์ความรูຌ
นวัตกรรม ละทคนลยี จากผลงานวิจัยอยางทัไวถึงสูภาคอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ ละ
นยบาย พืไอการ฿ชຌประยชน์อยางปຓนรูปธรรม
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 3 : พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎระบียบ ขຌอบังคับละ
มาตรการ฿หຌอืๅอตอการนา ผลงานวิจัย องค์ความรูຌนวัตกรรม ละทคนลยีจากงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์เดຌจริง
ดยภาคอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการละภาครัฐ
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 4 : ประชาสัมพันธ์ชิงรุกละ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารพืไอ
สงสริมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจั ย องค์ความรูຌ นวัตกรรม ละทคนลยีจากงานวิจัย เป฿ชຌ
ประยชน์อยางปຓนรูปธรรม
3.4 ยุทธศาสตร์การวิจัยทีไ 4 รงรัดพัฒนาระบบวิจัยของประทศ฿หຌขຌมขใง ป็นอกภาพละ
ยัไงยืน รวมถึงสรຌางระบบนิวศการวิจัยทีไหมาะสม
พืไอ฿หຌประทศมีระบบวิจัยทีไขຌมขใง ปຓนอกภาพ ละยัไงยืน รวมทัๅงมีระบบ นิวศการวิจัยทีไ
หมาะสมตามนวทางการปฏิรูปประทศละยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป ิพ.ศ.๎๑๒์-๎๑๓๙ี ดยฉพาะ
อยางยิไง การบริหารจัดการ การวิจัย ระบบงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการ ละระบบติดตามละประมิน
ผลการวิจัย ดยมุงนຌนการมีสวนรวมอยางจริงจังของครือขายวิจัย ละ หนวยงานผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาค
สวนละทุกระดับ
กลยุทธ์ทกีไ ารวิจัยทีไ 1 : รงรัดพัฒนาระบบวิจัยของประทศ ตามนวทางการปฏิรูป
ประทศละยุทธศาสตร์ชาติรวมถึง฿หຌมีการบริหารจัดการการวิจัยทีไมีอกภาพ ประสิทธิภาพ ละความรับผิด

รับชอบ ิAccountability) ระบบงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการ ละระบบติดตามประมินผลการวิจัยชิง
สรຌางสรรค (Constructive Monitoring and Evaluation System)
กลยุทธ์ทกีไ ารวิจัยทีไ 2 : พัฒนาละปรับปรุงระบบนิวศการวิจัยทีไหมาะสมละอืๅอ
ตอการลงทุน การบริหารจัดการ การสงสริมการวิจัยละพัฒนาละการ฿ชຌประยชน์จากงานวิจัย ดยทุกภาค
สวน
กลยุทธ์ทกีไ ารวิจัยทีไ 3 : ทบทวนละพัฒนาหนวยงานหลัก฿นระบบวิจัยของประทศ
฿หຌปรับบทบาทหนຌาทีไละภารกิจพืไอ฿หຌมีความชัดจนขຌมขใง ทางานบบบูรณาการละรวมขับคลืไอนการ
วิจัยละการ฿ชຌประยชน์฿หຌสนับสนุนการพัฒนาประทศ
3.5 ยุทธศาสตร์การวิจัยทีไ 5 พัฒนาละสริมสรຌางความขຌมขใงของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการ
วิจัยละพัฒนาของประทศ
พืไอ฿หຌครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการวิจัยละพัฒนาของประทศมีความขຌมขใง มีประสิทธิภาพ
ปริมาณพียงพอ ละคุณภาพเดຌมาตรฐาน฿นระดับชาติละ นานาชาติทัๅง฿นชิงกายภาพ ชน หຌองปฏิบัติการ
ทดลอง ครืไ องมือ/อุป กรณ์วิ จั ย ศูน ย์ ความปຓ น ลิ ศทางดຌานการวิจั ย ระบบการ฿หຌ บ ริ การทคนิ คดຌา น
วิทยาศาสตร์ ละทคนลยีปຓนตຌน ชิงกลเก ชน ระบบรงจูง฿จ มาตรฐานการวิจัยละทดลอง ละ
คณะกรรมการประมินคุณภาพ ปຓนตຌน รวมทัๅงดຌานระบบสารสนทศการวิจัยทีไครอบคลุม ชืไอมยง ละ฿ชຌ
ประยชน์เดຌทัไวประทศ พืไอสนับสนุนการวิจัยละ พัฒนา฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล มีคุณภาพตาม
มาตรฐานปຓนทีไยอมรับระดับสากล ละพิไมขีดความสามารถขงขัน
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 1 : พัฒนาละสริมสรຌางความขຌมขใงของครงสรຌางพืๅนฐาน
ชิงกายภาพดຌานการวิจัยละพัฒนา฿หຌมีจานวนทีไพียงพอละเดຌมาตรฐาน
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 2 : พัฒนาละสริมสรຌางความขຌมขใงของครงสรຌางพืๅนฐาน
ชิงกลเกดຌานการวิจัย ละพัฒนาทีไอืๅอละสนับสนุนตอการวิจัย฿นทุกภาคสวน
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 3 : พัฒนาละสริมสรຌางความขຌมขใงของครงสรຌางพืๅนฐาน
ดຌานระบบสารสนทศ การวิจัย฿หຌครอบคลุม ชืไอมยง ละ฿ชຌประยชน์เดຌทัไวประทศ
3.6 ยุทธศาสตร์การวิจัยทีไ 6 พิไมจานวนละพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดຌานการวิจัยละพัฒนา
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
พืไอ฿หຌประทศมีบุคลากรดຌานการวิจัยละพัฒนาทีไมีคุณภาพ฿นจานวนพียงพอ ฿นทุกภาค
สวนละทุกระดับ รวมถึงสริมสรຌางสมรรถนะละสนับสนุนนักวิจัยรุน฿หม พืไอการขับคลืไอนงานวิจัยละการ
฿ชຌประยชน์฿นวงกวຌาง ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ อีกทัๅงพัฒนาศักยภาพดຌานการวิจัย
฿หຌยาวชนละบุคลากร฿นทຌองถิไน พืไอปຓนทรัพยากรบุคคลทีไสามารถคิดวิคราะห์ กຌปัญหาละตัดสิน฿จดย
฿ชຌขຌอมูล ละปຓนฐานการสรຌางบุคลากรดຌานการวิจัย ละพัฒนา

