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ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วย หากมีข้อบกพร่องประการใดในเอกสารฉบับน้ี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ขอความอนุเคราะห์ จากทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือทําการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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นโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริหารงานวิจัยในทุกระดับ 
เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนโครงร่างการวิจัยและทําความเข้าใจกับนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้งานวิจัยสอดคล้องและขานรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกระดับประกอบด้วย 

1. แนวนโยบายที่เก่ียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแบบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 
4. กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8  
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
6. นโยบายรัฐบาลทั้งนโยบายเร่งด่วนและระยะการบริหารราชการ 4 ปี 
 

1. แนวนโยบายที่เก่ียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2555               
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2555-2559 ฉบับปรับปรุง)  
 1.  พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งและเป็นทุนมนุษย์ 
 2.  พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 
 3.  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและสังคม 
 4.  การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 5.  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 1.  จัดการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และสอดคล้องตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2.  เป็นผู้นําด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ
พัฒนาสังคม 
 3.  เป็นแหล่งบริการทางด้านวิชาการ / วิชาชีพของชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
 4.  บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีค่านิยมในการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื ่องมือทางการ
บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 
 

ส่วนที ่1

นโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุนการวจิัยและการบริหารงานวิจยั
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์  

เป้าประสงค์  เป็นผู้นําด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาสังคม 
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา 
 • จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 • จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์/วิธีการ 

2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.1.2 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของสังคม 
2.1.3 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของสังคม 
2.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ 
2.1.5 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.1.6 พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับภาครัฐเอกชน 

ชุมชนและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2.1.8 จัดหา / พัฒนาสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

แผนงาน/โครงการ 
2.1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.1.1.2 โครงการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยและคลินิกนักวิจัย 
2.1.2.1 โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
2.1.3.1 โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.1.4.1 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับพันธกิจด้านต่าง ๆ 
2.1.5.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1.5.2 แผนงานพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
2.1.6.1 โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภายใน

และต่างประเทศ 
2.1.7.1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1.7.2 โครงการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1.8.1 โครงการจัดหา / พัฒนา / ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ตามแผนงาน / โครงการ 
1. จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2. จํานวนพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
3. ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการคลินิกนักวิจัย 
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4. จํานวนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
5. จํานวนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6. จํานวนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการวิจัย / งานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
7. จํานวนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการวิจัย / งานสร้างสรรค์กับการบริการวิชาการ 
8. ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบและกลไกการบริหารงาน / การจัดการความรู้ / 

กฎระเบียบ / ข้อบังคับด้านงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ 
9. ระดับความสําเร็จของแผน 
10. จํานวนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
11. จํานวนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ / ระดับนานาชาติ 
12. จํานวนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 
13. ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักวิจัยต่อสิ่งสนับสนุนการวิจัย / งานสร้างสรรค์ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
   (พ.ศ. 2555 - 2559)   

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม    
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี  
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 

และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน   

2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร  
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม  
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน                  

อนุภูมิภาคต่างๆ  
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ เป็น

ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
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5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อน 
ย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหากําไร  

5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมท้ังเป็นฐาน

ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ต้ังแต่ระดับชุมชน

ท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ

และสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ  
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
 

3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กําหนดไว้บนพ้ืนฐาน

ความต่อเน่ืองจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551-2554) ดังน้ี 
1. เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

สามารถเช่ือมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ความ
ต่อเน่ืองของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) และการปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ โดยการวิจัยจะตอบสนองความต้องการของชุมชนและปัญหาที่สําคัญเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
พร้อมกับดําเนินการควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  

2. ให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวกับการวิจัย ตลอดจนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และติดตาม
ผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคส่วนและทุกระดับของประเทศ อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มี
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนาประเทศมากขึ้น  
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3. เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีการ
กําหนดกลยุทธ์การวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ให้สามารถนําผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ตลอดจนเช่ือมโยงสู่การนําผลการวิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์ให้มากย่ิงขึ้น  

4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งในภูมิภาค โดยมีกระบวนการ
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
ศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยร่วมกัน  

5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการดําเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยกําหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการวิจัยให้เป็นไปตามระยะเวลา
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพ้ืนฐานเชิงนโยบาย
ที่เช่ือมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
จะนําไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืนของประเทศ 

นโยบายการวิจัยของชาติดังกล่าว รองรับวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถ
ประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้
ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) วช. จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ีคือ   

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม  
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือความม่ันคงของประเทศ โดยการสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน ทั้งน้ี กลยุทธ์        
การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 มี 10 กลยุทธ์ ดังน้ี  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น
ด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน   

กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ที่หลากหลาย  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพร  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการ  
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการ
บริหารรัฐกิจ บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาผู้มีอิทธิพล  
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 
กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และบูรณาการการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง 
และความไม่เท่าเทียมในสังคม  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 10 วิจัยเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  
 

2. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถ

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและย่ังยืน โดยคํานึงถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีกลยุทธ์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 มี 8 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและ การ
พ่ึงพาตนเองของสินค้า 

กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน  
กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน  
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง

สาธารณะที่มีคุณภาพ  
กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
 

3. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบโดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งน้ี
กลยุทธ์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 มี 4 กลยุทธ์ ดังน้ี 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี  
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการและสร้างความเป็น

เอกภาพในการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ  
 กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบ

บริหารจัดการนํ้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ   
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4. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากร ทางการวิจัย  

เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพ่ึงพาตนเอง โดย
ใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม ทั้งน้ี   กลยุทธ์
การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 มี 2 กลยุทธ์ ดังน้ี  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งองค์ความรู้
ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่างๆ  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยในวิทยาการต่างๆ 
 

5. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ความรู้ของประเทศอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีกลยุทธ์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 มี 2 
กลยุทธ์ ดังน้ี   
           กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพ่ือการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  

กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัย
ของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
4. กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 
   (พ.ศ. 2555-2559)  

จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย เมื่อพิจารณาความสําคัญกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดยคํานึงถึง
วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การเสริมสร้างและ
การพัฒนาประเทศโดยเร็ว ประการสําคัญ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในกลุ่มเรื่องที่มีความจําเป็นต้องการผลงานวิจัยในพ้ืนที่ ดังน้ัน จึงกําหนด 
 

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง ดังน้ี   
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
การวิจัยเก่ียวกับการสร้างจิตสํานึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
เป้าประสงค์ : สังคมมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาความยากจน ลดปัญหาการว่างงาน ประชาชนสามารถ

ดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคง  
2. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
การวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ ความมั่นคงของรัฐ และความมั่นคง

ของมนุษย์ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รัฐสวัสดิการเพ่ือความม่ันคงของชีวิต ความ
มั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการด้านความ
มั่นคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม  
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เปา้ประสงค ์: เกิดความม่ันคงในประเทศ เกิดความปรองดอง มีความสมานฉันทแ์ละความเป็นธรรมใน
สังคม ประชาชนมีความผาสกุ 

3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้   
การวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

และความต้องการของประเทศ อันนําไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ และสร้าง
ความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. การจัดการทรัพยากรน้ํา  
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน ทั้งนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจนทรัพยากรนํ้าระหว่าง
ประเทศให้มีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบต่างๆ ต่อการจัดการทรัพยากรนํ้าใน
อนาคต รวมไปถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ  

เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนและคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม  

5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก  
การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พืชพลังงาน และพลังงานทางเลือก ที่
ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ  

เป้าประสงค์ : สังคมมีความรู้และมีจิตสํานึกเก่ียวกับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนําเข้าพลังงาน ลด
การขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ  

6. เกษตรเพื่อความยั่งยืน  
การวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพการส่งออก

ในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงด้าน
อาหาร (Food Security)  

เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่าสินค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และสามารถสร้างให้
เกิดอํานาจการต่อรองให้กับประเทศได้  

7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ  
การวิจัยเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพ         

การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การติดเช้ือ วิทยาการใหม่ทางสาธารณสุข การพ่ึงพาตนเองและ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการวิจัย
ด้านการแพทย์พ้ืนฐาน การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก และการวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  
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เป้าประสงค์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุขดีขึ้น และมีความมั่นคงด้าน
สุขภาพของประเทศ  

8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  
การวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและย่ังยืน และ
การเช่ือมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และการเสริมสร้าง
จิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ : มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสังคมมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมบนฐานความรู้ 

9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม  
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ และ

เทคโนโลยีที่สําคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ เช่น กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมไปถึงขนาดใหญ่ 
รวมท้ังอุตสาหกรรม Eco-Industry การวิจัยเพ่ือเป็นการช้ีนําการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์ รวมทั้งการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเทคโนโลยีที่นําไปสู่การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

10. การบริหารจัดการการท่องเท่ียว  
การวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และการมี

ส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ : สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับ

ประเทศ และนําไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
11. สังคมผู้สูงอายุ  
การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ในครอบครัว/ชุมชน การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคม วัฒนธรรมไทย ระบบและ
มาตรการส่งเสริมดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การ
ส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน การนําศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม  

เป้าประสงค์ : ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนมีสวัสดิการและ
สวัสดิภาพต่างๆ ในการดําเนินชีวิตอย่างมั่นคง 

12. ระบบโลจิสติกส์  
การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทั้งในด้านการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งที่เหมาะสม รวมทั้งการเช่ือมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว ความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  
การวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ เช่น 

นโยบายการวิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการ
วิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานข้อมูลการวิจัย การเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายผู้เก่ียวข้อง
ในระบบวิจัย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การติดตามและประเมินผล กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการ
วิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และบุคลากรวิจัยสามารถ
ให้บริการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน ชุมชน และ
เครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ และอ่ืนๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค รวมท้ังการวิจัยด้านการตลาดต่างประเทศ 
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงในการพัฒนาประเทศสู่
สังคมฐานปัญญา (Wisdom-Based Society) และนําไปสู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy and 
Society) โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงการนําองค์ความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์ : 1. มีระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพที่มีกลไกการขับ
เคลื่อนที่สามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบให้มาทํางานสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ : 2. มีระบบวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงที่ฝังตัว (Embedded) อย่างแนบแน่นอยู่ในองค์กร และ
สามารถทําหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงให้กับประเทศ โดยอาศัยฐานความรู้ 

