
เทคนคิการเขยีนแผนงานและโครงการวจัิย
เพือ่ใหไ้ดรั้บงบประมาณในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ”   

โดย    สนัุนทา สมพงษ์

ผูท้รงคณุวฒุิ ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช. )             
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว)   และส านักงานพัฒนาการวจัิย 

เพือ่การเกษตร (สวก )ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ  
(องคก์ารมหาชน)                   

วันที่ 8   พฤษภาคม    2562

ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร     กรงุเทพมหานคร



หนว่ยงานนโยบายวจิยั

หนว่ยงานจดัสรรทนุวจิยั

หนว่ยงานด าเนนิการวจิยั

หนว่ยงานบรหิารจดัการ
งานวจิยัจนถงึการใชป้ระโยชน์

ภาคการเมอืง

ผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากผลงานวจิยั 
ชุมชน ภาคอตุสาหกรรมและประชา

สงัคม

หนว่ยงานทดสอบ สอบเทยีบ
มาตรฐาน

หนว่ยงานรบัรองมาตรฐาน

เพิม่

ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ SMEs
ภาคอตุ
สาหกรรม

อปท. อืน่ๆ

ปรบับทบาทหนา้ทีห่นว่ยงานใหช้ดัเจน 
ลดความซ า้ซอ้น

อืน่ๆ

ขอ้เสนอแนะ
การขบัเคลือ่นระบบวจิยัแบบ
บรูณาการของประเทศ

คกก.สานพลงั
ประชารฐั

ทีม่า   สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ
2

เอกชนรฐัวสิาหกจิ
กระทรวง
ตา่งๆ

ศนูย์
วจิยั

สถาบนั
วจิยั

วจิยั
กรม/กอง

สถาบนั
การศกึษา อืน่ๆ

เพิม่อืน่ๆ

เพิม่อืน่ๆ



ยกเลิกคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (โดยต ำแหนง่)

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กว

ทน.)

ฝ่ำยเลขำนุกำร

จัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบาย
ระบบวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สวนช.)
(นำยกรัฐมนตร ี= ประธำน)ฝ่ำยเลขำนุกำรร่วม

ข้อเสนอแนะ
การขับเคลื่อนระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ

ประธำนในปัจจุบัน

ปรบับทบาทหนา้ทีห่นว่ยงานให้
ชดัเจน 

ลดความซ า้ซอ้น

ทีม่า   สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ

คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรม
ของประเทศ (คพน.) 

คณะกรรมการ
สภาวจัิยแห่งชาติ



4

ขั้นตอนการจัดท ากรอบวงเงินและจัดสรรงบประมาณ

หลักการ: 
1. สวนช. ก ำหนดสัดส่วนวงเงิน งปม. ของแต่ละเป้ำหมำยของแผนบรูณำกำรมำ วช.
2. กองจัดสรรรับแผนนโยบำยกำรวิจัยและนวัตกรรมจำกกองนโยบำย
3. กองจัดสรรจัด Priority เรื่องเร่งด่วน และจัดท ำ KPI ของประเทศ ร่วมกับ สงป.
4. วช. ประกำศรับและกลั่นกรองค ำขอ และเสนอกรอบวงเงินที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองไปยัง สงป.พิจำรณำ 
5. ครม. อนุมัติ งปม. รำยจ่ำยประจ ำปี
6. สงป. จัดสรร งปม. ให้หน่วยรับงบประมำณผ่ำนกรมบัญชีกลำง

กองนโยบาย กองจัดสรร
แผนนโยบำยกำรวิจัย

สวนช.
ประมำณกรอบ

วงเงินงบประมำณ
ของแต่ละเป้ำหมำย
ของแผนบูรณำกำร

ส านักงบประมาณ

วช.
แผน งปม. ประกำศหลักเกณฑ์ค ำขอ

หน่วยรับงบประมาณ
กระบวนการกลั่นกรองค าขอ

ครม. กรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ

สภาผู้แทนฯ

กรมบัญชีกลาง



วช. ประกาศผล

เปิดระบบ NRMS เพื่อรับ Concept Proposal แบบบูรณาการ 
(เฉพาะเป้าหมาย 1 + 2) จากหน่วยงาน

หน่วยงานจัดท า Full Proposal
(เป้า 1+2 ที่ผ่าน / เป้า 3 / เป้า 4)

วช. เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานฯ

แจ้งผลหน่วยงาน

วช. ประกาศหลักเกณฑ์ค าของบประมาณและ
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

1

2
นักวิจัยจัดท ำและ เสนอผู้ประสำนงำนหน่วยงำน สรุป
ภำพรวม 
- น ำเข้ำ NRMS 
- ส่งเอกสำร 1 ชุด ให้ วช. 

วช. พิจารณา / ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
ตามแนวทางท่ี วช. ก าหนด

3

ไม่ผ่าน
4 ผ่าน/พัฒนา 

ปรับปรุง

5

วช. พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
โดยมีการจัดกลุ่ม

6

งปม > 50 ลบ.

งปม.  50 ลบ. ส่งให้คณะผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ

ส่งให้คณะผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ
และ นักวิจัยน ำเสนอต่อคณะผู้เชีย่วชำญ

วช. เสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อ
คณะกรรมการบูรณาการงบประมาณฯ

เสนอ ส านักงบประมาณ

นักวิจัยจัดท ำและ เสนอผู้ประสำนงำน ตรวจสอบ/สรุปภำพรวม
- น ำเข้ำ NRMS 
- ส่งเอกสำร จ ำนวนชดุตำมที่ วช. ก ำหนด 

ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระหว่าง วช. กับหน่วยรับงบประมาณ

1. เกณฑ์การพิจารณารายแผนงาน/
โครงการ
- ควำมสอดคล้อง / ประสิทธิภำพ / 
ประสิทธิผล / ผลกระทบ / ควำมยั่งยืน 
- คุณภำพของโครงกำรภำยใต้แผนบูรณำกำร
มีควำมสอดคล้องจริงหรือไม่

2. เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพของ
หน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณ
- กำรใช้จ่ำย งปม. แผนบูรณำกำรวิจัย

และนวัตกรรม ย้อนหลัง 2 ปี ต้องไม่
ต่ ำกว่ำ 90%

- กำรใช้จ่ำย งปม. กำรวิจัยและส่งผล
งำนวิจัยที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 4 ปี โดย
ใช้ค่ำเฉลี่ยของแต่ละหนว่ยงำน ซึ่งต้อง
ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของหน่วยงำนทั่ว
ประเทศ

5

จัดท ากรอบวงเงินและ
กลั่นกรองตามล าดับ
ความส าคัญขาขึ้น

เป้า 2 - ตอบโจทย์ประเด็นท้ำทำย
ทำงสังคม
เป้า 3 - ตอบโจทย์กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ



เสนอกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้นต่อส านักงบประมาณ

เสนอกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้นต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

นักวิจัยน าเสนอต่อคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ

ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

กลุ่มที่ 1 งบประมาณ มากกว่า/
เท่ากับ 50 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2 งบประมาณ น้อยกว่า 50 
ล้านบาท

รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการฉบับสมบูรณ์

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานเบื้องตน้ (Concept paper)

พิจารณา
โดย

ผู้เชี่ยวชาญ
แจ้งหน่วยงาน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีระหว่าง สวทน. กับหน่วยรับงบประมาณ

7

เป้า 1 - เพื่อตอบโจทย์กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
เป้า 4 - สร้ำงบุคลำกร พัฒนำระบบนิเวศ และเครือข่ำย
กำรวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

เกณฑก์ารพิจารณารายแผนงาน/โครงการ
- ควำมสอดคล้อง / ประสิทธิภำพ / 
ประสิทธิผล / ผลกระทบ / ควำมยั่งยืน 
- คุณภำพของโครงกำรภำยใต้แผนบูรณำกำร
มีควำมสอดคล้องจริงหรือไม่

จัดท ากรอบวงเงิน
และกลั่นกรอง

ตามล าดับ
ความส าคัญ

ขาขึ้น



7

ร้อยละ ๕๕ 

เป้าหมายท่ี ๔  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ

เป้าหมายท่ี ๑
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
การสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๒
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์และ สาธารณสุข 
ความมั่นคงในมิติต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

เป้าหมายที่ ๓
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง

องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

ร้อยละ ๓๐
แผนงาน

ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย 

(Spearhead)

เป้าหมายสัดส่วนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๗๐
แผนงานบูรณาการ
(บูรณาการปกต)ิ 

หมายเหตุ: เป็นสัดส่วนงบประมาณจากตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธ ศาสตร์ที่ ๘ (การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม) ที่ก าหนด: สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕  สัดส่วนการลงทุน
งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/ สะสมองค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕ และสัดส่วนการลงทุนระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๔



บทบาทของหน่วยวิจัยตาม พรบ. ใหม่ 
หน่วยงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประ
มาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หน่วยงานด้านการให้ทุน

หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม

หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว

หน่วยงานอื่นๆ ตามที่สภานโยบายก าหนด

1

2

3

4

5

6

สอวช.

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (สวช.)

รัฐวิสาหกิจ เอกชน กระทรวงต่างๆ

สวทช. สถาบันวิจัย/
ศูนย์วิจัย

สถาบัน
การศึกษา อ่ืนๆ

อ่ืนๆ

ภาคการเมือง ภาครัฐ
รัฐ

วิสาหกิจ
ภาคอุต

สาหกรรม
อ่ืนๆ

สวก.

สวรส.

สกสว.



1.พระราชบญัญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง

2.พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงการอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์
วจิัยและนวตักรรม

3.พระราชบญัญัตสิภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย และ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ

4.พระราชบญัญัตกิารอดุมศกึษา 

5.พระราชบญัญัตสิง่เสรมิวทิยาศาสตร ์การวจัิยและนวตักรรม

พระราชบญัญัต ิ(รา่ง)



การจัดท าแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

2559 2560 2562 25632561

1.เร่งรัดการประยุกต์
ใชง้านวิจัยและพัฒ นา 
(วิจัยเชิงปฏิบัติ)

1.วิจัยและพัฒนามุ่งตอบ
สนองภาคการผลิตสาขา
ยุทธศาสตร์และ แก้ไข
ปัญหำส ำคัญของประเทศ

1.วิจัยและนวัตกรรมในอุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศ

2.ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา
- วิจัยพื้นฐาน 
- วิจัยประยุกต์
- วิจัยพัฒนา
- พัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพงานวิจัยและ
ผลิตบุคลากรด้านวิจัย 

2.วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม 
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

3.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิจัย บุคลากร
ทางวิจัยและระบบ
มาตรฐานการวิจัย ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ

2.กำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน
สังคม ชุมชน และควำมม่ันคง ตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ

3.วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่
มีศักยภาพ เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา

4.สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐานวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

1.วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบ

โจทย์กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจ2.วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบ
โจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม
3. วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบ
โจทย์การสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ
4. สร้างบุคลากร พัฒนาระบบ
นิเวศ และเครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

ส ำนัก
งบประมำณ

สภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น

15 เร่ืองเร่งด่วน Flagship Project
แผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน

10

เป้า 1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้า 3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม

เป้า 4 ด้ำนองค์ควำมรู้
พื้นฐำน

เป้า 2 ด้ำนสังคม



ตัวอย่างรูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณของ 

วช. และ สวทน.













การจดัสรรงบประมาณปี2564 (ตคีวามตาม พ.ร.บ.)

กรอบประเด็นดา้นการวจิัยพัฒนาและนวตักรรม ตามแผน่แมบ่ทประเด็นที่ 23 
ประกอบดว้ย

1) ดา้นเศรษฐกจิ

2) ดา้นสงัคม

3) สิง่แวดลอ้ม

4) ดา้นองคค์วามรูพ้ืน้ฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวจิัย พัฒนา และ
นวตักรรม



การจดัสรรงบประมาณปี2564 (ตคีวามตาม พ.ร.บ.)
ข ัน้ตอนการประมาณการกรอบวงเงนิ งปม. วจิยัฯ 

พ.ร.บ.สง่เสรมิ ม. 16

: กสว. ตอ้งจดัท าประมาณการกรอบวงเงนิ งปม. รวม ทีต่อ้ง
ใชต้ามแผนแตล่ะดา้นเสนอตอ่สภานโยบาย โดยระบวุา่ปีใดตอ้งใช ้
งปม. เทา่ใด



การจดัสรรงบประมาณปี2564 (ตคีวามตาม พ.ร.บ.)

พ.ร.บ.สภาฯ 

ม.44 (3) : สกสว. จดัท านโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนดา้น ววน. เสนอ 
กสว. 

ม.44 (6) : สกสว.จดัท าหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัท าค าขอ งปม. 
ใหแ้กห่นว่ยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมเพือ่เสนอ กสว.

ม.44 (8) : สกสว. จดัท าขอ้เสนอ และรเิร ิม่โครงการวจิยัและนวตักรรม
ทีส่ าคญัของประเทศทีต่อ้งด าเนนิการของหนว่ยงานของรฐัและ
ภาคเอกชน รวมท ัง้ขบัเคลือ่นและประสานการด าเนนิงานดงักลา่วให้
สมัฤทธิผ์ล ท ัง้นี ้โดยการมสีว่นรว่มของหนว่ยงานในระบบ ววน



การจดัสรรงบประมาณปี2564 (ตคีวามตาม พ.ร.บ.)

พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (4) : กสว. ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัท าค าขอ 
งปม. ใหแ้กห่นว่ยงานในระบบ ววน.

• สกสว. จัดท านโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนดา้น ววน. ของประเทศ เสนอ 
กสว. 

• กสว. จัดท าประมาณการกรอบวงเงนิ งปม. (สดัสว่น) เสนอ สภานโยบายฯ

• สภานโยบายฯ เห็นชอบประมาณการกรอบวงเงนิ งปม. (สดัสว่น) 

• สกสว.จัดท าหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจัดท าค าขอ งปม. ใหแ้กห่น่วยงานใน
ระบบ ววน. เพือ่เสนอ กสว.

• กสว. ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจัดท าค าขอ งปม. ใหแ้กห่น่วยงานใน
ระบบ ววน.