กลยุทธ์ทกีไ ารวิจัยทีไ 1 : รงรัดการสรຌางบุคลากรดຌานการวิจัยละพัฒนาทีไมีคุณภาพ
฿นทุกภาคสวน ละทุกระดับ รวมถึงสริมสมรรถนะละสนับสนุนนักวิจัยรุน฿หม
กลยุทธ์ทกีไ ารวิจัยทีไ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดຌานการวิจัยละพัฒนา฿นดຌานการ
บริหารครงการวิจัย การจัดการความรูຌ การถายทอด ละการ฿ชຌประยชน์
กลยุทธ์ทกีไ ารวิจัยทีไ 3 : พัฒนาละสงสริมสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพวิจัย ละ
อัตราคาตอบทนพืไอจูง฿จละกใบรักษาบุคลากรดຌานการวิจัยละพัฒนา
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 4 : พัฒนาศักยภาพดຌานการวิจัย฿หຌยาวชนละบุคลากร฿น
ทຌองถิไน
3.7 ยุทธศาสตร์การวิจัยทีไ 7 พัฒนาความรวมมือของครื อขา ยวิจั ย฿นประทศละระหวา ง
ประทศ
พืไอ฿หຌครือขายวิจัย฿นระดับชาติ ภูมิภาค ทຌองถิไน ละครือขายวิจัยของภาคสวนตางโ ชน
ครือขายภาคอุตสาหกรรม ครือขายภาคประชาสังคม ปຓนตຌน มีความขຌมขใง฿นการขับคลืไอนนยบายละ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การวิจัยละพัฒนาการ฿ชຌประยชน์จากงานวิจัย การบริหารจัดการ ละการ
สนับสนุนทุนวิจัยรวมทัๅงมีความรวมมืออยางตอนืไองระหวางครือขาย฿นประทศละตางประทศ
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 1 : พัฒนาละสริมสรຌางการบริหารจัดการครือขายวิจัย
ระดับชาติ ภูมิภาค ทຌองถิไน ละครือขายวิจัยของภาคสวนตาง โ อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 2 : สงสริมละสนับสนุนความรวมมืออยางตอนืไองระหวาง
ครือขายวิจัยทุกภาคสวนละทุกระดับ฿นรูปบบหุຌนสวนความรวมมือ ิCollaborative Partnership)
กลยุทธ์ทีไการวิจัยทีไ 3 : พัฒนาละขยายความรวมมือระหวางครือขายวิจัย฿น
ประทศละตางประทศดย฿ชຌกลเกขຌอตกลงความรวมมือศูนย์ความรวมมือครงการวิจัยรูป บบสหวิทยาการ
การรวมลงทุนวิจัยละการลกปลีไยนรียนรูຌระหวางนักวิจัย

ขຌอทีไ 4 กลุมรืไองรงดวนประกอบดຌวย 13 กลุมรืไองละพืชทีไ สาคัญ 3 ชนิด
4.1 การประยกตุ฿ชຌศรษฐกิจพอพียง
4.2 ความมันไ คงของรัฐละการสริมสรຌางธรรมาภิบาล
4.3 การปฏิรปู การศึกษาละสรຌางสรรค์การรียนรูຌ
4.4 การจัดทรัพกรนๅา
4.5 ภาวะลกรຌอนละพลังงานทางลือก

4.6 การพิไมมูลคຌาสินคຌาทางกษตรพืไอการสงออกละลดการนาขຌา
4.7 การรักษารค การรักษาสุขภาพ ละการฟຕนฟูสุขภาพ
4.8 การบริหารการจัดการสิไงวดลຌอมละการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
4.9 ทคนลยี฿หมละทคนลยีทีไสาคัญทีไสุดพืไอภาคอุตสาหกรรม
4.10 สังคมผูຌสูงอายุ
4.11 การบริหารจัดการทองทีไยว
4.12 ลจิสติกส์ละซอุปทาน
4.13 ขຌาว
4.14 มันสัปะหลัง
4.15 ยางพารา
ขຌอทีไ 5 นยบายรัฐบาล
ตามทีไเดຌมีป ระกาศพระบรมราชองการตงตัๅง฿หຌ กระผมดารงตาหนงนายกรัฐ มนตรี มืไอวันทีไ 9
มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ละตงตัๅงรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นัๅน บัดนีๅ
คณะรัฐมนตรีเดຌกาหนดนยบายการบริหารราชการผนดินทีไยึดมัไนการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข ดยมีความสอดคลຌองกับหมวด 5 หนຌาทีไของรัฐ ละหมวด 6 นวนยบาย
หงรัฐตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช 25612580
การบริหารราชการผนดินของรัฐบาลนีๅ จะมุงนຌนการพัฒนาประทศ฿นดຌานตางโ ฿หຌทันการ
ปลีไยนปลง สริมสรຌางความขຌมขใง ละกຌเขปัญหาทีไยังดารงอยูของภาคสวนตางโ ภาย฿นประทศ พืไอ฿หຌ
ประทศเทยมีภูมิคุຌมกัน ละมีความขใงกรงพียงพอทีไจะผชิ ญกับสถานการณ์ความเมนนอนจากปัจจัย
ตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกຌาวเปขຌางหนຌาอยางตอนืไอง ละมีความขຌมขใง฿นระยะยาว
ดยการบริหารราชการผนดิน฿นชวง 4 ปของรัฐบาลจะยึด หลักการสาคัญ 4 ประการ เดຌก
1. นຌอมนาพระปฐมบรมราชองการ฿นพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวปຓนหลัก฿นการบริหารประทศ
2. ยึดมัไน฿นการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข

3. พัฒนาประทศตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมดใจพระบรมชนกาธิบศร
มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4. บูรณาการการทางานระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ภาคประชาชนละภาคีการพัฒนาตางโ ฿น
ลักษณะประชารัฐพืไอพัฒนาประทศ฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาอยางยัไงยืนละทา฿หຌประชาชนคนเทยมีความ
มัไนคงอยูดีมีสุข
นยบายรงดวนมุงบรรทาปัญหา฿หຌประชาชน
฿นการถลงนยบายตอรัฐสภา รัฐบาลเดຌ กาหนดนยบาย฿นการบริหารราชการผนดินดยกาหนด
นยบายหลัก 12 ดຌาน
แ. การปกปງองละชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โ. การสรຌางความมัไนคงละความปลอดภัยของประทศ ละความสงบสุขของประทศ
ใ. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม
ไ. การสรຌางบทบาทของเทย฿นวทีลก
5. การพัฒนาศรษฐกิจละความสามารถ฿นการขงขันของเทย
ๆ. การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจละการกระจายความจริญสูภูมิภาค
็. การพัฒนาสรຌางความขຌมขใงจากฐานราก
่. การปฏิรูปกระบวนการรียนรูຌละการพัฒนาศักยภาพของคนเทยทุกชวงวัย
้. การพัฒนาระบบสาธารณสุขละหลักประกันทางสังคม
แเ. การฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละการรักษาสิไงวดลຌอมพืไอสรຌางการติบตอยางยัไงยืน
แแ. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
แโ. การปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ ละกระบวนการยุติธรรม
นยบายหลักทัๅง 12 ดຌาน จะปຓนทิศทางการบริหารราชการผนดินของรัฐบาล฿นชว ง 4 ปนีๅ ต
อยางเรกใดีสถานการณ์ละปัญหาทีไประทศกาลังผชิญอยูเมวาจะปຓนปัญหาปากทຌองของประชาชนกลุมตางโ
สถานการณ์ศรษฐกิจลกละการปลีไยนปลงตางโ ทีไสงผลตอระบบศรษฐกิจภาย฿นประทศทา฿หຌรัฐบาลเดຌ

กาหนดรืไองรงดวนทีไตຌองดานินการ 12 รืไอง พืไอบรรทาปัญหาละลดผลกระทบกับประชาชนละระบบ
ศรษฐกิจ

กาหนดการรับสมัครทุน
฿นการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงินงบประมาณผนดิน นักวิจั ยจะตຌองขียนขຌอสนอการวิจัย
ตามบบของสานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ ิวช.ี กรณีปຓนผนงานวจิย฿ชຌบบ ว-1ช ซึไงประกอบดຌวย
ครงการยอย฿หຌ฿ชຌบบ ว-1ด ละกรณีปຓนครงการดียว ฿ชຌบบ ว-1ด พรຌอมทัๅง key ขຌอมูลครงการวิจิยทีไ
สนอขอทุนขຌาระบบบริหารงานวิจัยหงชาติ (National Research Project Management : NRPM) ละ
สงผานเปยังสวนงานตຌนสຌงกัด พืไอ฿หຌ สวนงานรวบรวมสนอครงการวิจัยทัๅงหมด฿หຌมหาวิทยาลัยภาย฿น 30
กันยายน ของทุกปละมหาวิ ทยาลัยจะตຌองสนอครงการวิจัยทัๅง หมดเปยัง วช. พืไอตรวจสอบความซับ ซຌอน
ของครงการตามมติคณะรัฐมนตรีภาย฿น 30 ตุลาคม ของทุกป ดังนัๅนมหาวิทยาลัยมหิดลจึไงมีประกาศจຌ งเป
ยังสวนงาน พีอประชาสัมพันธ์฿หຌนักวิจัย/ผูຌทีไสน฿จ จัดทาขຌอสนอการวิจัย ดยมีการจຌง/ ประชาสมพันธ์ เป
ยังสวนงาน ดังนีๅ
ครัๅงทีไ 1 กองบริหารงานวิจัยจะจຌง/ประชาสมพันธ์ลวงหนຌาประมาณ 1 ดือนพืไอ฿หຌนักวิจัย/ ผูຌสน฿จ
ตรียมจัดทาขຌอสนอการวิจัย ตัๅงตดือนมิถนุ ายน – กันยายน ของทุกป
ครัๅงทีไ 2 กองบริหารงานวิจัยจะจຌ งมืไอสานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ ิวช.ี มีหนังสือจຌง
หนวยงานภาครัฐสนอของบประมาณประจาปอยางปຓนทางการ ฿นดือนกรกฎาคมของทุกป
ครัๅงที่ไ 3 กองบริหารงานวิจัยจะจຌง/ประชาสมพันธ์ มืไอ฿กลຌสิๅนสุดระยะวลาการรับสมัครอีกครัๅง ชวง
ตຌนดือนกันยายนของทุกป
ปฎิทินกาหนดการสมัครรับทุน
ระยะวลา
แ มิ.ย. – แ5 ก.ย.

รายละอียด
มหาวิทยาลัยม ประกาศจຌงเปยังสวนงาน พืไอประชาสัมพันธ์ ฿หຌนักวิจัย/ผูຌทีไสน฿จ
จัดทา ขຌอสนอการวิจัย มี โ ประภท ดังนีๅ
1. กรณี ปຓ น ครงการ฿หม฿ ชຌ  บบขຌ อสนอการวิจั ยตามบบ ว-1ช ิส าหรั บ
ผนงานวิจัยี ละบบ ว-1ด ิสาหรับครงการดีไยว ี
2. กรณีปຓนครงการตอนืไอง ฿ชຌ บบขຌอสนอการวิจัยตามบบ ว-1ช ิสาหรับ
ผนงานวิจัยี ละบบ ว-1ด ิสาหรับครงการดีไยว ี ละตຌองนบรายงาน
ความกຌาวหนຌาผนงานวิจัย/ครงการวิจัยตามบบ ต-1ช/ด ละ฿หຌสวนงาน

ดานินการ ดังนีๅ
*รวบรวม/ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอสนอการวิจัยละสงคณะกรรมการ
พิจารณาครงการวิจัยละติดตามประมินผลงานวิจัยีเดຌ
ท รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากงินงบประมาณผ นดินของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัด
รียงลาดับความสาคัญ ิpriority ) ตามบบ บช-3 ของขอสนอการวิจัยของ
ตละสวนงานละสงมหาวิทยาลัย ภาย฿น 30 กันยายนของทุกปี
ก.ค.

ก.ค. – ต.ค.

แ5 ก.ย.
แ ต.ค. – ใเ ต.ค

วช. มีหนังสือจຌงหนวยงานภาครัฐ ิอยางปຓนทางการี ฿หຌจัดทาขຌอสนอการวิจัยของ
หนวยงานภาครัฐทีไสนอของบประมาณตามมติ คณะรัฐมนตรี ฝຆายวิจัยจะจຌงเปยัง
สวนงานปຓนครงทีไ 2
1.วช. ปຂดระบบบริหารงานวิจัยหงชาติ ิNRPM - Online) ฿หຌนักวิจัยกรอกขຌอมูล
ขຌาระบบตัๅงตดื อน กรกฎาคม ตมหาวิ ทยาลัยจะมีการกาหนด฿หຌ นักวิจัยกรอก
ขຌอมูล บบ ว-1ช / ว-1ด ละบบ ต-1ช/ด ขຌาระบบ NRPM Online ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿น 30 กันยายน ของทุกป
2. มหาวิทยาลัยทาหนังสือจຌงตือนเปยังสวนงานปຓนครงทีไ 3 พืไอ฿หຌสวนงานทราบ
วา฿กลຌสิๅนสุดระยะวลาการสนอขอทุน
3.มืไอสวนงานสงขຌอสนอการวิจัยทีไจัดรียงลาดับความสาคัญ ิpriority ) ตามบบ
บช- 3 ทัๅงหมดสงเปยังมหาวิทยาลัย ภาย฿น 30 กันยายน ของทุกป กองบริหาร
งานวิจัย ดานินการ ดังนีๅ
1. รวบรวม/ ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอสนอการวิจัย ละสงคณะกรรมการ
ฯ ประมินผลขຌอสนอการวิจัยทัๅงหมดของมหาวิทยาลัย
2. รวบรวมผลการประมินของคณะกรรมการฯ ทัๅงหมดละนามาจัดรียงลาดับ
ความสาคัญ ิpriority) ตามบบ บช-3 ปຓนภาพรวมละจัดทาบบสดงผนความ
ตຌองการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามบบ ว -6 ดยสงขຌอมูลทัๅงหมด฿หຌ วช. ภาย฿น
30 ตุลาคม หากลยกาหนด วช.จะเม ประมินขืไอสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ
นัๅน 2.3 ตรวจสอบความถูกตຌองของการกรอกขຌอสนอการวิจัยขຌา฿นระบบ ิNRPM
– Online) ทัๅงหมดกรณีผูຌวิจัยกรอกขຌอมูลเมถูกตຌอง กองบริหารงานวิจัยจะติดตอ฿หຌ
ผูຌวิจัยทาการกຌเขຌกอนยืนยันการสงขຌอมูลเปยัง วช. ภาย฿น 30 ตุลาคม หากขຌอมูลทีไ
สงผานระบบ เมถูกตຌอง วช. มีสิทธิเมประมินขຌอสนอการวิจัยดังกลาวเดຌ

ขຌอนะนา฿นการขียนขຌอสนอครงการวิจัย

หากนักวิจยั ทาน฿ดทีสไ น฿จจะขียนครงการวิจัยพืไอขຌอรับทุนอุดหนุนจากงินงบประมาณผนดินของ
มหาวิทยาลัย กอนจะทาการขียนครงการวิจัย นักวิจัยตຌองตอบคาถาม 3 ขຌอกอนวาจะทาเปทาเม ิWhy) จะ
ทาอะเร ิWhat) ละจะทาอยางเร ิHow) ซึไงปຓน หัว฿จหลัก฿นการขียนครงการวิ จัยพืไอ฿หຌ ประสบ
ความสาคัญ ดังนีๅ
- จะทาเปทาเม ิWhy) หมายถึง ทุนวิจัยรืไองนีๅมีความสาคัญมีความจาปຓนมีคุณคาละมีประยชน์
อยางเรถึงตຌองทาวิจัย
- จะทาอะเร ิWhat) หมายถึง วัตถุประสงค์ของครงการตຌองกาหนด฿หຌ ชัดจนฉพาะจาะจงวาจะ
ทาอะเร
- จะทาอยางเร ิHow) หมายถึง การขียนกรอบนวความคิด฿นการวิจั ยทีไดีจะทา฿หຌผูຌประมิน
ทราบวางานวิจัยนีๅจะกใบขຌอมูลอะเรมีความชืไอมยงละสัมพันธ์อยางเร รูปบบการวิจัยีจะ฿ชຌ
ท
ตຌองลือก฿หຌหมาะสมกับคาถามละวัตถุประสงค์ของครงการ ระบียบวิธีวิจั ย คือ ประชากร
ละตัวอยางการ฿หຌ Intervention ละตัวปรละการวัดผลละสถิติทีไ฿ชຌ
มืไอนั กวิ จัยตอบคาถามทัๅ ง 3
คณะกรรมการวิจิยหงชาติ ี

ขຌ อเดຌลຌ ว นั กวิ จั ยควรยึ ดหลั กตอเปนีๅ ฿นการขี ยนครงการ ึิส านั กงาน

1. ความจาป็นของการวิจัย
- มีการกาหนดความตຌองการวิจัย฿หຌชัดจน
- ฿ชຌขຌอมูลประกอบทาทีไจาปຓนหรือปຓนเปเดຌ
- ยง฿หຌหในวาองค์กรหรือคุณขຌามามีบทบาทตอความตຌองการนีๅ
2. วัตถุประสงค์ของครงการ
- วัตถุประสงค์ควรทีไจะมีความฉพาะจาะจงตอประดในการกຌปัญหาทีไเดຌระบุเวຌเดຌ
- ดยทัไวเปควรมีเม กิน 3-4 วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์ควรมี 3 P
1. Performance
2. Process
3. Product
3. ผนงานหรือกิจกรรม
- ผนหรือปรกรมมีความตอนืไอง฿นตละวัตถุประสงค์
- สามารถตอบคาถามดังนีๅเดຌ
1. What