หลกัการ: 



ทนุวจิยัทา้ทายไทย

มกีารบรหิารงานแบบ director

คอืมผีูเ้สนอตวัและผา่นการคดัเลอืกโดยคณะกรรมการทา้ทายไทย

จะท าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารโครงการวจิยัแทน วช. และ ก ากบัการ
ด าเนนิงานของโครงการวจิยัตา่งๆ ทีค่ดัเลอืกมา

เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานวจิยัส าเร็จตามเป้าหมายและตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว ้โดย
directorจะด าเนนิการรว่มกบัผูท้รงคณุวฒุทิ าการคดัเลอืกโครงการ

วจิยั ตามแนวทางที ่วช.ก าหนด



ทนุวจิยัทา้ทายไทย

เป็นแผนงานวจิยัขนาดใหญ ่(งบประมาณ 25-50 ลา้นบาทตอ่ปี ไมเ่กนิ 
3 ปี ถา้ท าไมเ่สร็จและบรรลเุป้าหมาย หนว่ยงานตอ้งต ัง้ของบประมาณ
เพือ่วจิยัตอ่เอง)

มหีวัขอ้วจิยัเฉพาะ เป้าหมายทา้ทาย ประเด็นการวจิยัเป็นมตเิห็นชอบ
จาก คอบช.

คณะกรรมการก ากบังานวจิยัทา้ทาย จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิคดัเลอืก
โครงการวจิยั

director ท าสญัญารบัทนุกบั วช. ในลกัษณะท ากจิกรรมวจิยัโดย
นกัวจิยัท าสญัญารบัทนุวจิยักบั director 



ทนุวจัิยมุง่เป้า

การใหท้นุอดุหนุนการวจิัยแนวใหมแ่บบมุง่เป้า มกีารแบง่หนา้ทีก่ารท างาน
ชดัเจนระหวา่งหน่วยใหท้นุตามความเชีย่วชาญและประสบการณ์การบรหิารทนุ
ของแตล่ะหน่วยใหก้ารสนับสนุนการวจิัย

รว่มกนัท ากรอบวจิัยและประเด็นโจทยว์จิัย (ทนุวจิัยมุง่เป้า)

สามารถแกไ้ขปัญหาและขบัเคลือ่นไปตามทศิทางเดยีวกนั ลดความซ ้าซอ้น
และมองเห็นภาพรวมของงานวจิัยที ่ครบถว้น ยงัไมค่รบถว้น 

การบรหิารทนุรว่มกนั โดย คอบช.



ทนุวจัิยมุง่เป้า

มเีป้าหมายใหเ้กดิการใชง้บประมาณทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัของประเทศ ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพประสทิธผิลสงูสดุ

การรับขอ้เสนอโครงการวจิัยจะเปิดรับรว่มกนัผา่นระบบ NRMS (National 
Research Management Systems) เป็นระบบ Single Window โดยใช ้
มาตรฐานเดยีวกนั

ในเบือ้งตน้ ปี 2555- 2560 วช. เป็นเจา้ภาพของบประมาณ (งบประมาณตัง้ไว ้
ที ่วช.)

โดยม ี5 กลุม่เรือ่งในปี 2555 และขยายเป็น 23 กลุม่เรือ่ง ในปีปัจจบุัน

การบรหิารทนุรว่มกนั โดย คอบช.



ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

• ใหท้นุวจิยัและนวตักรรมหลกัของประเทศท ัง้ดา้น
วทิยาศาสตรส์งัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร ์ท ัง้ภายใน
และภายนอกกระทรวงการอดุมศกึษา

• ขบัเคลือ่นโครงการรเิร ิม่ส าคญัของประเทศ

• จดัท าฐานขอ้มลูและดชัน ีว & น

• จดัท ามาตรฐานและจรยิธรรมการวจิยั

• การสง่เสรมิและถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่ใชป้ระโยชน์

• สนบัสนนุการพฒันาบคุลากร ว & น

• ใหร้างวลั ประกาศเกยีรตคิณุบคุคลหรอืหนว่ยงาน 

หนา้ทีใ่หมจ่ากรา่งพรบ



สถำบันอุดมศึกษำ 

มหาวทิยาลยัรัฐ 9 แหง่

มหาวทิยาลยัราชภฎั 38 แหง่

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 แหง่

วทิยาลยัชมุชน  1 แหง่

ในก ากบั 25 แหง่

มหาวทิยาลยัเอกชน 35 แหง่ 

• การจัดการศกึษา 

• การวจัิยและการสรา้งนวตักรรม 

• การบรกิารวชิาการแกส่งัคม 

• การทะบบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม

หนา้ที ่



สถาบันวจัิย 
รัฐวสิาหกจิ   องคก์ารมหาชน ตาม พ.ร.บ. เฉพาะ  ( PA )
องคก์ารมหาชน (PO)

หนา้ที่
• ท าวจิัยและสรา้งนวตักรรม
• มาตรวทิยา มาตรฐาน ทดสอบ และบรกิารคณุภาพ 



งบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ปีงบประมาณ 2563

แผนบูรณาการ

วจิยัและ

นวตักรรม
แผนงานยุทธศาสตร ์

พฒันาศกัยภาพดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม

แผนงานพืน้ฐาน

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน

การแข่งขนัของ

ประเทศ





ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ทีม่า



31
31



32
32



33
33



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 โดยมี นรม. เป็นประธาน มีมติที่ประชุม ดังนี้

(1) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ และมอบหมำยให้ สศช. ด ำเนินกำรปรับ        
(ร่ำง) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ จ ำนวน 23 ฉบับ ให้มีควำมสมบูรณ์ และครอบคลุม พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาความครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และน ำเสนอคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พิจำรณำต่อไป

(2) มอบหมำยให้ สศช. ประสาน สงป. ในการน า (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ ไปประกอบ การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2563

(3) เห็นชอบในหลักการการก าหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ใน 15 ประเด็น และ
มอบหมายให้ สศช. ประสานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สงป. ในการด าเนินการจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ ของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และน ำเสนอคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติพิจำรณำพร้อมกับ (ร่ำง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ (สมบูรณ์) ต่อไป
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มติการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561



1. ความมั่นคง (กห.)

ด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ             
ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง

ด้ำนควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ
และควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศ

2. ต่างประเทศ (กต.)

อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำก                  
กำรพัฒนำระบบคมนำคม

4. อุตสาหกรรมและบริการ                
แห่งอนาคต (อก.)

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม
กำรท่องเที่ยวส ำรำญทำงน้ ำ
กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค
กำรพัฒนำระบบนิเวศสร้ำงควำม
หลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
กำรฟื้นฟูชำยหำดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชำยฝั่งทะเลได้รับกำร
ป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและ                   
มีนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่งแบบ
บูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม

5. ท่องเที่ยว (กก.)

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ (คค.)

โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม
และระบบโลจิสติกส์

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
กำรพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ กำรวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม
กำรพัฒนำเมืองใหม่อัจฉริยะน่ำอยู่มหำนครกำรบิน
ภำคตะวันออก

9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)

กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่ (มท.)

11. พัฒนาศักยภาพ
ตลอดช่วงชีวิต (พม. รง.)

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
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18. เติบโตอย่างยั่งยืน (ทส.)

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล
สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบน
สังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
มำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล 
จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสำรเคมี                  
ในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและ                
ค่ำมำตรฐำนสำกล

พัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้า                
ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมัน่คง     
ด้านน้้าของประเทศ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลอง
และแหล่งน้้าธรรมชาติ                      
ทั่วประเทศ

19. บริหารจัดการน้ า 
(สนง. บริหารจัดการน้ า)

กำรพัฒนำบริกำรประชำชน
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำครัฐและ          
กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
กำรปรับสมดุลภำครัฐ
กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ
กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ

20. บริการประชาชน ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (กพร.)

กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

21. ต่อต้านทุจริต (สนง.ปปช.)

กำรพัฒนำกฎหมำย

22. พัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม (ยธ.)

23. การวิจัยและพัฒนา 
(วท.  สกว.)

ด้ำนเศรษฐกิจ (อุตสำหกรรม                  
กำรบินและอวกำศ/ กำรขนส่ง
ระบบรำง)
ด้ำนสังคม (นวัตกรรมในกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ)
ด้ำนสิ่งแวดล้อม (กำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง) 36
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3. เกณฑ์การพิจารณา

3.1 เกณฑ์การพิจารณารายแผนงาน / โครงการ

1) ความสอดคล้อง (Relevance)

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)

3) ประสิทธิผล (Effectiveness

4) ผลกระทบ (Impact) 

5) ความยั่งยืน (Sustainability)

6) คุณภาพของโครงการย่อย/ชุดโครงการ ทุกโครงการภายใต้แผนบูรณาการมีความสอดคล้องจริง

หรือไม่
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(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การสรา้ง
บคุลากร

2. การขยาย
ผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์

3. การมสีว่นรว่ม
ของทกุภาคสว่น

4. กระบวนการ
บรหิารโครงการ

5. กระบวนการ
ตดิตามประเมนิผล

การบริหารจัดการวิจัย

1.การก าหนด

โจทยว์จัิย

และเป้าหมาย

การวจัิย



เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง

o องค์ควำมรู้ 
นวัตกรรม 
นโยบำย
ทำงด้ำน
เศรษฐกิจสังคม 
ท่ีหน่วยงำน
ภำครัฐ 
ภำคเอกชน 
สังคม ชุมชน 
พร้อมน ำไปใช้
ประโยชน์ หรือ
ก ำหนดเป็น
นโยบำยในกำร
ด ำเนินของ
องค์กร

ประสิทธิภาพ

o ข้อเสนอแผนงำน
มีคุณภำพท้ังด้ำน
วิชำกำรและ
เทคนิค

o มีควำมคุ้มค่ำ

o มีควำมสอดคล้อง
ของชุดโครงกำร 
/ โครงกำรวิจัย
ภำยใต้แผน
บูรณำกำร

o มีโอกำสของ
ควำมส ำเร็จสูง

o คุณภำพของผลงำนที่เกิดขึ้น
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

o มีมำตรฐำน

ผลกระทบและความยั่งยืน

o มีผลเชิงบวกที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภำพ
ชีวิต

o มีผู้ท่ีจะน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 
เชิงสังคม/ชุมชน เชิงวิชำกำร เชิงนโยบำย

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการด าเนินงาน

o ผลงำนวิจัย
สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำร
ก ำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำน
ภำครัฐ 
ภำคเอกชน 
หรือน ำไปใช้
ประโยชน์
ทำงด้ำนสังคม 
ชุมชน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรองแผนงาน :
เป้าหมายที ่2 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม

1.ความสอดคลอ้ง    (  20  คะแนน )

2.ประสทิธภิาพ       (  20  คะแนน )

3.ประสทิธผิล           ( 20  คะแนน )

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื   (  20  คะแนน )

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน 

(  20  คะแนน )  



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

1.ความสอดคลอ้ง  (  20  คะแนน )

องคค์วามรู ้นวัตกรรม นโยบายทางดา้นเศรษฐกจิสงัคม ทีห่น่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชมุชน พรอ้มน าไปใชป้ระโยชน ์หรอื
ก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนนิขององคก์ร

ตามเป้าหมายและตัวชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

ตามตัวชีว้ัดเป้าหมายตามแผนบรูณาการ

ตามตัวชีว้ัดแนวทางด าเนนิงาน

กบัเป้าหมายและตัวชีว้ัดของยทุธศาสตรแ์ละหรอืเป้าหมายของ
แผนงาน



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

2.ประสทิธภิาพ   (  20  คะแนน )

2.1 ขอ้เสนอแผนงานมคีณุภาพและความเป็นไปไดท้ัง้ดา้น
วชิาการและเทคนคิ

2.2  มคีวามคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัประโยชนข์องผลการวจิัย

2.3  มคีวามสอดคลอ้งของชดุโครงการ / โครงการ วจิัย 
ภายใตแ้ผนบรูณาการ

2.4  มโีอกาสของความส าเร็จสงูความเหมาะสมของคณะ
นักวจิัย/ของงบประมาณ/ของอปุกรณ์การวจิัย



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

3.ประสทิธผิล   (  20  คะแนน )

3.1  คณุภาพของผลงานทีเ่กดิขึน้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนงานบรูณาการ

3.2  และมาตรฐานก าหนดทีส่อดคลอ้งตาม
เป้าหมายและตวัชีวั้ดตามยทุธศาสตรแ์ละแผนบรูรา
การ



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื  (  20  คะแนน )

4.1  มผีลเชงิบวกทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม คณุภาพชวีติ

4.2  มผีูท้ีจ่ะน าไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์เชงิ
สงัคม / ชมุชน / เชงิวชิาการ / เชงินโยบาย



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรองแผนงาน :
เป้าหมายที ่2 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน  

(  20  คะแนน )

5.1 ผลงานวจัิยสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน

5.2 น าไปใชป้ระโยชนท์างดา้นสงัคม ชมุชน  เชงิ
วชิาการ  เชงิพาณชิย ์  เชงินโยบาย



เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรูพ้ื้นฐานของ
ประเทศ

ความ
สอดคล้อง

ผลงำนวิจัยถูก
น ำไปใช้อ้ำงอิงใน
ระดับชำติหรือ
ระดับนำนำชำติ

oผลงำนวิจัยถูก
ใช้ในกำร
แก้ปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแผนงำนมี
คุณภำพท้ังด้ำน
วิชำกำรและเทคนิค

o มีควำมคุ้มค่ำ

o มีควำมสอดคล้อง
ของชุดโครงกำร/
โครงกำรวิจัย
ภำยใต้แผน
บูรณำกำร

o มีโอกำสของ
ควำมส ำเร็จสูง

ประสิทธิผล

o คุณภำพของผลงำนที่จะเกิดขึ้นเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยเพื่อควำมเป็นเลศิทำง
วิชำกำร

o มีมำตรฐำน

ผลกระทบและความยั่งยืน

oมีผู้ที่จะน ำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงวิชำกำร เชิง
นโยบำย เชิงสังคม เชิงพำณิชย์

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการด าเนินงาน

o ผลงำนวิจัย
สำมำรถยื่น
ตีพิมพ์
ระดับชำติและ
นำนำชำติหรือ
ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร

o ได้แนวทำง
แก้ไขปัญหำ
กำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

1.ความสอดคลอ้ง         (  20  คะแนน )

2.ประสทิธภิาพ            (  30  คะแนน )

3.ประสทิธผิล                (  20  คะแนน )

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื  ( 15  คะแนน )  

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน 
(  15  คะแนน )



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

1.ความสอดคลอ้ง(  20  คะแนน )

1.1  ผลงานวจัิยถกูน าไปใชอ้า้งองิในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ

1.2 ผลงานวจัิยถกูใชใ้นการแกปั้ญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน

1.3 ตามเป้าหมายและตัวชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

1.4 ตามตัวชีว้ัดเป้าหมายตามแผนบรูณาการ

1.5 ตามตัวชีว้ัดแนวทางด าเนนิงาน

1.6  กบัเป้าหมายและตัวชีว้ัดของยทุธศาสตรแ์ละ
หรอืเป้าหมายของแผนงาน



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

2.ประสทิธภิาพ   (  30  คะแนน )

2.1 ขอ้เสนอแผนงานมคีณุภาพทัง้ดา้นวชิาการและ
เทคนคิ

2.2 มคีวามคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัประโยชนข์อง
ผลการวจัิย

2.3 มคีวามสอดคลอ้งของชดุโครงการ/
โครงการวจัิยภายใตแ้ผนบรูณาการ

2.4 มโีอกาสของความส าเร็จสงูความเหมาะสมของ
คณะนักวจัิย/ของงบประมาณ/ของอปุกรณ์การวจัิย



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

3.ประสทิธผิล  (  20  คะแนน )

3.1 คณุภาพของผลงานทีจ่ะเกดิขึน้เป็นไปตาม
เป้าหมายเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

3.2  มมีาตรฐานทีก่ าหนดทีส่อดคลอ้งตามเป้าหมาย
และตวัชีวั้ดตามยทุธศาสตรแ์ละแผนบรูณาการ



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื  (  15คะแนน )

4.1 ผูท้ีจ่ะน าไปใชป้ระโยชนห์รอืตอ่ยอดในเชงิ
วชิาการ เชงินโยบาย เชงิสงัคม เชงิพาณชิย์

4.2  ผลกระทบในเชงิบวกทีค่าดวา่จะเกดิในระยะ
ยาวดา้นใดดา้นหนึง่หรอืหลายดา้น



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน   
(  15  คะแนน )

5.1  ผลงานวจัิยสามารถยืน่ตพีมิพร์ะดับชาตแิละ
นานาชาตหิรอืยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัร

5.2   ไดแ้นวทางแกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน



เกณฑก์ารพจิารณาประสทิธภิาพ
ของหนว่ยงานในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ประสทิธภิาพของหน่วยงานในการใชจ้า่ย
งบประมาณแผนบรูณาการวจัิยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตอ้งไมต่ า่กวา่ 90%

2. ประสทิธภิาพของหน่วยงานในการใชจ้า่ย
งบประมาณวจัิยและการสง่ผลงานวจัิยทีแ่ลว้เสร็จ 
ระหวา่งปีงบประมาณ 2556 – 2560 โดยใชค้า่เฉลีย่
ของแตล่ะหน่วยงาน ซึง่ตอ้งไมต่ า่กวา่คา่เฉลีย่ของ
หน่วยงานทั่วประเทศ





( ๘๐ คะแนนขึ้นไป )
สนับสนุนอย่างยิ่ง มีควำมเป็นไปได้ในเชิงวิชำกำร/เทคนิคสูง คำดว่ำสำมำรถ
น ำส่งผลผลติตำมตัวชี้วัดแนวทำงได้อย่ำงชัดเจน มีศักยภำพในกำรน ำไปใช้
ประโยชน์สูงเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ำในกำรวิจัย



( ๗๐ - ๗๙ คะแนน )
สนับสนุน มีควำมเป็นไปได้ในเชิงวิชำกำร/เทคนิค คำดว่ำสำมำรถน ำสง่ผลผลิต
ตำมตัวชี้วัดแนวทำงได้ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้



( ๖๐ - ๖๙ คะแนน )
สนับสนุน มีควำมเป็นไปได้ในเชิงวิชำกำร/เทคนิค แต่จ ำเป็นต้องบริหำรจัดกำร
จึงจะสำมำรถน ำสง่ผลผลิตตำมตัวช้ีวัดได้ ขึ้นกับนโยบำยของรัฐบำล



( ๕๐ - ๕๙ คะแนน )
สนับสนุน มีควำมเป็นไปได้ในเชิงวิชำกำร/เทคนิคค่อนข้ำงนอ้ย ต้องบริหำร
จัดกำรและปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถน ำสง่ผลผลิตตำมตวัชี้วัด หำกปรับปรุงจะ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้



( ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน )
ยังไม่สมควรสนับสนุน ควำมเป็นไปได้ในเชิงวิชำกำร/เทคนิคไม่ชัดเจน ไม่เป็น
กำรวิจัยใหมห่รือพัฒนำจำกงำนวิจยัเดิมหรือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

๔. สรปุผลการประเมนิ
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สรปุผลการประเมนิ

 ( ๘๐ คะแนนขึ้นไป )

สนบัสนนุอยา่งยิง่ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิสงู คาดวา่
สามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางไดอ้ยา่งชดัเจน มศีกัย ภาพใน

การน าไปใชป้ระโยชนส์งูเป็นรปูธรรมและคุม้คา่ในการวจิัย

 ( ๗๐ - ๗๙ คะแนน )                                         
สนบัสนนุ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ คาดวา่สามารถ
น าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได้

( ๖๐ - ๖๙ คะแนน )

สนบัสนนุ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ แตจ่ าเป็นตอ้ง
บรหิารจดัการจงึจะสามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัได้ ข ึน้กบั
นโยบายของรฐับาล



อดตี : การคดิวเิคราะหโ์จทยว์จัิย

ผูว้จัิยจะท าวจัิยในสิง่ที่
สนใจ / รู ้และมคีวาม

เชีย่วชาญ

งานวจัิยในอดตี
แมจ้ะไดอ้งค์

ความรูใ้หม่ๆ  แตม่ี
การใชป้ระโยชน์
จากงานวจัิย

ดงักลา่วนอ้ยมาก



ปัจจบุัน : การคดิวเิคราะหโ์จทยว์จัิย

การท าวจิัยเปลีย่นไป ผูว้จิัย
จะตอ้งท าวจิัยตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์
และสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของประเทศ/ 

มกีารตัง้โจทยก์าร
วจัิยจากการใช ้

ประโยชน ์ท าแลว้ได ้
อะไร ใครใช ้แลว้
พัฒนามาเป็น

งานวจัิย จะไดรั้บการ
สนับสนุนงบประมาณ

มากกวา่



โจทยว์จัิยมาจากไหน

3.. มาจากความ
สนใจของ
นักวจัิยเอง

2. มาจากฝ่าย
ใหท้นุ

1.มาจากผูใ้ช ้
ประโยชน ์/

Stakeholders 
โดยตรง 



ค าถามส าคญัทีม่าโจทยว์จัิย

1.เป้าหมายสดุทา้ยของโครงการในระยะยาวที่
นักวจัิยคาดหวงัคอือะไร

2.คาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิ impact ตอ่เศรษฐกจิ

/สงัคม/ชมุชนและพืน้ที/่วงวชิาการ ทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งไร



ค าถามส าคญัทีม่าโจทยว์จัิย

1.เป้าหมายสดุทา้ยของ
โครงการในระยะยาวที่
นักวจัิยคาดหวังคอือะไร

2.คาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิ 
impact ตอ่เศรษฐกจิ

/สงัคม/ชมุชนและพืน้ที/่
วงวชิาการ ทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งไร



นักวจิัยตอ้งรูเ้มือ่จะเขยีนขอ้เสนอโครงการ 

1.รูเ้ขา แหลง่ทนุและผูว้จิยัอืน่  รูเ้รา ลกัษณะงานและ
ทมีงาน

2.แหลง่ทนุวจิยัและพนัธกจิของแหลง่ทนุ

3. การก าหนดโจทยว์จิยั  และเกณฑใ์นการประเมนิ
ขอ้เสนอโครงการวจิยั



นักวจัิยตอ้งรูเ้มือ่จะเขยีนขอ้เสนอโครงการ 

4. ความแตกตา่งของโครงการแบบ Demand pull/ Supply 
push  / ชดุโครงการหรอืบรูณาการ

5.ความแตกตา่งของผลงานวจัิย สิง่ประดษิฐ์ และวศิวกรรม
ยอ้นรอย เพราะมผีลตอ่การเลอืกแหลง่ทนุ และลลีาการ
เขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิย า

6. ความแตกตา่งของการวจัิยและพัฒนา เพราะมผีลตอ่การ
ทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรม และลลีาการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการวจัิย



หวัขอ้วจิยั
มคีวามส าคญั
อยา่งไร   

1.เป็นขอ้ความทีแ่สดง
ถงึ

ประเด็นหลกัทีผู่ว้จิยั
สนใจทีจ่ะศกึษา

2. เป็น
ประเด็น
ทีต่อ้งการ

คน้หาค าตอบ

3. เป็นขอ้ความ
ทีต่อ้งการ
สะทอ้นถงึ

ประเด็นหลกั 3
อยา่ง

ตวัแปร
(ส ิง่ทีส่นใจ
จะศกึษา)

ประชากร
(กลุ่มที่ผู้วิจัยสนใจ 
หรือจะอธิบำย ท ำ
ควำมเข้ำใจ)

มองเห็น
รูปแบบวิธีกำร
วิจัย เช่น แบบ
ส ำรวจ
แบบเปรียบเทียบ 

แบบทดลอง หรือ
แบบสัมพันธ์



ตวัอยา่งโครงการแบบบรูณาการ งานไมแ้ละเยือ่

ศกึษาชวีวทิยา
ของมอด

การแปรรปูไม ้

เทคโนโลยกีารเลือ่ย
และอบไมป้าลม์น ้ามัน

การป้องกนัรักษาเนือ้ไม ้
โดยไมใ่ชส้ารเคมี

การพัฒนาระบบตดัฟัน
และขนสง่ไมเ้ศรษฐกจิ

ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การอบไม ้
อตุสาหกรรมภายใต ้

สญุญากาศ

การคดัเลอืก
และปรับปรงุพันธุ์
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ตัวอยา่งการคดิโจทยว์จัิยการพัฒนาการบรหิารจัดการการ
ทอ่งเทีย่วตามขดีความสามารถ การรองรับการใชป้ระโยชนด์า้น

นันทนาการในอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลิัน

ประเด็นโจทยว์จัิย

1.. ประเมนิขดีความสามารถรองรับการทอ่งเทีย่วของอทุยาน
แหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลิัน

2,, ระบบการบรหิาร จัดการการทอ่งเทีย่วตามขดีความสามารถ
รองรับการทอ่งเทีย่ว

3. ภายใตก้ารก าหนดอตัลักษณ์แบรนดข์อง อทุยานแหง่ชาตหิมู่
เกาะสมิลิันเพือ่ใหท้กุฝ่ายยอมรับในแนวคดิ

4.เป้าหมายของอตัลักษณ์แบรนดก์ าหนด รว่มกนั เพือ่น าไปสูก่าร
ทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนืของอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลิัน



ความส าคญัของโจทยว์จัิย  

เพือ่น าไปสูก่ารบรหิารจัดการทีด่ี

สามารถเป็น ตน้แบบของการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วในอทุยานแหง่ชาติ
ทางทะเลแหง่อืน่ๆ

และการสง่เสรมิการ ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัแผนการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ

โดยทีผ่า่นมาอทุยานแหง่ชาตหิมู ่เกาะสมิลินัยงัไมส่ามารถบรหิารจดัการให ้
เป็นไปตามขดีความสามารถรองรับการทอ่งเทีย่ว

ซึง่งานวจิัยจงึ ตอ้งการคน้หาค า่ตอบทีมุ่ง่เป้าไปสูแ่นวทางการแกไ้ขทีเ่ป็น
รปูธรรม   



ความส าคญัของโจทยว์จัิย  

สามารถเป็น ตน้แบบของการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วในอทุยานแหง่ชาติ
ทางทะเลแหง่อืน่ๆ

และการสง่เสรมิการ ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัแผนการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ

โดยทีผ่า่นมาอทุยานแหง่ชาตหิมู ่เกาะสมิลินัยงัไมส่ามารถบรหิารจดัการให ้
เป็นไปตามขดีความสามารถรองรับการทอ่งเทีย่ว

ซึง่งานวจิัยจงึ ตอ้งการคน้หาค าตอบทีมุ่ง่เป้าไปสูแ่นวทางการแกไ้ขทีเ่ป็น
รปูธรรม   



สรปุความโดดเดน่ของผลงานวจัิย 

งานวจัิยนีโ้ดดเดน่ในดา้นการน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงินโยบาย

มกีารน า ผลงานวจัิยไปขบัเคลือ่นใหเ้กดิ การทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นรปูธรรมโดยใชห้ลักวชิาการ ตอบโจทย์
ของสงัคม

ที ่ตอ้งการเห็นการเปลีย่นแปลงการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วใน
อทุยานแหง่ชาตไิปสูม่าตรฐานสากล

และ การแกไ้ขปัญหาการทอ่งเทีย่วทีม่มีากเกนิไปในอทุยาน
แหง่ชาติ



ลกัษณะการวจิยัเชงิพืน้ที ่
(Area-based research)

1.เป็นโจทยใ์หญ่ๆ  / “ยทุธศาสตร”์ ของพืน้ที่

2.มกีลไกและกระบวนการในการจดัการพืน้ที ่(จงัหวดั/กลุม่
จงัหวดั) และภาคี

3.มคีวามรูท้ ีม่อียูแ่ลว้/ ภมูปิญัญา (นกัวชิาการ  ภาค
ประชาชน)

4.Manufacturing,  Services, การจดัการทรพัยากร ฯลฯ



3.2   เกณฑก์ารพจิารณาประสทิธภิาพของหนว่ยงานในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1) ประสทิธภิาพของหนว่ยงานในการใชจ้า่ยงบประมาณ

แผนบรูณาการวจิยัและนวตักรรม ยอ้นหลงั 2 ปี
(  พจิารณาปี 2562 ใชข้อ้มลูปี 2560  ) ตอ้งไมต่ า่กวา่ 90%

๒) ประสทิธภิาพของหน่วยงานในการใชจ้่ายงบประมาณ

การวจิยัและการสง่ผลงานวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ ยอ้นหลงั 4 ปี 
( พจิารณาปี 2562 ใช้ขอ้มูลระหว่างปี 2556-2560  ) โดยใช้

ค่าเฉลี่ยของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
หนว่ยงานท ัว่ประเทศ



งบประมาณ 
(ระบงุบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการด าเนนิงาน รวมงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรแลว้)

ปีทีด่ าเนนิการ ปีงบประมาณ งบประมาณภาครฐั

(ทีเ่สนอขอ)
งบจากภาคเอกชน งบประมาณ

รวม

incash inkind

ปีที ่1 2563 งบประมาณทีต่อ้งการ

ท าค าขอ

(กรณีเป็นแผนงาน/

โครงการตอ่เนือ่งใหใ้ส่

งบประมาณทีไ่ดรั้บการ

จัดสรรแลว้)

หมายถงึ 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด
ในรปูของตวัเงนิที่
ใชใ้นการลงทนุ
เพือ่บรกิาร
วชิาการ. /  ลงทนุ
เพอิการวจิัย

หมายถงึ
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มม่กีาร
จา่ยเป็นตวัเงนิ แต่
สามารถประเมนิ
เทยีบ เคยีงมลูคา่
เพือ่ก าหนดเป็นคา่ 
ใชจ้า่ย เชน่ คา่แรง
คนงานในโรงงานที่
ใหม้าชว่ยงาน
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชเ้ครือ่งมอื

ปีที ่2 2564



โครงการ/กจิกรรม (รายปี) และภาพรวมงบประมาณราย
โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) 

ล าดบั ชือ่โครงการ/ชือ่

เทคโนโลยี
สถานภาพโครงการ หนว่ยงาน ผลผลติของ

โครงการ
งบประมาณ

1.
ใหม/่ตอ่เนือ่ง ระบรุายละเอยีด

ผลผลติทีไ่ดรั้บ

2.