2. Who
3. Who
4. when
4. Timeline มีการกาหนดระยะวลาทีไชัดจน
5. วิธีการศึกษา
- ประมินวัตถุประสงค์ละผน
- ขຌอมูลจาพาะทีไจะกใบ
- มีกณฑ์การพิจารณาวาจะนาขຌอมูลมาวิคราะห์อยางเร
- ปຓนการวัดวาผนสามารถสนองตอความตองการหรือเม
6. งบประมาณ
- กาหนดทุน฿หຌหมาะกับครงการ
- ระบุรายละอียด฿หຌชัดจน
- อุปกรณ์ละบุคลากรควรจะมีอยู฿นผน
- อยาหมกมใด บางรืไองทีไเมจาปຓน
- สดง฿หหในความสาคัญ฿นสิไงทีไราจะขอ
- ตรวจสอบตัวลข฿หຌถูกตຌอง
7. สวนประกอบสาหรับขຌอสนอทีไดี
- งานของคุณ฿หຌความสาคัญตอปัญหาอะเร
- ปัญหานีๅมีความสาคัญอยางเร
- คุณจะทาอะเรพืไอจะกຌปัญหานีๅ
- สดงความคิดหในของคุณมาสนับสนุน
- ทาเมคุณจึงปຓนคนทีไ หมาะสมทีไสุดตองานนีๅ
- คุณจะประมินผลงานของคุณอยางเร ? - ราจะรูຌเดຌอยางเรวางานของคุณจะสารใจหรือเม ?
- คุณมันไ ฿จเดຌอยางเรวางานของคุณนาดึงดูด฿จกรรมการ
8. ครงการวิจัยทีไมักจะประสบความสารใจ
- ปຓนบบของ วช. จะบอกคุณองวาคุณสามารถกรอกอะเรลงเปเดบຌาง
- ขียน฿หຌงายตอการอาน฿จความสัๅนโ บงปຓนหัวขຌออยางชัดจน
- ถูกหลักเวยากรณ์
- รูปบบปຓนทีไยอมรับ

- สมบูรณ์บบ฿นตละรืไอง
- ขຌอมูลควรปຓนปัจจุบนั
- ควร฿ชຌคาทีีความหมายชั
ไม
ดจนเม฿ชຌ คาศัพทีไฉพาะวิชาชีพมากกินเป
- หลีกลีไยงสรรพนามสาหรับบุคคล
- ขຌอสนอปຓนสวนหนึไงของความสารใจดังนัๅนผูຌสมัครจะตຌองรูຌวาควรมีอะเร฿นขຌอสนอบຌาง
9. หัว฿จของความสารใจของครงรางงานวิจัย
- ขียนดຌวยถຌอยคาทีไชัดจน
- ระบุวัตถุประสงค์ชัดจน
- มีผนงานชัดจน฿นการดานินงานวิจัย
- กาหนดรายละอียดวิธิการวิจัยละการ฿ชຌครืไองมือวิคราะห์ทีไชัดจน
- ระบุนวัตกรรม ิถຌามี ี
- มีความชัดจน฿นสิไงตอเปนีๅ
1. ผูຌวิจัยจะทาอะเร
2. ผูຌวิจัยจะทาอยางเรกับ฿คร
3. ผูຌวจิ ัยเดຌทาอะเรมาลຌวจนถึงปัจจุบัน
4. สิไงตอเปนีๅผูຌวิจัยกาลังทาอยูตอนนีๅ
- สรุปปຓนตาราง
- ฿ชຌรปู ภาพ฿นการอธิบาย
- ฿ชຌสญ
ั ลักษณ์ทนจุดทีตไ ຌองการนຌน
- ฿ชຌการยกตัวอยางประกอบ
- ฿ชຌหຌวขຌอ฿หญ หัวขຌอรอง฿หຌหในภาพ฿หญ โ
10. หตุผล 10 ประการทีไครงรางงานวิจัยมักจะเดຌรับการสนับสนุน
- บอกวาตຌองการจะทาอะเร฿หຌชัด โ
- อธิบาย฿หຌชัดจนวาจะทาอะเร
- นาสนอสิไงตาง โ ทีไราจะทาอยางปຓนขันๅ ปຓนตอน
- ควรจะขียน฿นชิงบวก
- อยา฿ชຌสานวนทีไ฿ชຌ฿นชิงวิชาการหรือชิงทคนิคมากกินเป
- สนอรายละอียดของงบประมาณทีไสอดคลຌองกับกิจกรรมทีไทา
- ระบุประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ฿หຌชัดจน
- ตຌองจัดตรียมครงรางการวิจัยตามนวทางทีไ วช. กาหนด฿หຌครบถຌวนทุกประดใน