3.

.  4

รวม

4) ความเชือ่มโยงของโครงการภายใตแ้ผนงาน…………………………………………..................



ผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบ

ระบผุลผลติและผลลพัธ ์ของแผนบรูณาการอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถ
ประยกุตเ์พือ่น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ทัง้นีต้อ้งระบตุวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบัผลผลติและผลลพัธ ์( เชงิปรมิาณ คณุภาพ เวลา ตน้ทนุ )

1) ผลผลติสดุทา้ยทีไ่ดจ้ากแผนงาน

2) ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยตรงจากผลผลติของแผนงาน

3) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้



ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ดา้นเศรษฐกจิ

1.มลูคา่เพิม่แกผ่ลติภัณฑห์รอืบรกิาร (บาท)

2.มลูคา่การสง่ออก    (บาท)

3. มลูคา่ทีเ่กดิจากการลดการน าเขา้ (บาท)

4.การจา้งงาน     (คน)

อืน่ๆ



ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   ดา้นสงัคม/ ดา้นสิง่แวดลอ้ม

1.สขุภาพอนามัย

2.คณุภาพชวีติ  / ความเป็นอยู่

3.การศกึษา  /  การเรยีนรู ้

ดา้นสิง่แวดลอ้ม (หากม)ี



ตวัอยา่งผลงานวจัิยของแผนบรูณาการ
การวจัิยและพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2560



1.การพัฒนาอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะไรส้ายทีเ่ชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต และ
โปรแกรมส าหรับชว่ยบรหิารจัดการรถฉุกเฉนิ 

2. การควบคมุความเร็วของรถยนต ์/ วเิคราะหส์ภาพจราจรบนทอ้งถนน

3.ประยกุตใ์ชบ้นมอืถอืในการขอรถฉุกเฉนิทีส่ามารถสง่พกิดัของผูร้อ้งขอ
มายงัระบบ

4. บรหิารจัดการรถทีใ่กลท้ีส่ดุไปรับผูร้อ้งขอ / หาเสน้ทางทีใ่กลท้ีส่ดุให ้
คนขบั

5.เชือ่มตอ่ขอ้มลูดา้นการแพทยจ์ากรถฉุกเฉนิไปโรงพยาบาลปลายทาง

- สรา้งมลูคา่/รายไดเ้พิม่ขึน้ จ านวน 2,016 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 
ของรายไดส้ทุธเิพิม่ขึน้

ระบบ Smart Tracking in Transportation System 
ส าหรับรถฉุกเฉนิ

Super Cluster/1๐อุตสาหกรรม



สงัคมไทยไรค้อรร์ัปชนั  (Corruption free Thailand)

(1) โครงการดชันภีาพลักษณ์ของคอรรั์ป
ชนัระดบัจังหวัดของประเทศไทย 

(2) โครงการ Corruption Free Areas

(3) โครงการรูเ้ทา่ทันคอรรั์ปชนั 



วตัถปุระสงคข์องแผน 

1) เพือ่สรา้งตวัชีว้ดั
ภาพลกัษณ์การคอรรั์ปชนั
ในระดบัจังหวดั    77
จังหวดัทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืชี้
ความกา้วหนา้ของการลด
คอรรั์ปชนั เปรยีบเทยีบใน
ระดบัจังหวดั สรา้งความ
ตืน่ตวัของประชาชนและ
หน่วยงานในพืน้ที

(2) เพือ่พัฒนาตน้แบบและ
แนวทางขยายผลระบบ
บรหิารจัดการทีด่หีรอืธรรมภิ
บาลในหน่วยงานที ่ใกลช้ดิ
กบัประชาชน โดยพัฒนา
กระบวนการส าคญั เชน่ การ
เปิดเผยขอ้มลู และอืน่ๆ ที่
ประชาชนสามารถมสีว่นรว่ม
ในการตดิตามตรวจสอบ
และรว่มแกไ้ขปัญหาได ้

(3) เพือ่สรา้งความตระหนัก
รูใ้หแ้กป่ระชาชน โดยการ
สรา้งการเรยีนรูจ้าก
กรณีศกึษาทจุรติ คอรรั์ป
ชนัในโครงการขนาดใหญ ่
การส ารวจ และวเิคราะห์
ขอ้มลูประสบการณ์คอรรั์ป
ชนัระดบัครัวเรอืน และการ
แบง่ปันประสบการณ์รว่ม 



เป้าหมายของผลผลติ (output) และตวัชีว้ดั
ผลผลติ ตวัชีวั้ด เชงิปรมิาณ ตวัชีวั้ด  เชงิคณุภาพ 

1. ดชันภีาพลกัษณ์ของคอร์ รัป
ชนัระดบัจังหวดัของ ประเทศ
ไทย (Thailand Corruption 
Perceptions Index : TCPI) 
จากการ ส ารวจประสบการณ์ 
ครัวเรอืนใน 77 จังหวดั 
(เครือ่งมอืใหมใ่นการป้อง 
ปรามคอรรั์ปชนัของ ประเทศ)

ปีที ่1 – ไดต้วัชีว้ดัในการ
จัดท าดชัน ี4 ชดุ
- ไดผ้ลลพัธต์ามดชันใีน
จังหวดัทีเ่ป็นกรณีศกึษา 

ปีที ่2 - ไดด้ชันทีีป่รับปรงุ 4
ชดุ
- ไดคู้ม่อืการท าดชัน ี4 ชดุ
- ไดผ้ลลพัธต์ามดชัน ี77
จังหวดั 

ปีที ่1 - สามารถระบพุืน้ทีแ่ละ 
สถานการณ์ของคอรรั์ปชนั ระดบั
จังหวดั ภาค และ ประเทศไทย
จากการรับรูข้อง ประชาชน 

ปีที ่2 - สามารถวเิคราะห์
พัฒนาการ ของคอรรั์ปชนัใน
ระดบัจังหวดั ภาค และประเทศ



เป้าหมายของผลผลติ (output) และตวัชีว้ดั
ผลผลติ ตวัชีวั้ด เชงิปรมิาณ ตวัชีว้ัด  เชงิคณุภาพ

2.คูม่อื วธิกีาร การลดการ ใช ้

อ านาจ การใชด้ลุพนิจิ และ
การเปิดเผยขอ้มลูและ
เครอืขา่ยการลดการ คอรรั์ป
ชนัในพืน้ทีต่วัอยา่ง 3 จังหวัด 
เชน่ การเปิดเผย ขอ้มลู 
ภายในกรอบการ ท างานอยา่ง
นอ้ย 4 ประเด็น ไดแ้ก่
การศกึษา 
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และทีด่นิ ระบบและ เครือ่งมอื
ใหมใ่นการป้องกนั และตา้น
การคอรรั์ปชนัในระดบัพืน้ที ่

ปีที ่1 - มหีน่วยงานอยา่งนอ้ย 
4 หน่วยงานเขา้รว่มโครงการ 
และประชาชน 4 พืน้ทีต่อ่ 
จังหวดั 
- ไดแ้นวทางเบือ้งตน้การลด
การคอรรั์ปชนัในพืน้ที ่
ตวัอยา่ง 3 จังหวดัใน 4
ประเด็นปัญหา 

ปีที ่2 - มหีน่วยงานเขา้รว่ม 
โครงการอยา่งนอ้ย 2 
หน่วยงาน และประชาชน  2 
พืน้ทีต่อ่จังหวัด - ไดแ้นวทาง
การลดคอรรั์ปชนั 3 จังหวดัใน 

ปีที ่1 - สามารถระบปัุญหา
การเขา้ถงึ ขอ้มลูขา่วสารและ
แนวทาง เบือ้งตน้ในการ
เปิดเผยขอ้มลู และลดปัญหา
ในการเขา้ถงึ ขอ้มลูของ
ประชาชน

ปีที ่2 - ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายใน การพัฒนาระบบ
ขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลู การ
เขา้ถงึขอ้มลู และการสรา้ง
การมสีว่นรว่ม ของประชาชน 



เป้าหมายของผลผลติ (output) และตวัชีว้ดั
ผลผลติ ตวัชีวั้ด เชงิปรมิาณ ตวัชีวั้ด  เชงิคณุภาพ

3. สาระความรูแ้ละแนว
ทางการสือ่สารความรูเ้รือ่ง 
คอรรั์ปชนั 
(รูเ้ทา่ทนัท ี เขา้ใจและจะ
น าไปสูก่าร เปลีย่นกระบวน
ทศัน)์ 

ปีที ่1 - 2 จ านวนผลงานที่
เผยแพรสู่ ่สาธารณะ
- จ านวนคนทีเ่ขา้ถงึสือ่ 

ปีที ่2
ความสนใจและความเขา้ใจ
เรือ่งคอรรั์ปชนัของประชาชน 
จากผลการประเมนิหลงั 
โครงการสงูกวา่กอ่น
โครงการ 

ปีที ่2 - ความสนใจและความ
เขา้ใจ เรือ่งคอรรั์ปชนัของ
ประชาชน จากผลการ
ประเมนิสงูขึน้กวา่ปี ทีผ่า่นมา 



เป้าหมายของผลลัพธ ์(Outcome) และตวัชีว้ดั 

ผลลัพธ ์ ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ ตวัชีวั้ดเชงิคณุภาพ

ประชาชน องคก์ร เกดิ
ความรู ้ความเขา้ใจคอร์
รัปชนัใน ความ หมาย
แบบสากล 

มคีวาม เขา้ใจ
เกีย่วกบัสาเหต ุพฤติ
กรรม และระบบทีอ่าจ
น าไปสูก่ารคอรรั์ปชนั 
(กระบวนทัศนใ์หมต่อ่
องคก์รคอร์ รัปชนั) 

จ านวนประชาชนที ่
เขา้ถงึสือ่ประเภทตา่งๆ
ที ่เผยแพรโ่ดย
โครงการ จ านวนเพิม่
มากขึน้   70เปอรเ์ซนต์

ผลการวเิคราะหส์ารใน
ชอ่งทางการสือ่สารที่
ประชาชนเขา้ถงึไดม้าก

ประชาชนมคีวามรู ้
ความ เขา้ใจเรือ่งคอร์
รัปชนัมาก ขึน้ โดยการ
ประเมนิ



เป้าหมายของผลลัพธ ์(Outcome) และตวัชีว้ดั 

ผลลัพธ ์ ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ ตวัชีวั้ดเชงิคณุภาพ

ประชาชนมทีัศนคตติา้น
คอรรั์ปชนั  และเกดิ
ความรว่มมอืของ 
ประชาชนและหน่วย 
งาน ในพืน้ที ่ตอ่การ
แกไ้ขปัญหาคอรรั์ปชนั 

จ านวน เครอืขา่ย 
ประชาชน - หน่วยงาน 
ตา้นคอรรั์ปชนัในพืน้ที ่
เพิม่ขึน้

------

องคก์รหรอืพืน้ทีม่รีะบบ
การ บรหิารจัดการทีด่ี
มธีรรมาภบิาล  มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูในระดับ

จ านวนองคก์รทีพั่ฒนา 
ระบบการบรหิารจัดการ 
ทีด่ใีนจังหวัด 

ดชันภีาพลักษณ์ของ
คอร์ รัปชนัระดบัจังหวัด
ของ จังหวัดตัวอยา่งดี
ขึน้ 



เป้าหมายของผลลัพธ ์( Outcome) และตวัชีว้ดั 

ผลลัพธ ์ ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ ตวัชีวั้ดเชงิคณุภาพ 

มมีหาวทิยาลัยในพืน้ทีท่ี่
จะประสานงานและ
ประสาน แนวทางเพือ่ลด
คอรรั์ปชนั อยา่ง เป็น
รปูธรรมหลังจบโครงการ 

จ านวน มหาวทิยาลัยใน
พืน้ที ่เขา้รว่มตา้นคอรรั์ป
ชนัเพิม่ขึน้

ขอ้เสนอแนวทางการ
ด าเนนิการเพือ่ลดคอรรั์ป
ชนั 



ตวัอยา่ง ชดุโครงการที1่: โครงการดัชนภีาพลักษณ์ของคอรร์ัปชนัระดับจังหวัด

เป้าหมาย: เพือ่สรา้งฐานขอ้มลู (Database) เกีย่วกบัการคอรร์ัปชนั และพัฒนาเครือ่งมอื                    
(Instruments) ในการตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั (  11โครงการยอ่ย)

โครงการยอ่ย วัตถปุระสงค์ วธิกีาร

1.Corruption 
Literacy 

เพือ่ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ 
เกีย่วกบัการคอรรั์ปชนัในมติ ิตา่งๆ 
ของสงัคมไทย เชน่ ความหมาย  
รปูแบบ

กา ร ส า ร ว จ โ ด ย ใ ช ้

แบบสอบถาม 

2.Norm Priority เพือ่ศกึษาล าดบัการให ้ความส า
คญัของปัญหาการ ทจุรติของ
สงัคมไทย เมือ่ เปรยีบเทยีบกบั
บรรทดัฐาน ทางสงัคมดา้นอืน่ๆ 
รวมถงึ ความเต็มใจจา่ยตอ่การ 
แกปั้ญหาการคอรรั์ปชนั 

กา ร ส าร ว จ โ ด ย ใ ช ้ แบบ
สอบ ถามในรปูแบบการ 
ทดลองดว้ยทางเลอืก 
(Choice Experiment

3. Corruption 
Perception 

เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์ของการ คอร์
รัปชนัในรายจังหวดั 

ประกอบดว้ย 2 สว่น สว่นแรก 
มาจากการส ารวจโดยใช ้
แบบสอบถาม และสว่นทีส่อง 
มาจากการค านวณคา่ดชันจีาก 



ตัวอยา่ง ชดุโครงการที1่: โครงการดชันภีาพลกัษณ์ของคอรรั์ปชนัระดบัจังหวดั

เป้าหมาย: เพือ่สรา้งฐานขอ้มลู (Database) เกีย่วกบัการคอรรั์ปชนั และพัฒนาเครือ่งมอื                    
(Instruments) ในการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนั  (  11โครงการยอ่ย)

โครงการยอ่ย วัตถปุระสงค์ วธิกีาร

4.Bribery Experience เพือ่ศกึษาประสบการณ์การ 
จา่ยเงนิสนิบน 

การส ารวจประสบการณ์การ จา่ยเงนิ
สนิบนใหก้บัหน่วยงาน ในรอบ 6 
เดอืนทีผ่า่นมา 

5.Cash Flow เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลง
ฐานะทางการเงนิของ 
นักการเมอืง 

การวเิคราะหก์ารเงนิ (Financial 
Analysis) ของ บญัชทีรัพยส์นิและ
หนีส้นิของ นักการเมอืง 

6.Psychology Test เพือ่ท าการศกึษาจติวทิยา
การโกง 

การส ารวจดว้ยแบบสอบถาม 
ทางจติวทิยา

7.Land Tenure เพือ่ศกึษาการทบัซอ้นของ
ผลประโยชนข์องการถอืครอง 
ที ่ดนิกบั กา ร ส รา้ ง 
สาธารณูปโภค 

การเปรยีบเทยีบพกิดัทีด่นิของ
นักการเมอืง กบัพกิดัและ ชว่งเวลา
ของถนนทีม่กีารตดั ใหม ่โดยใช ้

GIS 



ตัวอยา่ง ชดุโครงการที1่: โครงการดชันภีาพลกัษณ์ของคอรรั์ปชนัระดบัจังหวดั

เป้าหมาย: เพือ่สรา้งฐานขอ้มลู (Database) เกีย่วกบัการคอรรั์ปชนั และพัฒนาเครือ่งมอื                    
(Instruments) ในการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนั (  11โครงการยอ่ย)

โครงการยอ่ย วัตถปุระสงค์ วธิกีาร

8.Political Network เพือ่ศกึษาความสมัพันธท์าง เครอืญาตขิอง
นักการเมอืงใน พืน้ที ่

การวเิคราะหโ์ครงขา่ย (Network 
Analysis) จาก นามสกลุของผูม้ี
ต าแหน่งทาง การเมอืงในพืน้ที ่

9.Media Report เพือ่ศกึษาบทบาทของสือ่ สว่นกลางและสือ่
ทอ้งถิน่ทีม่ ีตอ่การน าเสนอขา่วการคอร์ รัป
ชนัของทอ้งถิน่ 

การท าเหมอืงขอ้ความ (Text 
Mining) ของการรายงานขา่วเรือ่ง 
การคอรรั์ปชนัของสือ่ 

10.Proceeding Report เพือ่ศกึษารปูแบบค าตดัสนิ ของ ป.ป.ช. 
และ ป.ป.ท. 

การท าเหมอืงขอ้ความ (Text 
Mining) ของค าตดัสนิของ ป.ป.ช. 
และ ป.ป.ท. 

11.Participation 
Platform 

เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มของ ประชาชนใน
การตรวจสอบ ทรัพยส์นิสาธารณะ 

การท าความรว่มมอืกบัผูผ้ลติ APP ใน
การสรา้ง Platform เพือ่แจง้และ
ตรวจสอบปัญหา ทีเ่กดิกบัทรัพยส์นิ
สาธารณะ 



แผนงานวจิัยหรอืชดุโครงการวจิัย
(   Research program  ) 

1.หมายถงึ แผนงานทีถ่กูก าหนดขึน้เพือ่ด าเนนิการวจิัย

2.ประกอบดว้ยโครงการวจิัย (Projects) หลายๆโครงการ ทีม่ี
ความสมัพันธห์รอืสนับสนุนซึง่กนัและกนั มลีกัษณะบรูณาการ 
(Integration)

3.ท าใหเ้กดิองคร์วม (Holistic Ideology)

4. เป็นการวจิัยทีเ่ป็นสหวทิยา (Multi -disciplines) ครบวงจร 
(Complete Set)

5.เป็นโครงการวจัิยทีม่เีป้าหมายชดัเจนทีจ่ะน าผลงานวจัิยไปใช ้
ประโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม



แผนงานวจัิยหรอืชดุโครงการวจัิย 
research program

6 การก าหนดวัตถปุระสงคก์ารวจัิยของแผนงาน

7.โครงการวจัิยยอ่ยควรสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค์
ของแผนงาน

8.โครงการยอ่ย ไมค่วรใชใ้ชป้ระเด็นวจัิยเดยีวกนั 
กรอบความคดิเหมอืนกนั ตวัแปรชดุเดยีวกนัตา่งกนั
ทีพ่ืน้ทีว่จัิยเทา่นัน้

9.การตัง้ชือ่แผนงานตอ้งครอบคลมุขอ้เสนอ
โครงการวจัิยยอ่ยทัง้หมด



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย
1.ก าหนดแนวทางการ พจิารณา Topic หลักโดยมี
เป้าหมายทีช่ดัเจน

2. ก าหนด Topic รองทีน่ าไปสูวั่ตถปุระสงคร์วมของ 
Topic หลัก

3. ตดั Topic รองทีไ่มส่มัพันธเ์ชือ่มโยงกบัTopic หลัก
ออก

4. ก าหนดประเด็นหลักใน Topic หลัก และ Topic รอง

5 ก าหนดชือ่แผนงานวจัิยหรอืชดุโครงการ



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย

6 ก าหนดชือ่โครงการวจัิยภายใตก้รอบแผนงานวจัิย

7. พจิารณาความส าคญัและทีม่าของปัญหาหลัก
ของแผนงานวจัิยทีส่อดคลอ้ง

8. ก าหนด วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักของแผน
งานวจัิย

9. ค านงึถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากแผน
งานวจัิย



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย
10. ก าหนดกรอบแนวคดิเชือ่มโยงระหวา่งโครงการวจัิย
ตา่งๆ ทีจ่ะน าไปสแูผนงานวจัิย

11. ก าหนดขอบเขตของแผนงานวจัิยทีค่ลอบคลมุ
โครงการ วจัิยยอ่ยภายใตแ้ผนงาน

12. การจัดท างบประมาณคา่ใชจ้า่ยของแผนงานวจัิย
ทัง้หมดตอ้งเหมาะสมกบัแผนงานและแผนเงนิที่
สอดคลอ้งไปดว้ยกนัทัง้แผนงานมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท า
ใหง้านนัน้ประสบผลและประสบความส าเร็จ



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย

13. ก าหนดผูรั้บผดิชอบเป็นหัวหนา้แผนงานวจิัยและเป็น
หวัหนา้โครงการวจิัยในแตล่ะโครงการทีเ่ป็นผูท้ีท่กุคนใน
แผนงานโครงการยอมรับ

14. มอบหมายใหห้วัหนา้แผนงานวจิัยและหวัหนา้
โครงการวจิัยและผูร้ว่มวจิัยไปด าเนนิการจัดท ารายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์การเขยีนขอ้เสนอการวจิัยทีส่อดคลอ้งกบั
แผนงานและโครงการวจิัยยอ่ย

15. ปรับปรงุรายละเอยีดตา่งๆใหถ้กูตอ้งเหมาะสม และจัดท า
เป็นแผนงานโครงการ

16.ประชมุรว่มกนัและตรวจสอบความถกูตอ้งและความ
ซ ้าซอ้นของโครงการ เพือ่ปรับปรงุแกไ้ข



หลักการท าโครงการวจัิยยอ่ย
1.การจัดท าโครงการยอ่ยในชดุโครงการวจิัย มคี าอธบิายวธิกีาร
วจัิยในระดบัแผนงาน ทีต่อ้งมกีารสงัเคราะหผ์ลรวมจากชดุ
โครงการยอ่ยทัง้หมด

2.โครงการวจัิยยอ่ยควรเชือ่มโยงเพือ่ตอบค าถามวจัิยของ
แผนงานโครงการวจิัยหลกั

3 ก าหนดกรอบความคดิของแผนงานโครงการ

(โครงการหลกั) กอ่นใหช้ดัเจน

4. จ าแนกโครงการยอ่ยทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด

5. โครงการยอ่ยควรด าเนนิการไดพ้รอ้มกนั เป็นโครงการที่
สามารถท าคูข่นาน ไมใ่ชโ่ครงการทีต่อ้งรอผลการวจัิยกอ่นหนา้ 
(จะท าไมเ่สร็จใน1ปีงบประมาณ)



เปรยีบเทยีบแผนงานวจิยักบัโครงการวจิยั

แผนงาน

1. เป็นโครงการวจัิยขนาดใหญ่

2. มคีวามเชือ่มโยงกบัโครงการวจัิย
ยอ่ยอืน่ๆ

3. สามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิ
พาณชิยห์รอืแกปั้ญหาได ้

4. ท าการวจัิยหลายสาขา

5. ท าการวจัิยครบวงจร

6. มเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการนาไปใช ้
ประโยชน์

โครงการวจิยั

1. เป็นโครงการวจัิยขนาดเล็ก

2. มคีวามเชือ่มโยงกบัโครงการวจัิยอืน่
นอ้ย

3. สว่นมากน าไปใชป้ระโยชนใ์นทาง
วชิาการ

4. ท าการวจัิยสาขาเดยีว

5. ไมค่รบวงจรของการวจัิย

6. ขาดเป้าหมายทีช่ดัเจนในการ
น าไปใชป้ระโยชน์



ท าไมถงึท าแผนงานวจัิยหรอืชดุโครงการวจัิยไมส่ าเร็จ

1. การก าหนดโจทยว์จิัยหรอืคดิโจทยว์จิัยคอ่นขา้งยาก  เพราะตอ้ง
คดิโจทยท์ีค่ลอบคลมุปัญหาของโครงการวจิัยยอ่ยเพราะการตัง้โจทย์
ตอ้งคลอบคลมุโครงการยอ่ยทัง้หมด

2. การจัดทมีคณะนักวจัิยทีม่คีวามช านาญและมปีระสบการณ์ทีม่า
ท างานรว่มกนัในรปูแบบสหสาขาวชิาและมเีป้าหมายวจิัยเดยีวกนั
คอ่นขา้งยาก

3. การรว่มมอืประสานงานระหวา่งนักวจิัยตา่งสาขา  และตา่ง
หน่วยงานจะเป็นไปไดย้ากและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจัดท า
โครงการวจัิยตา่งๆเพือ่ใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จ



ท าไมถงึท าแผนงานวจิัยหรอืชดุ
โครงการวจัิยไมส่ าเร็จ

4.ศกัยภาพ / ความสามารถในการบรหิารงานวจิัยในลกัษณะ
แผนงาน/ ชดุโครงการวจัิย และการยอมรับของนักวจัิยซึง่กนั
และกนั  ตอ้งใชศ้าสตรแ์ละศลิป์  และมอืประสานสบิทศิ

5. การพัฒนาแผนงานโครงการรายละเอยีดของชดุ
โครงการวจัิยตอ้งใช ้เวลาและตอ้งใชผู้ม้ปีระสบการณ์ในการ
ท างาน

6. ใชง้บประมาณคอ่นขา้งสงูมากและใชเ้วลาในการวจัิยนาน



1. ชือ่เรือ่ง

2. วัตถ ุประสงค์

3. ความ ส าคญั
และทีม่าของ
ปัญหา

4. และกจิกรรม
ไมส่อดคลอ้ง
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โครงการทีไ่มไ่ดร้ับการสนับสนุน

1.การคน้ควา้
ตรวจเอกสาร
ทีผู่อ้ ืน่ท า
มาแลว้นอ้ย

2. ตรวจเอกสาร
เกา่และไม่
เกีย่วไมม่ี
รายละเอยีด

ขาดความเชือ่มโยง ไมช่ีป้ระเด็น การตรวจเอกสาร

1. ความ ส าคญัและ
ทีม่าของปัญหา   
เขยีนความเป็นมา
ของโครงการยาวมาก 

2.ไมช่ีป้ระเด็นและไม่
ระบคุวามส าคญั
3. ไมเ่ห็นปัญหาทีจ่ะ
วจัิย เห็นแตส่ิง่ที่
ผูว้จิัยอยากวจิัย



1.ไมแ่สดงราย ละ 
เอยีดของแผนกจิ 
กรรมทีด่ าเนนิงาน

2.เขยีนแผนกจิกรรม
ไมช่ดัเจน ไมส่อด 
คลอ้งกบัวตัถ ุประ 
สงค ์ ระเบยีบวธิวีจิัย
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โครงการทีไ่มไ่ดร้ับการสนับสนุน

1.กรอบความคดิ
ของการวิจัยไม่
สมเหตสุมผล

แผนด าเนนิงาน ระเบยีบวธิวีจิยั กรอบความคดิ

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



1.ตัง้งบประมาณมาก 

เกนิความจ าเป็น

2.งบประมาณที ่

เสนอขอไมแ่สดง 

รายจา่ยทีส่ะทอ้น

กจิกรรมการวจิัยตาม

วตัถปุระสงคข์องการ

วจิัย
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โครงการทีไ่มไ่ดร้ับการสนับสนุน

1.เขยีนโครงการ
ตามความสนใจ

ของนักวจิัยโดย

ไมค่ านงึถงี

ผูใ้ชป้ระโยชน์

2. ผูใ้ชป้ระโยชนไ์ม่

มสีว่นรว่มในประเด็น

โจทยว์จิัย

งบประมาณ หวัหน า้โครงการ การใชป้ระโยชน์

1.ไมม่ปีระสบการณ์ 
แตเ่ขยีนโครงการ
ใหญ ่เกนิไป

2. จ านวนนักวจิัยไม่
เหมาะสม  มาก
เกนิไปและนอ้ย
เกนิไป



โครงการทีจ่ะไดร้บัทนุวจิยั

1.สว่นใหญ ่นักวจิัย
มขีอ้มลูงานวจิัย
พืน้ฐานมาแลว้
ไมไ่ดเ้ริม่ตน้ใหม่
ทัง้หมด

2.คณะนักวจิัยมี
ประสบการณ์เรือ่ง
นัน้มาตอ่เนือ่ง 
ท างานมาดา้นนี้
โดยตลอด

3.ผลงานวจิัยทีผ่า่นมา
ของนักวจิัยประสบความ
สาเร็จมาแตก่วา่จะผา่น
มาไดก้็เคยผา่นความ
ลม้เหลวแตน่ ามาใชเ้ป็น
บทเรยีนส าคญัมา
แกปั้ญหาไมท่อ้ถอย



โครงการทีจ่ะไดร้บัทนุวจิยั

4.ลักษณะของงานวจัิย
จะเป็นงานวจัิยทีม่กีารบรู
ณาการ เชือ่มโยง
โครงการยอ่ยเขา้ดว้ยกนั
แบบสหสาขาวชิาการ
ไมใ่ชโ่ครงการวจัิยเดีย่วๆ

5.มกีารบรูณาการการ
ท างานแบบรว่มกนักบั
สถาบนัการศกึษา
เดยีวกนัแตต่า่งคณะ/
หรอืบรูณาการแบบตา่ง
มหาวทิยาลัยยจะดกีวา่
ท าจากหน่วยงานเดยีว
เทา่นัน้



ขอ้เสนอโครง

การวจัิยดี

มชียัเทา่กบั
ครึง่



ลกัษณะของโครงการ/โครงการวจิยัทีด่ ี

1.  ความถกูตอ้ง (Correctness) ถกูตอ้ง แมน่ย า      มี
หลกัฐานอา้งองิทีส่ามารถตรวจสอบได้

2.  ความมเีหตผุลม ัน่คง (Cogency) สาระส าคญั     ของ
โครงการวจิยัตอ้งมเีหตผุลแนน่หนา ชดัเจน   ตรวจสอบได้

3.  ความกระจา่งแจง้ (Clarity) ขอ้ความตอ้ง ชดัเจน
ผูท้รงคณุวฒุิ สามารถเขา้ใจไดโ้ดยไมต่อ้งตคีวามหรอื
คาดคะเนความหมาย ของโครงการวจิยัน ัน้ๆ

4. ความสมบรูณ์ (Completeness) ตอ้งมสีาระส าคญั
ครบถว้นตามก าหนดของแตล่ะหนว่ยงานสนบัสนนุตาม
ข ัน้ตอนของกระบวนการวจิยั แตล่ะหวัขอ้มเีนือ้หาครบถว้น
สมบรูณ์ 



ตารางสรปุรายละเอยีดโครงการวจิยั

วัตถุประสงค์ ระเบียบวธีิ
วจิัย

แผนการ
ด าเนินงาน
วจิัย

ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่
ได้รับ

งบประมาณ

1.