- ครงรางการวิจัย จัดตรียมอยางมืออาชีพ
- มีความยาวพอดี
11. หตผลุ 23 ประการทีไครงรางงานวิจยมักเมเดຌรับการสนับสนุน
- ครงรางการวิจัยเมสมบูรณ์ตามงือไ นเขຌของ วช.
- เมเดຌตรียมครงรางการวิจัยตามคูมือของ วช. ฿หຌครบถຌวน
- ครงรางการวิจัยดูลຌวหมือนอยากเดຌตงินเมนຌนงาน
- ผูຌดานินการวิจัยเมมีทรัพยากรตาง โ ทีไจาปຓน฿นการทาวิจัย
- ผูຌดานินการวิจัยเมขຌา฿จ฿นสิไงทีไขอทา
- ประยชน์ทคาดวาจะเดຌรับเมชัดจน
- ครงรางการวิจัยเมเดຌจัดทาอยูภาย฿ตຌกรอบทีไ วช. กาหนด
- งบประมาณตไาหรือสูงกินเป
- ครงงานเมสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์
- วิธีการศึกษาละขอบขตของครงงานเมสอดคลຌองกัน
- ผูຌสนอเมรูຌขอบขตงานวิจัยทีไจะทา
- มีความสีไยงสูงตอความสารใจ
- มองเมหในความมัไนคงของครงการนีๅหากเดຌรับลือก
- การประมินผลสวน฿หญ฿ชຌวิธีหมือนกับนับถัไว ชน วิธีการเดຌมาซึไงขຌอมูลวิจัยเมมีระบบ
- มีขຌอจากัดยอะมาก
- เมครอบคลุมทุกดຌานทีไเดຌกาหนดวัตถุประสงค์อาเวຌ
- ขนาดของตัวหนังสือเมหมาะสม
- ขียนหนังสืออานเมรูຌรืไอง
- ขาดรายละอียดงบประมาณทีไสะทຌอนกิจกรรมทีไจะทา
- มีความผิดพลาดทางตัวลขยอะ
- ตัๅงงบคาตอบทนเวຌสงู มาก
- ขอซือๅ วัสดุอุปกรณ์ชน note book
- มีการลงงบ฿นหมวดบใดตลใดสูง

กระบวนการพิจารณาจดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย

การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
มืไอครงการวิจัยทีไสนอขอตัๅงงบประมาณสงเปยั งสานักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ ิวช.ี จะทา
หนຌาทีไพิจารณากลัไนกรองครงการวิจัยทีีความสอดคลຌ
ไม
องกับยุทธศาสตร์ ละนยบายการวิจัยของชาติฯ พืไ อ
ประยชน์ตอการพัฒนาประทศละปງองกันการซๅาซຌอนของครงการ การประหยัดงบประมาณผนดิ นทีีอยู
ไม 
จากัดดย฿หຌความหในวาครงการวิจัย฿ดควรสนับสนุนละ/เมควรสนับสนุนละจะสงผลการตรวจสอบของ
ครงการเปยังสานักงบประมาณ พืไอ฿ชຌประกอบการจัดสรรงบอุดหนุนการวิจัย฿หຌกมหาวิทยาลัยละสานัก
งบประมาณจะมีบทบาทสาคัญ฿นการกาหนดวงงินทีมไ หาวิทยาลัยจะเดຌรับมากนຌอยพียง฿ด ดยจะพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพละประสิทธผลของการ฿ชຌงินทุนวิจั ยทีไผานมาละพิจารณาผลผลิต ิOutput) ละผลลัพธ์
ิOutcome) ทีไออกมาสูประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทองทีไยวละภาคอกชน
กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
นืไองจากงินอุดหนุนการวิจัยจากงินงบประมาณผนดิน ปຓนงินอุดหนุนทีไเดຌจัดสรรจากรัฐบาลปຓน
รายป  ละตຌ อ งมี ห น ว ยงานของรั ฐ ทีไ ตຌ อ งขຌ า มาท าหนຌ า ทีไ ติ ด ตามผลงานวิ จั ย ตามเดຌ รั บ มอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี คือ สานักงานคณะกรรมการวิจั ยหงชาติ ิวช.ี ละสานักงบประมาณ ดังนัๅ นกระบวนการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงินงบประมาณผนดิน ประกอบดຌวยกระบวนการพิจารณา 3 ขัๅนตอน
มีดงั ตอเปนีๅ
ขันๅ ตอนทีไ 1 กระบวนการพิจารณาครงการวิจัยของสวนงาน
สวนงานจะทาหนຌาทีไรวบรวม /ตรวจสอบความถูกตຌองของครงการทีไสนอขอตัๅงงบประมาณทัๅ งหมด
สนอคณะกรรมการพิ จารณาครงการวิ จั ย ทาหนຌ า ทีไ พิ จ ารณากลัไ น กรองจั ด กรดละล าดั บ ความส าคั ญ
ิpriority) ของครงการ ตามบบ บช-3 ทีไ วช.กาหนด ซึไงสวนงานอาจกาหนดกรอบนวทางการประมินดังนีๅ
1. มุง นຌนดຌานการวิจัยทีไสวนงาน฿หຌความสาคัญปຓนอันดับรก
2. ครงการวิจัยทีไดีมีประยชน์ละสอดคลຌองกับนยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยละ ั ยุทธศาสตร์
ละนยบายการวิจัยของชาติ
ดย฿หຌอยู฿นลาดับตຌนจนถึงลาดับสุดทຌายดยจัดรียงลาดับกรดดังนีๅ
1. กรด A คือ สนับสนันมาก
2. กรด B คือ สนับสนุน
3. กรด C คือ สนับสนุนปานกลาง
ขันๅ ตอนทีไ 2 กระบวนการพิจารณาขຌอสนอครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย

มืไอสวนงานจัดลาดั บความสาคัญของครงการตามบบ บช-3 ลຌวจะรวบรวมสงผนงานวิ จัย/
ครงการวิจัยมายังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ดยกองบรหารงานวิจัยจะดานินการรวบรวมจัดทาสรุป
รายชืไอขอสนอการวิจิยทัๅงหมดปຓ นภาพรวมละจานกปຓน 3 สาขาการวิจัย เดຌก 1) สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 2) สาขาวิทยาศาสตร์ละทคนลย 3) สาขาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ พืไอสนอคณะ
กรรมการฯ ทาการประมินครงการวิจัยดยคณะกรรมการฯ
ขัๅนตอนทีไ 3 กระบวนการพิจารณาขຌอสนอครงการวิจัยของ วช.
วช. มีหนຌาทีไตรวจสอบประมินผลขຌอสนอการวิจัยของหนวยงานภาครั ฐตามมติคณะรัฐมนตรีดย
คณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิละดานินการปຓนลาดับดังนีๅ
1. พิจารณาบบ ว-6 / บบ บช-3 ละประมินขຌอสนอการวิจัยดยคณะกรรมการผูຌ ทรงคุณวุฒิทีไ
วช.ก าหนดดยมนวทางการประมิ น ผลผนงานวิ จั ย ตามบบ นท-1ช ละนวทางการประมิ น ผล
ครงการวิจัย ตามบบ นท-1ด ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกป
2. พิจารณาความสมบูรณ์/ความถูกตຌอง฿นการกรอกขຌอมูลขຌอสนอการวิจัย฿นระบบบริหารงานวิ จัย
หงชาติ ิNRPM)
3. ประมวลผลละสรุปภาพรวมจานวนขຌอสนอการวิจัยละงบประมาณทีไหนวยงานภาครั ฐ สนอขอ
งบประมาณละทาการประมินผลภาพรวมละผนงบประมาณการวิจัยของประทศสนอตอนายกรั ฐมนตรี
ละหรือรัฐมนตรีทีไกากับดูล วช. ภาย฿นดือนมกราคมของทุกป
4. จຌงผลการประมินผล฿หຌสานักงบประมาณพืไอ฿ชຌประกอบการจัดสรรงบประมาณ฿หຌกหนวยงาน
ภาครัฐภาย฿นดือนกุมภาพันธ์ของทุกป
5. จຌงผลการประมินผลขຌอสนอการวิจัย฿หຌกຌหนวยงานภาครั ฐรับทราบวาขຌอสนอการวิจัย เดຌรับ
การสนับสนุน/เมเดຌรับการสนับสนุนภาย฿นดือนมกราคมของทุกป

นวทางการประมินผนการวิจัย/ ครงการวิจัย
฿นการพิจารณาครงการวิจัยทีไสนอขอรับทุนหนุนการวิ จัยจากงินงบประมาณผนดิน฿นต ละป
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทนร์จะมีคณะกรรมการฯ ปຓนผูຌทรงคุณวุฒิทาหนຌาทีไประมินครงการวิจัยดย
จะ฿ชຌนวทาง฿นการประมินทัๅงของ วช. ละของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนีๅ
1. นวทางการประมินของ วช. จะประกอบดຌวยหัวขຌอ฿นการประมิน มีดังนีๅ

- ความสอดคลຌอง ิ 10 คะนนี บงป็น
1. มีความสอดคลຌ องกับ ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาประทศตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสั งคม
หงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พียง฿ด
2. มีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ-โ5่เี พียง฿ด
3. มี ค วามสอดคลຌ องกั บ นยบายละยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ ้ ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไี
พียง฿ด
4. มีความสอดคลຌองกับนยบายรัฐบายพียง฿ด
- คุณคาทางปัญญาของผนงานวิจัย ิ60 คะนนี บงป็น
1. ปัจจัยการวิจยั ิinput) [20 คะนน]
1. หัวรืไองของการวิจัยนาสน฿จปຓนประดใ นรงดวน ิHot issue) ทีีความส
ไม
าคัญละ
จาปຓนตຌองทาวิจัยพืไอกຌเขปัญหาอยางรงดวนพียง฿ด
2. วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดจนละปຓนรูปธรรมหรือเม
3. มีศักยภาพสูง฿นการปຓนศูนย์กลาง ิHub) พืไอพิจารณาศักยภาพของหนวยงาน วิจัย
หลักทีไรับผิดชอบผนงานวิจัยรวมทัๅ งศักยภาพ฿นการทาหนຌาทีไปຓนศูนย์กลางหรือศูนย์
ประสานงานกลางกับหนวยงานวิจัยอืไนทัๅง฿นละตางประทศพียง฿ด
4. การมีสวนรวมของภาคอกชน/ภาคประชาชน ปຓนงานวิ จัยทีไมีหนวยงานรวมดานินการ
หลายหนว ยงานภาย฿ตຌ ปງาหมายละวั ตถุป ระสงค์ หลั กดียวกันซึไ งอาจประกอบดຌ ว ย
หนวยงานภาครั ฐ ิทัๅงนีๅหากปຓนเปเดຌควรมีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครั ฐ เม
นຌอยกวา 2 กระทรวงขึๅนเป ี ภาคอกชน/ภาคประชาชนทีไ กีไยวขຌอง ดยรวมกันคิด
รวมกัน ทาการวิจั ยละพัฒนาปຓ น คณะทัๅง฿นประทศละตางประทศ฿นชิ งหุຌนสว น
ิpartnerships) ดยการสมทบคา฿ชຌจาย฿นการวิจัยละพัฒนาละมีสวนรวม฿นการนา
ผลการวิจัยละพัฒนาทีไเดຌเป฿ชຌ ประยชน์฿นการกຌปัญหาละพัฒนาประทศอยางปຓน
รูปธรรมพียง฿ด
5. ครงสรຌางคณะผูຌบริหารผนงานวิจัยละคณะผูຌ วิจัยมีความหมาะสมละมีความพรຌอม
คือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุมวิชา฿นรืไองทีไวิจัยพียง฿ด
6. สนับสนุนละปຂดอกาส฿หຌนักวิจัยรุน฿หมขຌามามีสวนรวม฿นการทาการวิจัยพืไอปຓนการ
สรຌางนักวิจัยรุน฿หมพิไมขึๅนอยางตอนืไองหรือเม
7. มีผลการวิจัยทีไกีไยวขຌองละการตรวจอกสารอຌางอิงอยางสมบูรณ์พียง฿ด
8. จัดทาผนการดานินงานตลอดผนงานวิจัยเดຌชัดจนละปຓนรูปธรรมพียง฿ด
9. มีความพรຌอมดຌานสถานทีไละอุปกรณ์฿นการทาการวิจัยหรือเม