2.

3

4.



ลกัษณะของโครงการ/ โครงการวจิยัทีด่ ี

5. ความกะทัดรัดชดัเจน (Concise) สัน้ เขา้ใจ ได ้
รวดเร็วประหยัด เวลา

6. ความสม า่เสมอ  Consistency)  หรอื ความคงเสน้
คงวา นักวจัิยตอ้งใชค้ าเดยีวกนั ในการใชค้ าหรอื
ขอ้ความเดยีวกนัทัง้ฉบบั

7. ความสมัพันธเ์ชือ่มโยงสอดคลอ้ง
( correspondence) ซึง่แสดงวา่ทกุสว่น    ไดรั้บการ
จัดระเบยีบมาเป็นอยา่งด ีทกุหวัขอ้   มคีวามสมั
พันธ ์ เชือ่มโยงกนัโดยตลอด



เคล็ด(ไม)่ลบัส าหรับการเตรยีมโครงการวจัิย

• ตอบโจทยก์รอบงานวจัิย 

• ชือ่โครงการกระชบั สือ่ใหเ้ห็นถงึเป้าประสงคข์องเนือ้งาน
• ความส าคญัของการวจัิยและน าไปใชป้ระโยชน์
• มกีารทบทวนวรรณกรรมใหค้รบถว้นทัง้ในและ
ตา่งประเทศ
• แนวทางการวจัิยทีช่ดัเจนมรีายละเอยีดของการวางแผน/
การเก็บขอ้มลูรัดกมุและมคีวามเป็นไปไดส้งู
• วธิปีฏบิตัทิดลองเป็นมาตรฐานสากล สามารถเผยแพรไ่ด ้

งบประมาณและเวลาในการวจิยั พจิารณาทหีลงั



ขอ้ควรค านงึในการเขยีนโครงการวจัิย

1.ผูว้จัิยจะท าอะไร

2.ผูว้จัิยจะท าอยา่งไร กบัใคร

3.ผูว้จัิยไดท้ าอะไรมาแลว้
จนถงึปัจจบุนั

4.สิง่ตอ่ไปนีผู้ว้จัิยก าลัง
ท าอยูต่อนนี้



นกัวจิยั
ผูบ้รหิาร
โครงการ

ผูท้รง
คณุวฒุิ

หนว่ย
ใหท้นุ

องคป์ระกอบ
การบรหิาร

โครงการ/ งาน
วจิยั

สรา้งโครงการวจิยัดมีคีณุภาพ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้

ควบคมุก ากบัโครงการวจิยัใหม้ ี
คณุภาพเสร็จทนัเวลาน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้

ควบคมุและตดิตาม
ประเมนิผลโครงการ



การก าหนดประเด็นโครงการ

1. วเิคราะหส์ภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลังจะศกึษา

2.ระบผุลเสยีหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข

3. ศกึษาองคค์วามรูจ้ากผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบั  
ปัญหาทีม่อียูท่ัง้ในประเทศและตา่ง ประเทศ

4. มแีผนความคดิเกีย่วกบัวธิกีารเพือ่แกปั้ญหา

5.ประเด็นทีจ่ะศกึษา (ควรมอียา่งนอ้ย 2-3 ประเด็น)



ชือ่เร ือ่ง

1.ตรงประเด็นและครอบ คลมุประเด็นปัญหาการศกึษา   
ตอ้งไมซ่ ้าซอ้นกบัผูอ้ืน่ แมป้ระเด็นจะคลา้ยหรอืแตกตา่ง

2.ชดัเจน  กะทัดรัด บอกทศิทางการด าเนนิงาน/การวจัิย
เป็นสือ่บอกการศกึษาวจัิย

3.สอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัทีต่อ้งการศกึษา

4.ภาษาชดัเจน เขา้ใจงา่ย เป็นศพัทท์ีย่อมรับ



ชือ่เร ือ่ง
มองเห็นเนือ้หา

รปูแบบการ
วจิัย

ประเภทของ
งานวจิัย 



ความส าคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั

1.มคีวามส าคญัทีส่ดุของขอ้เสนอโครงการวจัิย ตอ้งแสดงใหเ้ห็น
ความส าคญั และความจ าเป็นทีต่อ้งการท าการวจัิย เพราะมี
ผลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบั.......ประชาชน เศรษฐกจิ ฯลฯ หรอื
สิง่แวดลอ้ม  ท าวจัิยแลว้ประชาชนจะไดป้ระโยชนอ์ะไร มผีลกระทบ
กบัใคร บา้ง   

2.ไมค่วรมคีวามยาวเกนิ   1หนา้ หรอืไมเ่กนิ 1 ½ หนา้

3.การอา้งเอกสารอา้งองิเทา่ทีจ่ าเป็น  และเกีย่วขอ้งกบัประเด็นวจิัย 
เชน่ ตวัเลขเศรษฐกจิ มลูคา่ เป็นตน้ สว่นอืน่จะมกีารอา้งในการ
ทบทวนวรรณกรรมในสว่นตอ่ไป

4.นักวจิัยจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มอีงคค์วามรูแ้ละมคีวามพรอ้มในการ
ท าวจิัยเรือ่งนี้

5.วตัถปุระสงค ์ตอ้งครอบคลมุประเด็นทีต่อ้งท าวจิัย



ความส าคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั

6.ความเป็นมา ความส าคญัของปัญหาการวจัิย   ที่
ผา่นมามกีารแกไ้ขอะไรบา้ง ผลเป็นอยา่งไร

7.ยังมปัีญหา หรอื ประเด็นวจัิยทีต่อ้งการวจัิยตรงจดุ
ไหนเพือ่ตอ่ยอดอกี  

8.จะท าการศกึษาวจัิยดว้ยวธิอีะไรหมายถงึระเบยีบวธิี
วจัิย

9.ทมีวจัิยนีม้คีวามพรอ้มอยา่งไร  ตอ้งแสดงให ้
ผูท้รงคณุวฒุริู ้



ความส าคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั

10.เมือ่ท าวจัิยเสร็จแลว้จะไดป้ระโยชนอ์ะไร กับใคร  
จ านวนมาก นอ้ยเพยีงใด

11.คดิเป็นมลูคา่ผลกระทบทางเศรษฐกจิเทา่ใด ใน
วงกวา้งและวงแคบ

12.เกีย่วขอ้งกบัประชาชน ชมุชน มากนอ้ยเพยีงใด



1 .  กลา่วทั่วไปอยา่งกวา้งๆ

2 . กลา่วเรือ่งเกีย่วขอ้งทีจ่ะท าการศกึษา

3 . อธบิายลักษณะของปัญหา ทีจ่ะสนับสนุน ตวัแปร 
ความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปรทีจ่ะท าวจัิย

4.ระบสุภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลังจะศกึษาผลเสยีหรอืผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข



ความเป็นมาความ ส าคญัของปญัหา

5.แสดงแผนความคดิวธิกีารเพือ่แกปั้ญหานัน้ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ
จากการศกึษา  เพือ่หาค าตอบหรอืแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน

6.เนือ้หามคีวามสมัพันธต์อ่เนือ่งชีใ้หเ้ห็นความ ส าคญัของปัญหา
และประโยชนข์องโครงการ

7.เชือ่มโยงกบัความ ส าคญั ของปัญหาและขอบเขตในการวจัิย

8. สรปุเหตผุลทีต่อ้งศกึษาเรือ่งนี ้ขอ้คน้พบจากการศกึษาจะ
น ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร มคีวามคุม้คา่หรอืไม่



การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์

1. การสงัเคราะหเ์อกสารที่
เกีย่วขอ้งทัง้แนวคดิเชงิทฤษฎี

2. รายงานผลการวจิัย
และประเด็นทีผู่ว้จิัย
สรปุไดจ้ากการ

สงัเคราะหเ์อกสาร

3.ตรวจสอบผลการ
สงัเคราะหเ์อกสารที่

เกีย่วขอ้ง

4.การจัดล าดบัเสนอ
ความคดิ

5. การแสดงเหตผุล
เชือ่มโยงเพือ่น าเขา้สูก่าร

ก าหนดประเด็นวจิัย

6. การก าหนดกรอบ
ความคดิการวจิัยที่
สมเหตสุมผล



การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์

7.แสดงรายละเอยีด
เกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ี
สมมตุฐิาน หรอืกรอบ
แนวความคดิเดมิที่

เกีย่วขอ้ง 

8.แสดงความ
เกีย่วเนือ่งและ

ความสมัพันธข์อง
เรือ่งทีจ่ะท าการวจัิย
กบัผลการวจัิยอืน่ ๆ
ทัง้ในและตา่งประเทศ 

9.สงัเคราะหส์ ิง่ทีไ่ดจ้ากการ 
ศกึษาทัง้ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่
เกีย่วขอ้งไดแ้ก ่ทฤษฎ ีหลักการ 
ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ แนวความคดิ
ของผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจน

ผลงานวจัิยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปัญหา



สมมตุฐิานการวจัิย

1.เป็นการคาดคะเนค าตอบของค าถามไวล้ว่งหนา้ อยา่งมี
เหตผุล โดยระบคุวามสมัพันธข์องตวัแปร

2.อาจจะผดิ หรอื ถกู  ซึง่จะตอ้งมกีารทดสอบ

3.ตัง้แยกเป็นขอ้ๆ ทีต่อ้งทดสอบทางสถติิ



ขอบเขตการวจิยั

1.ความจ ากดัของระยะเวลา งบประมาณ  ก าลังคน

2.ท าใหผู้ว้จัิยไมส่ามารถศกึษาในทกุมมุมอง ทกุแงม่มุ

3.ตอ้งก าหนดขอบเขต  หรอืจดุมุง่หมายทีแ่น่นอนของผูว้จิัย

4.ก าหนดขอบเขตประชากร  กลุม่ตวัอยา่ง  ตวัแปร  วธิกีาร 
ระยะเวลาและพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู



ขอบเขตของการวจิยั

คอื   การเขยีนตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยั

1 ขอบเขตดา้นพืน้ที.่...ใชพ้ืน้ที ่ท ีไ่หนท าการศกึษา

2 ขอบเขตดา้นตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั... ตวัแปรตน้คอือะไร  ตวัแปรตามคอือะไร

3 ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั...  ประชากรเป็นใคร  กลุม่
ตวัอยา่งเทา่ไร การไดม้าซึง่กลุม่ตวัอยา่งมาอยา่งไร

4 ขอบเขตดา้นข ัน้ตอนแผนการศกึษา .....( เทคนคิคอืใหน้ าวตัถปุระสงค์
มาวางแลว้เขยีนอธบิายเป็นข ัน้ตอน) เชน่ เพือ่ตอบวตัถปุระสงคข์องที ่1
มวีธิกีารและข ัน้ตอนดงันี้



ทฤษฎ ีสมมตฐิาน /    กรอบแนวคดิการวจิัย 

ทฤษฎี สมมตฐิาน

กรอบแนวคดิการวจิยั 

แสดงทฤษฎ ี
สมมตฐิานและ/
กรอบแนวคดิที่
เกีย่วขอ้ง โดยหา
เหตผุลทีน่่าจะ
เป็นไปไดน้ ามา
สงัเคราะหเ์ป็น

สมมตฐิาน (ถา้ม)ี



ระเบยีบวธิวีจิยั

1.เขยีนใหช้ดัเจนทีส่ดุ 

2.สว่นประกอบ

2.1.รปูแบบการวจัิย

2.2.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

2.3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย

2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู

2.5การวเิคราะหข์อ้มลู



ระเบยีบวธิวีจิยั

1.นักวจัิยควรใหค้วามส าคญัและเนน้ย ้าสว่นนีใ้หม้รีายละเอยีด
มากทีส่ดุ  เพราะจะเป็นการชีใ้หเ้ห็นวา่นักวจัิยมคีวามเขา้ใจใน
โจทยว์จัิยและเป็นตวับอกความส าเร็จของงานวจัิย

2.ควรระบรุายละเอยีด วา่จะท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไหร ่ท า
อยา่งไรผลทีไ่ดจ้ะกระทบกบัใครบา้ง  กระทบมากนอ้ย

3.เรยีงล าดบัการท างานหรอืมแีผนงาน โดยเรยีงล าดบัใหเ้ป็น
ขัน้ตอน มรีายละเอยีดเพยีงพอ โดยเฉพาะวธิกีารทีใ่หมห่รอืยงั
ไมแ่พรห่ลาย ถา้เป็นวธิกีารทีใ่ชก้นันานแลว้ ไมจ่ าเป็นตอ้งมี
รายละเอยีด บอกเพยีงชือ่และแหลง่ทีม่า (เอกสารอา้งองิ)



ระเบยีบวธิวีจิยั

4.วธิวีเิคราะหง์านวจิัยตอ้งเป็นวธิทีีไ่ดม้าตรฐาน เป็นทีย่อมรับ
ในสาขาวชิาหรอืศาสตรนั์น้ๆ โดยมเีอกสารอา้งองิทีเ่ชือ่ถอืได ้
ไมเ่กา่ลา้สมยัหรอืเชย

5.ตอ้งมกีารวางแผนการทดลองทีรั่ดกมุ มจีานวนซ ้าเพยีงพอ 
เหมาะสม ไมม่ากไมน่อ้ยเกนิไปเป็นทีย่อมรับไดใ้นทางสถติิ

6.มกีารวางแผนการทดลองทีถ่กูตอ้งวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
เหมาะสม

7.. ระยะเวลา และแผนการด าเนนิงานตลอดโครงการ
สอดคลอ้งกนัทัง้โครงการ



ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

1.ประชากรคอืใคร

2.มขีนาดประชากรเทา่ไร

3.กลุม่ตวัอยา่งเป็นใคร

4.ตอ้งมจี านวนกลุม่ตวัอยา่งเทา่ไร

5.มเีกณฑก์ารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบใด

6.มวีธิกีารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งอยา่งไร

7.ถา้เก็บจากทกุหน่วยประชากรก็ระบไุว ้



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

1.หนา้ทีข่องเครือ่งมอื : เพือ่เก็บรวบรวม
ขอ้มลูสว่นไหน อยา่งไร

2.ลกัษณะ หนา้ตาของเครือ่งมอื
เป็นอยา่งไร

3.ทีม่า : สรา้งเอง ปรับ
จากของใคร หรอืใชข้อง

ใคร

4.วธิกีาร
ตรวจสอบ
คณุภาพ
เครือ่งมอื



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

5.วธิกีารท างานเครือ่งมอื: เกณฑก์ารให ้
คะแนน

6.หากมเีครือ่งมอืหลายชิน้ -- ตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นทกุชิน้

7.หากมหีลายขัน้ตอนการ
เก็บขอ้มลู –

เขยีนแยกขัน้ตอน

8.เขยีนให ้
ชดัเจน & ผูอ้า่น
เขา้ใจไดง้า่ย



การเก็บรวบรวมขอ้มลู

1.ระบบุคุคล สถานที ่เวลา

2.เก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์โดยผูว้จัิยเอง ทีไ่หน
หากใชก้ลุม่ผูว้จัิย จะประกนัคณุภาพอยา่งไร

3.เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสง่ทางไปรษณีย ์หาก
ไมต่อบกลับคนืมาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูว้จัิย
จะท าอยา่งไร เมือ่ได



การวเิคราะหข์อ้มลู

1.แสดงใหเ้ห็นวา่เมือ่ไดรั้บขอ้มลู  ผูว้จัิยจะท าการ
วเิคราะหอ์ยา่งไร  ใชส้ถติอิะไรทดสอบ และใช ้
โปรแกรมการทดสอบใด

2.เขยีนเป็นล าดบัขัน้ตอนการท างาน

3.เขยีนใหส้อดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน และวัตถปุระสงค์



ผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั 

1.แสดงผลผลติ
ของโครงการอยา่ง
เป็นรปูธรรมที่
สามารถประยกุต์
เพือ่น าไปใช ้
ประโยชนไ์ด ้

2.แสดงตวัชีว้ดัที่
แสดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบั
ผลผลติทีเ่กดิขึน้

3.แสดงตวัชีว้ดัใน
ดา้นความประหยัด 
ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล ทัง้เชงิ
ปรมิาณ เชงิ

คณุภาพ เวลา และ
ตน้ทนุ



เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั
1.แสดงผลผลติของโครงการ
อยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถ
ประยกุตเ์พือ่น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

2.แสดงตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบัผลผลติทีเ่กดิขึน้

3.แสดงตวัชีว้ดัในดา้นความ
ประหยัด ประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิ
คณุภาพ เวลา และตน้ทนุ

4.โดยใหจั้ดท าขอ้มลูในรปูแบบดัง
ตารางที ่1 โดยระบแุยกเป็นรายปี 
กรณีมรีะยะเวลาด าเนนิการวจัิยเกนิ 1 
ปี



เป้าหมายของผลลพัธ ์(Outcome) และตวัชีว้ดั

1.แสดงปรมิาณของผลทีเ่กดิขึน้หรอืผลตอ่เนือ่งจาก
ผลผลติทีม่ตีอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ/หรอืผูใ้ช ้อาท ิ
ชมุชน องคก์ร ประเทศ สภาพแวดลอ้มในเชงิปรมิาณ

และคณุภาพ

2.จัดท าแผนถา่ยทอด
เทคโนโลยหีรอืผลการวจัิย

สูก่ลุม่เป้าหมาย

3.ตอ้งแสดงตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ในดา้น
ความประหยัด ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลาและ

ตน้ทนุ

4. โดยใหจั้ดท าขอ้มลู
ในรปูแบบดงัตารางที ่2
โดยระบแุยกเป็นรายปี 

กรณีมรีะยะเวลา
ด าเนนิการวจัิยเกนิ 1 ปี



แสดง เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั 

ผลผลติกลุม่อาหาร 
เกษตร

ตวัชีว้ดั

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ

1.ไดผ้ลติภณัฑใ์หมอ่ยา่งนอ้ย

2.ไดต้น้แบบเทคโนโลย/ี
กระบวนการใหมไ่มน่อ้ยกวา่ 
90 เทคโนโลยี

20 รายการ

90 เทคโนโลยี

ไดผ้ลติภณัฑใ์หมท่ีไ่ด ้
มาตรฐานทีม่คีณุภาพดี

ไดต้น้แบบเทคโนโลย/ีกระ 
บวนการใหมท่ีไ่ดม้าตรฐานที่
สะดวกใชไ้ดง้า่ยและคุม้คา่



แสดง   เป้าหมายของ     ผลลพัธ์ (Output) และตวัชีว้ดั 

ตัวชี้วัด

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
1.มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

2.มูลค่าการส่งออก

3.ลดการน าเข้าต่อปี

4.เพ่ิมรายได้ให้ แก่
เกษตรกร

5.การจ้างงานเพิ่มขึ้น

1.อย่างน้อย 25,000 ล้านบาท

2.เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 8,500 ล้านบาท

3.ประมาณ 5,000 ล้านบาท

4.อย่างน้อย 50,000 ครัวเรือน 

อย่างน้อย 2,000 ราย 



Input Activity Output Outcome

โครงการ การพัฒนาไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสจากวุ้นมะพร้าวส่วนเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ

1. กำรเตรียม cellulose ด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม ส ำหรับใช้ในกระบวนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร โดยท ำเป็นผง 
MCC หรือ cellulose จำกวุ้นมะพร้ำว
ที่เหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตใน
โรงงำนของบริษัท อ ำพลฟู้ดส์ โพรเซ
สซิ่ง จ ำกัด
2. กำรศึกษำสมบัติของผง MCC หรือ
cellulose โดยเปรียบเทียบกับ MCC ที่
มีจ ำหน่ำยในท้องตลำดและมีกำร
น ำมำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร
3. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อ
สุขภำพโดยใช้ MCC หรือ cellulose ที่
เตรียมได้

1. ได้กระบวนกำรเตรียม MCC 
จำกวุ้นมะพร้ำวส่วนเหลือใช้จำก
โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ที่
เหมำะสม (ลดต้นทุนกำรผลิต) 
อย่ำงน้อย 1 กระบวนกำร
2. ได้ MCC ที่เตรียมได้จำกวุ้น
มะพร้ำวส่วนเหลือใช้จำกโรงงำน
อุตสำหกรรมอำหำร ที่มี
คุณลักษณะที่ดีส ำหรับใช้เป็น 
food ingredient อย่ำงน้อย 1 
ตัวอย่ำง
3. ได้ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อ
สุขภำพที่ใช้ MCC ที่เตรียมได้
เป็นส่วนประกอบในต ำรับ อย่ำง
น้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 

บริษัท อ ำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ ำกัด
Next user คือ โรงงำนผลิตอำหำรที่
มีวุ้นมะพร้ำวส่วนท่ีเหลือใช้ และ
โรงงำนอำหำรที่ใช้ MCC เป็น food 
ingredient

1. ลดต้นทุนในกำรผลิตของโรงงำน 
ซึ่งเกิดจำกกำรก ำจดัของเสีย
2. ลดกำรน ำเข้ำ MCC ซึ่งปัจจุบัน
ปัจจุบันมีรำคำกิโลกรมัละไม่ต่ ำกว่ำ 
500 บำท
3. เพิ่มมูลค่ำของวุ้นมะพร้ำวส่วนท่ี
เหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตใน
โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ซึ่งคิด
เป็นปริมำณ 750-1000 กิโลกรัมต่อ
วัน จำกวุ้นมะพร้ำวท่ีผลิตได้วันละ 
2400-3200 กิโลกรัม (ส่วนท่ีเหลือ
ใช้คิดเป็น 31%) และใช้ประโยชน์
วุ้นมะพร้ำวได้คุ้มค่ำ (zero waste)

การผลิต MCC จากเศษ
เหลือวุ้นมะพร้าวด้วย
วิธีการที่เหมาะสม เป็นการ
น าของเหลือท้ิงจาก
อุตสาหกรรมกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ โดยน าใช้
เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ

งบประมำณ 1 ล้ำนบำท

อ.ดร. ปัทมพรรณ และคณะ
คณะเภสัชศำสตร์ ม. มหิดล
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Input Activity

โครงการ การพฒันาไมโครครสิตลัลนีเซลลโูลสจากวุน้มะพรา้วสว่นเหลอืใชจ้าก
โรงงานอตุสาหกรรมอาหารเพือ่ใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเพือ่สขุภาพ

1. การเตรยีม cellulose ดว้ยวธิกีารที่
เหมาะสม ส าหรับใชใ้นกระบวนการ
ผลติผลติภัณฑอ์าหาร โดยท าเป็นผง 
MCC หรอื cellulose จากวุน้มะพรา้ว
ทีเ่หลอืใชจ้ากกระบวนการผลติใน
โรงงานของบรษัิท อ าพลฟู้ดส ์โพร
เซสซิง่ จ ากดั

2. การศกึษาสมบตัขิองผง MCC หรอื
cellulose โดยเปรยีบเทยีบกบั MCC ทีม่ี
จ าหน่ายในทอ้งตลาดและมกีารน ามาใช ้

ในอตุสาหกรรมอาหาร

3. การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารเพือ่
สขุภาพโดยใช ้MCC หรอื cellulose ที่
เตรยีมได ้

การผลติ MCC จากเศษเหลอืวุน้
มะพรา้วดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม เป็น
การน าของเหลอืทิง้จากอตุสาหกรรม
กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม ่โดยน าใช ้

เป็นสว่นประกอบของผลติภณัฑ์
อาหารเพือ่สขุภาพ

งบประมาณ 1 ลา้นบาท

อ.ดร. ปัทมพรรณ และคณะ
คณะเภสชัศาสตร ์ม. มหดิล
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Output Outcome

โครงการ การพฒันาไมโครครสิตลัลนีเซลลโูลสจากวุน้มะพรา้วสว่นเหลอืใชจ้าก
โรงงานอตุสาหกรรมอาหารเพือ่ใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเพือ่สขุภาพ

1. ไดก้ระบวนการเตรยีม MCC จาก
วุน้มะพรา้วสว่นเหลอืใชจ้ากโรงงาน
อตุสาหกรรมอาหาร ทีเ่หมาะสม (ลด
ตน้ทนุการผลติ) อยา่งนอ้ย 1 
กระบวนการ
2. ได ้MCC ทีเ่ตรยีมไดจ้ากวุน้
มะพรา้วสว่นเหลอืใชจ้ากโรงงาน
อตุสาหกรรมอาหาร ทีม่คีณุลกัษณะ
ทีด่สี าหรับใชเ้ป็น food ingredient 
อยา่งนอ้ย 1 ตวัอยา่ง
3. ไดผ้ลติภณัฑอ์าหารเพือ่สขุภาพที่
ใช ้MCC ทีเ่ตรยีมไดเ้ป็นสว่นประกอบ
ในต ารับ อยา่งนอ้ย 1 ผลติภณัฑ์

บรษัิท อ าพลฟดูส ์โพรเซสซิง่ จ ากดั
Next user คอื โรงงานผลติอาหารทีม่วีุน้
มะพรา้วสว่นทีเ่หลอืใช ้และโรงงาน
อาหารทีใ่ช ้MCC เป็น food ingredient

1. ลดตน้ทนุในการผลติของโรงงาน ซึง่เกดิ
จากการก าจัดของเสยี

2. ลดการน าเขา้ MCC ซึง่ปัจจบุันมรีาคา
กโิลกรัมละไมต่ า่กวา่ 500 บาท

3. เพิม่มลูคา่ของวุน้มะพรา้วสว่นทีเ่หลอืใช ้

จากกระบวนการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม
อาหาร ซึง่คดิเป็นปรมิาณ 750-1000 
กโิลกรัมตอ่วนั จากวุน้มะพรา้วทีผ่ลติไดว้ันละ 
2400-3200 กโิลกรัม (สว่นทีเ่หลอืใชค้ดิเป็น 
31%) และใชป้ระโยชนว์ุน้มะพรา้วไดคุ้ม้คา่ 
(zero waste)
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1.งบประมาณเหมาะสม  ไม่
มากหรอืนอ้ยเกนิไป/ผล

ประหยัด/ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ
จากโครงการ    

2.มกีารแจกแจงราย ละเอยีด
งบประมาณปีทีข่อมคีวาม
เป็นไปไดใ้นการศกึษา/ความ
ชดัเจนของรายละเอยีด
คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิโครงการ 

3. ค านวณงบประมาณ
ครอบคลมุทกุรายการที่

วางแผนและก าหนดกจิกรรม/
มคีวามเป็นไปไดใ้นการศกึษา

4.ประเมนิคา่ใชจ้า่ยตามความ
เป็นจรงิ ไมส่งูเกนิไป 

สอดคลอ้งกบัแผนงาน /ตรง
ตามหลักเกณฑ ์ที ่ไดก้ าหนด

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

2.หมวดคา่ตอบแทน

และหมวดคา่ใชส้อย

(คา่เดนิทาง,ไปรษณีย,์พมิพ.์....)

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

4. หมวดครภุณัฑ ์

( ระบรุายละเอยีดคณุลกัษณะ
ความจ าเป็น )

งบประมาณโครงการ



แผนการใชจ้า่ยงบประมาณของแผนงานวจิยั

รายการ
งบประมาณทีเ่สนอขอ 

(บาท)
1. งบบคุลากร

1.1 คา่จา้งช ัว่คราว จ านวน      คน
1.2 .........................................

2. งบด าเนนิการ
2.1 คา่ตอบแทน
2.2 คา่ใชส้อย
2.3 ....................................

3. งบลงทนุ
3.1 คา่ครภุณัฑพ์รอ้มแนบรายละเอยีด,ใบเสนอราคา
3.2 ...................................