10. งบประมาณทีไ฿ชຌทาการวิจัยมีความหมาะสมหรือเม
2. กระบวนการวิจัย ิProcess) (20 คะนน)
1. สดงกระบวนการวิ จั ย ทีไีความชื
ม
ไ อ มยงระหว า งทฤษฎี สมมุ ติ ฐ านหื ร อกรอบ
นวความคิดสูการปฏิบัติเดຌอยางชัดจนละมีความปຓนเปเดຌสูงดยการสดง ความ
สัมพันีละสนั
ธ์
บสนุนซึไงกันละกันระหวางผนงานวิ จัยยอย/ครงการวิ จัย ภาย฿ตຌ
ผนงานวิจัยพืไอนຌน฿หຌหในปງาหมายละวัตถุประสงค์หลักดียวกันอยางเร
2. ระบุ ก ลยุ ท ธ์  ดยชืไ อ มยงขัๅ น ตอนการท าการวิ จั ย อย า งสมบู ร ณ์ ถู ก ตຌ อ งชั ด จนละ
สอดคลຌองกับปງาหมายละวัตถุประสงค์หลักพียง฿ด
3. สดงผนการถายทอดทคนลยี หรื อผลการวิจั ยสู กลุมปງาหมายหรอสงสริ มละ
สนับสนุนการวิจัยละพัฒนาขัๅนตอเป หรือการบริหารงาน฿นหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดย
ระบุกลุมปງาหมาย วิธีการถายทอด ระยะวลา สถานทีไ ฯลฯ ฿หຌชัดจนละมีการสนอ
ของบประมาณ฿นสวนนีๅดຌวยหรือเม
3. ผลผลิตการวิจัย ิoutput) (20 คะนนี
1. งานวิจัยทีไจะกอ฿หຌกิดมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ ชน ดຌานกษตรกรรมอุตสาหกรรม การ
ทองทีไยวละการพาณิชย์ ละการสรຌ างคุณคาพิไมทางสังคมละวัฒนธรรม ชน การ
สรຌางปัญญา฿หຌประชาชน฿นประทศฉลาดขึๅนมี คุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม ฯลฯ ฿นต
ละขัๅนตอนของการวิจัย ละพั ฒนาอยางปຓนระบบละครบวงจร ตามรูปบบหวงซ
มูลคา ิvalue chain) ดຌวยพียง฿ด
2. สดงผลสารใจทใคาดวาจะเดຌรับมืไอสิๅนสุดการวิจัยเดຌชัดจนพียง฿ด
3. ระบุกลุมปງาหมายทีไจะเดຌรຌบประยชน์ละผลกระทบจากผลงานวิจัยทีไคาดวาจะกิดขึๅน
ร ว มทัๅ ง สนองตอบยุ ท ธศาสตร์ ฿ ด฿นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประทศตามผนพั ฒ นา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ( พ.ศ. 2560-2564) ละยุทธศาสตร์ 20 ป
นยบายละยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับทีไ 9 ิ พ.ศ. 2560-2564 ) ละนยบาย
รัฐบาล อาจรวมถึงยุทธศาสตร์ ของหนวยงาน ิผนปฏิบติราชการ 4 ปี ดຌวยพียง฿ด
4. สดงจานวนนักวิจัยรุน฿หมทีไคาดวาจะกิดจากการทาการวิจัยนีๅหรือเม
4. ผลกระทบของผนงานวิจัย ิimpact) (30 คะนนี
1. ผลลัพธ์ ิOutcome) ของผนงานวิจัยทีไคาดวาจะกิดขึๅนปຓนตัวคูณ ิmultiplier) ทีไ
ส ง ผลสะทื อ นสู ง ฿นชิ ง ผลกระทบต อ สั ง คมชาติ  ละนานาชาติ  ปຓ น อย า งมากซึไ ง
ผลกระทบของงานวิจัย อาจจะสดง฿นชิงปริมาณ หรือปຓนงานวิจัยทีีการต
ไม อยอดละ

฿ชຌตຌนทุนตไาตเดຌผลตอบทนสูงหรือปຓนงานวิจัยทีไผลิตเดຌปริมาณมากละตรงตามความ
ตຌองการของตลาดทา฿หຌเดຌรับผลตอบทนสูงตามเปดຌวยหรือเมพียง฿ด
2. งานวิจัยเดຌพัฒนาชืไอมยงจากทຌองถิไนดย฿ชຌภมู ิปญ
ั ญาเทยละมีนวนຌม สามารถขยาย
การพัฒนาเปสูระดับประทศ ละนานาชาติเดຌหรือเม
3. ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะทา฿หຌกิดผลกระทบ฿นดຌานตาง โ ตามยุทธศาสตร์หรือเม

หลงทุนตางโภายนอกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลงทุน

ประภททุน

1. ส านั ก งานคณะกรรมการ
วิจัยหงชาติ ิวช.ี

1. ทุนวิจัยมุงปງา ิคอบช.ี
สานักงานการวิจัยหงชาติ ิวช.ี
2. ทุ น ความร ว มมื อ ระหว า ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ประทศภาย฿ตຌ MOU
วิจยั ละนวัตกรรม
3. ทุนบัณฑิตศึกษา
ลขทีไ 196 ถนนพหลยธิ น ขวง
ลาดยาว ขตจตุจักร กทม. 10900
ทร 0 25791370 - 9
E-mail pr@nrct.go.th

2. สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ิสกว.ี
3. สวทช.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สถานทีไติดตอ

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ิสกว.ี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิสวทช.ี
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ิสวรส.ี
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ ิสสส.ี
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ิสกอ.ี
สานักงานพัฒนาการวิจัยการกษตริองค์การมหาชนี ิสวก.ี

7. สานักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมหงชาติ ิสวทน.ี
8. กระทรวงอุตสาหกรรม
9. กรมควบคุมมลพิษ
10. สานักงานนยบายละผนสิไงวดลຌอม
11. สถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ ิfoundation for Thailand Productivity Institute) FTPI
12. สานักการศึกษา กรุงทพมหานคร
13. กรมสงสริมวัฒนธรรม
14. สานักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ ิสปสช.ี
15.

งานส่งเสริมงานวิจย
ั และตํารา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาัลยนราธิวาสราลชนครินทร์