4. คา่ธรรมเนยีมอดุหนนุสถาบนั 
(ใหห้มายรวมถงึคา่สาธารณูปโภคดว้ย)

รวมงบประมาณทีเ่สนอขอ



แสดงภาพรวมของงบประมาณการวจิยั

โครงการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที…่

แผนงานวจัิย…

โครงการวจัิยยอ่ยที่ 1…

โครงการวจัิยยอ่ยที่ 2…

โครงการวจัิยยอ่ยที…่

รวมท ัง้ส ิน้



แสดงรายละเอยีดงบประมาณการวจัิยทกุโครงการวจัิย
ยอ่ยในปีทีเ่สนอขอ

โครงการ

งบประมาณทีเ่สนอขอ (บาท)

งบ
บคุคลากร

คา่ตอบแทน
คา่ใช้

สอย
คา่วสัดุ

คา่ธรรมเนยีม
อดุหนนุ
สถาบนั

ครภุณั
ฑ์

รวม

แผนงานวจิัย

โครงการวจิัย
ยอ่ยที่ 1

โครงการวจิัย
ยอ่ยที่ 2

โครงการวจิัย
ยอ่ยที.่..

รวม



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา
หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

1. งบบคุลากร

1.1 คา่จา้งชัว่คราว
1.2 คา่จา้งผูช้ว่ย
นักวจิัย

- ใหจ้า่ยตามความ
จ าเป็นเหมาะสม

1. พจิารณาใหต้ามทีเ่สนอขอโดยไมเ่กนิที่
ก าหนดจา่ยตามอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการ
ตามวฒุกิารศกึษา คอื

ป.เอก อตัราคา่จา้ง 21,000.- บาท

ป.โท  อตัราคา่จา้ง 17,500.- บาท   

ป.ตร ี อตัราคา่จา้ง 15,000.- บาท 

ปวส.  อตัราคา่จา้ง       11,500.- บาท

ปวช.  อตัราคา่จา้ง 9,400.- บาท



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

2. งบด าเนนิงาน

2.1 คา่ตอบแทน

(1) คา่ตอบแทน
คณะผูว้จัิย

(ใหร้ะบตุ าแหน่ง หรอื
ต าแหน่งทางวชิาการเพือ่
ประกอบการพจิารณา)

- ใหเ้บกิจา่ยคา่ตอบแทนทัง้คณะ  โดยใชร้ะดบั
ต าแหน่งของหวัหนา้โครงการวจัิยเป็นเกณฑ์
ดงันี้

1. ศาสตราจารยห์รอืขา้ราชการระดับ 10  ไม่
เกนิปีละ 200,000 บาทตอ่โครงการตอ่คณะ
นักวจัิย

2. รองศาสตราจารยห์รอืขา้ราชการ ระดบั 8 -
9
ไมเ่กนิปีละ 150,000 บาท 
ตอ่โครงการตอ่คณะนักวจัิย

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยห์รอืขา้ราชการ ระดบั 6 
- 7 
ไมเ่กนิปีละ 120,000 บาท 
ตอ่โครงการตอ่คณะนักวจัิย

อาจารยห์รอืขา้ราชการ ระดบั 5 ลงมา ไมเ่กนิปี
ละ 80,000 บาท ตอ่โครงการตอ่คณะนักวจัิย

1. ก าหนดคา่ตอบแทนคณะนักวจัิย       (ไม่
เกนิรอ้ยละ 10 ของวงเงนิงบประมาณ
โครงการ ไมร่วมงบลงทนุและคา่ธรรมเนยีม
อดุหนุนสถาบนั) 
หากค านวณแลว้ไมถ่งึ 30,000 บาท 
ใหข้ัน้ต า่ 30,000 บาท และตอ้งไมเ่กนิอตัรา
ตามระดบัต าแหน่งหวัหนา้โครงการวจัิย

2. กรณีเป็นแผนงานวจัิย ผูอ้ านวยการ
แผนงานวจัิยสามารถเป็นหวัหนา้โครงการวจัิย
ยอ่ยไดเ้พยีงโครงการเดยีวเทา่นัน้และมสีทิธิ
ไดรั้บคา่ตอบแทนคณะนักวจัิยทัง้ 2 สถานะ 
แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิอตัราตามระดบั
ต าแหน่ง



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

(2) คา่ตอบ แทนที่
ปรกึษา

1.กรณเีป็นโครงการวจัิย พจิารณาใหไ้ม่
เกนิโครงการละ 2 คน และไมเ่กนิคน
ละ 100,000 บาท

2. กรณีเป็นแผนงานวจัิย 
พจิารณาใหไ้มเ่กนิ 5 คน 
และไมเ่กนิคนละ 100,000 บาท

1.ตอ้งมหีนังสอืยนืยันตอบรับจากทีป่รกึษา 
โดยใหร้ะบรุายละเอยีดการใหค้ าปรกึษา

2. ตอ้งเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาการ
ทีส่ าคญัของโครงการ โดยพจิารณาจาก

- ประสบการณ์การท างาน
- คณุวฒุิ

3. กรณีเป็นโครงการวจัิย พจิารณาให ้
ไมเ่กนิโครงการละ 2 คน และไมเ่กนิ
คนละ 100,000 บาท 

4. กรณีเป็นแผนงานวจัิย พจิารณาให ้
ไมเ่กนิ 5 คน และไมเ่กนิคนละ 100,000 บาท



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

(3)คา่ตอบแทน การ
ปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็นเหมาะสม - ก าหนดจา่ยตามระเบยีบกระทรวงการคลงั  ดงันี้
- วันท าการปกต ิชม. ละ 50 บาท 
ไมเ่กนิวันละ 4 ชัว่โมง
- วันหยดุราชการ ชม. ละ 60 บาท
ไมเ่กนิวันละ 7 ชัว่โมง

(4) คา่ตอบแทนผูใ้ห ้
ขอ้มลู 
(ผูต้อบแบบสอบ ถาม
ผูใ้หส้มัภาษณ์)

- ไมเ่กนิคนละ 100 บาท 
- กรณีขอ้มลูมรีะดบัความยากสงูไม่
เกนิคนละ 300 บาท

- ไมเ่กนิคนละ 100 บาท 
- กรณีขอ้มลูมรีะดบัความยากสงู ไมเ่กนิคนละ 300 บาท

(5) คา่ตอบแทนกลุม่
ตวัอยา่ง

- ไมเ่กนิคนละ 2,000 บาทตอ่ครัง้ - ไมเ่กนิคนละ 2,000 บาทตอ่ครัง้

(6) คา่ตอบแทนวทิยากร
ในการฝึกอบรม

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ดงันี้
1. วทิยากรทีเ่ป็นบคุลากรของรัฐ ใหจ้า่ยไมเ่กนิ 600 บาทตอ่
ชัว่โมง
2. วทิยากรทีม่ใิชบ่คุลากรของรัฐ ใหจ้า่ยไมเ่กนิ 1,200 บาท
ตอ่ชัว่โมง



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

2.2 คา่ใชส้อย
(1) คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั
- ใหร้ะบรุายละเอยีดของการเดนิทาง เชน่ เดนิทางจาก
สถานทีใ่ดไปสถานทีใ่ด ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
จ านวนครัง้ในการเดนิทาง และจ านวนคน เป็นตน้

(2) คา่ใชจ้า่ยในการ
สมัมนา/ฝึกอบรม

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั
- จัดสมัมนาไดใ้นกรณีทีส่มัมนาเป็นสว่นหนึง่ของ
งานวจัิย
- ใหร้ะบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอยีดการ
สมัมนา/ฝึกอบรม เชน่ สถานทีจั่ดสมัมนา/ฝึกอบรม
จ านวนผูเ้ขา้รว่ม เป็นตน้

(3) คา่ใชส้อยอืน่ 
(คา่จา้งเหมาบรกิาร 
คา่แรง เงนิ

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็นเหมาะสม



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

2.3 คา่วสัดุ - ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

1.ใหจ้า่ยไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม โดยแยก
รายการวสัดเุป็นประเภท เชน่ วสัดสุ านักงาน วสัดุ
คอมพวิเตอร ์วสัดวุทิยาศาสตร ์เป็นตน้
ซึง่รายการวสัดตุอ้งมรีาคาตอ่หน่วยต า่กวา่ 5,000 
บาท ยกเวน้วสัดคุอมพวิเตอรต์อ้งมรีาคาตอ่หน่วยต า่
กวา่ 20,000 บาท

2. คา่วสัดวุทิยาศาสตร/์สารเคม ี(ใหแ้จงรายละเอยีด
สิง่ทีต่อ้งการซือ้ โดยใหร้ะบจุ านวนทีต่อ้งการและ
ราคาตอ่หน่วย)

3.ส าหรับคา่วสัดเุชือ้เพลงิ (คา่น ้ามนั) ก าหนดให ้
กม. ละ 4 บาท (โดยใหจ้ัดท ารายละเอยีดระยะทางที่



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

3. งบลงทนุ
3.1 คา่ครภุณัฑ์

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

1.ใหจ้า่ยตามความจ าเป็นเหมาะสมโดยแยกรายการ
ครภุณัฑเ์ป็นประเภท เชน่ ครภุณัฑส์ านักงาน ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ซึง่รายการครภุณัฑต์อ้งมรีาคาตอ่
หน่วยสงูกวา่ 5,000 บาท ยกเวน้ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์
ตอ้งมรีาคาตอ่หน่วยสงูกวา่ 20,000 บาท
2. ใหแ้นบใบเสนอราคาครภุณัฑ์
3. ใหม้หีนังสอืชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นของครภุณัฑนั์น้ 
ๆ ดว้ย เพือ่ประกอบการพจิารณา

4. คา่ธรรมเนยีม
อดุหนุนสถาบนั
(ใหห้มายรวมถงึคา่
สาธารณูปโภคดว้ย)

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ก าหนดจา่ยไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของงบวจัิยไมร่วม
คา่ตอบแทนคณะผูว้จัิย ครภุณัฑ ์และสิง่กอ่สรา้ง



ตวัอยา่ง       การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ
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ตวัอยา่ง      การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ เพือ่เสนอ
ค าของบประมาณ1.งบด าเนนิงาน : จ านวน คน/

จว./คนั
จ านวนคร ัง้/

เทีย่ว
จ านวน

วนั/ชม./มือ้
อตัรา
(บาท)

รวมเงนิ

1.1 คา่ตอบแทน 191,500

1) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
ใหร้าชการ

150,000

1.งบด าเนนิงาน : 10 คน 15,000 150,000

1.1 คา่ตอบแทน 26,500

1) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
ใหร้าชการ

10 คน 2 วนั 750 15,000

1.งบด าเนนิงาน : 10 คน 2 วนั 200 4,000

1.1 คา่ตอบแทน 1 คนั 3 วนั 2,500 7,500

1) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
ใหร้าชการ

15,000

1.งบด าเนนิงาน : 5,000



การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ (ตอ่)
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ตวัอยา่ง        การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ เพือ่เสนอค าของบประมาณ

รายการคา่ใชจ้า่ย
จ านวน 
คน/จว./

คนั

จ านวน
คร ัง้/เทีย่ว

จ านวน
วนั/ชม./

มือ้

อตัรา
(บาท)

รวมเงนิ

2.งบลงทนุ : 180,000

2.1 คา่ครภุณัฑ์ 180,000

1) เครือ่ง......... 1 เครือ่ง 100,000 100,000

2) เครือ่ง........ 2 ชุด 40,000 80,000

2.2 คา่ส ิง่กอ่สรา้ง

รวมงบประมาณโครงการ 371,500

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มค่วรระบใุนการจัดท ารายละเอยีดค าของบประมาณ เชน่
o คา่บรหิารโครงการ
o คา่สาธารณูปโภค



ประโยชน/์ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บจากโครงการ

ประโยชน/์ผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
น าผลของโครงการไปใช ้มอีะไร
บา้งและตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

ในการศกึษา
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1. ความเหมาะสมของ
กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการ 
สามารถท าใหโ้ครงการส าเร็จ
ลลุว่งตามวัตถปุระสงคไ์ด ้

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

ประกอบการด าเนนิโครงการ

2.กจิกรรมสอดคลอ้งตาม
แผนการด าเนนิงานของแตล่ะ

ชว่งเวลา

4.ความเหมาะสมในการใช ้
เทคนคิ/เทคโนโลย ีส าหรับ
ใชใ้นการด าเนนิโครงการ 

และการเปรยีบเทยีบกบัทีม่ใีช ้
อยูใ่นปัจจบุนั

รายละเอยีดเทคนคิ/
เทคโนโลยี



ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ และศกัยภาพใน
การขยายผล

มคีวามน่าเชือ่ถอื เป็น
ทีย่อมรับ

สามารถน าไปสูก่าร
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็น

รปูธรรม เมือ่การด าเนนิ
โครงการเสร็จสมบรูณ์

ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
โครงการไดเ้ขา้มามี
สว่นรว่มในการ

ด าเนนิงาน หรอืไดรั้บ
ทราบขอ้มลูจาก

โครงการอยา่งตอ่เนือ่ง



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอโครงการ

1.สมบรูณ์แบบใน
แตล่ะเรือ่ง

2.ขอ้มลูควรเป็น
ปัจจบุนั

3. ใชค้ าทีม่คีวามหมาย
ชดัเจนไมใ่ชค่ าศพัท์
เฉพาะวชิาชพีมาก

เกนิไป

4.หลกีเลีย่งสรรพ
นามส าหรับบคุคล 

5.ขอ้เสนอเป็นสว่นหนึง่
ของความส าเร็จ ดงันัน้
นักวชิาการจะตอ้งรูว้า่
ควรมรีายละเอยีดอะไร

ในขอ้เสนอบา้ง



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอ
โครงการ

1.เขยีนดว้ยถอ้ยค าทีช่ดัเจน

2.ระบวุตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง
กบัแผน

3.มแีผนงานในการด าเนนิงาน
วจัิยชดัเจนและสามารถท าได ้

4.ก าหนดรายละเอยีดวธิกีาร
วจิัยและการใชเ้ครือ่งมอื
วเิคราะหท์ีช่ดัเจน 

5.ระบนุวัตกรรม (ถา้ม)ี

6.มคีวามชดัเจนในสิง่ตอ่ไปนี:้

- ผูว้จิัยจะท าอะไร

- ผูว้จิัยจะท าอยา่งไร กบัใคร

- ผูว้จิัยไดท้ าอะไรมาแลว้จนถงึ
ปัจจบุนั

- สิง่ตอ่ไปนีผู้ว้จัิยก าลงัท าอยู่
ตอนนี้



163

ขอเชญิซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ
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สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ ี่กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย

(ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ  (วช.)

196 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ตอ่ 487 - 490 ,511, 544 และ
0-2940-5495,0-2579-2284, 0-2561-3721

โทรสาร 0-2561-3721, 0-2940-5495,
0-2579-4368, 0-2940-5495

E-mail :   rpcd2007@yahoo.com,          
rpcd2007@hotmail.com 



ขอบคณุคะ่

www.nrct.go.th