เป้าประสงค์ : 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยให้มีการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างขีด
ความสามารถของประเทศ และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกระดับ 

เป้าประสงค์ : 4. มีการเช่ือมโยงเพ่ือการนําผลการวิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
เป้าประสงค ์: 5. นําไปสู่การกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้งระยะสั้นระยะยาว 

 
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
   ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีทั้งหมด 23 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประยุกต์เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู ้
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการนํ้า 
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพ่ือความย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
7. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
8. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายเทคโนโลยี 
9. ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
10. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ 
11. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ 
12. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
13. ยุทธศาสตร์การวิจัยพ้ืนที่สูง 
14. ยุทธศาสตร์การวิจัยข้าว 
15. ยุทธศาสตร์การวิจัยมันสําปะหลัง 



    คู่มือนักวิจัย   

 - 13 -

16. ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ 
17. เกษตรเพ่ือความย่ังยืน (ดูรายละเอียดได้จากกลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ

วิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
18. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 
19. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไมป้ระดับ) 
20. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มนํ้ามัน 
21. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและนํ้าตาลทราย 
22. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย 
23. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมัน่คงด้านอาหารแห่งชาติ 

 
6. นโยบายรัฐบาลทั้งนโยบายเร่งด่วนและระยะการบริหารราชการ 4 ปี 

นโยบายรัฐบาล (คําแถลงการณ์นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันอังคารที่ 23 
สิงหาคม 2554) 

รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังต่อไปน้ี 

1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก  
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงจากกรณี ความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและ
จิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สินที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 

1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม
ในการปราบปรามลงโทษ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหา
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  

1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเป็นสากล ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดย
เร่งให้มีการบริหารจัดการนํ้าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการ
ก่อสร้างระบบชลประทาน และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าและการผลิต 

1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแสพระราช
ดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพ้ืนที่  

1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็น
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ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมุ่งเน้นการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการ
ทางการทูตบนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน ดูแล
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยการพักหน้ีครัวเรือน และปรับโครงสร้างหน้ี รวมท้ัง
จัดทําแผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 
ในปี พ.ศ. 2556 และทําการขยายฐานภาษี 

1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชน โดยเพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดต้ังกองทุนต้ังตัวได้
ต่อสถาบันอุดมศึกษา สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML)  

1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตร
ให้มีเสถียรภาพ คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 
พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียน
ครัวเรือนเกษตรกร และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 

1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-2555 
เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า
ร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลท่ีจะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555  

1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์
และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพแก่ราษฎร บริหาร
จัดการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ 

1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
30 บาท รักษาทุกโรค รวมท้ังจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการท่ีนําไปสู่
การเจ็บป่วยเรื้อรัง และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

1.15 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยดําเนินการในโรงเรียนนําร่อง ควบคู่กับ
การเร่งพัฒนาเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษา 

1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยมีสภา
ร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือวางกลไกการใช้อํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองค์กร
ที่ใช้อํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ  
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2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล  
   ในส่วนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาลชุดน้ี รัฐบาลจะดําเนิน

นโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏดังต่อไปน้ี  
2.1 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ โดยการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2.2 นโยบายเศรษฐกิจ  
1) นโยบายเศรษฐกิจมหภาค สนับสนุนการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินในประเทศ  

2) ด้านนโยบายสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มี
การพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และ
การจ้างงานในประเทศให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง  
                    3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  

ภาคเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการ
สื่อสารกับรัฐบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง  

ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  

ภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเท่ียว ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่  

ภาคบริการ การพัฒนาภาคบริการ เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์
ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ พัฒนาธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค  

ภาคกีฬา การพัฒนาการกีฬา ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาค
และของโลก จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
ทันสมัย รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาคเพ่ือพัฒนาการกีฬา  
    การตลาด การค้า และการลงทุน ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐและเอกชน สร้างความเช่ือมั่น
ให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 4) นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ  

5) นโยบายพลังงาน ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 
และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค  
 6) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัด
พัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ  
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2.3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
1) นโยบายการศึกษา เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ ด้วยการ

ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น สร้างโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่าง
มีคุณภาพ 

2) นโยบายแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทําในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตําแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถ
รับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทําได้ทุกระดับความต้องการ  

3) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ประชาชน ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการ  

4) นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมี
บทบาทนําในการร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงศาสนา  

           5) นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความ
มั่นคงอบอุ่น โดยเพ่ิมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมท้ังสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นํา
ทางศาสนาให้สามารถเป็นที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจของประชาชน เพ่ือเช่ือมประสานระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน 
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  

2.4 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับการ

ป้องกันการลักลอบบุกรุกทําลายป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และให้คน
กับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความย่ังยืน  

2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟ้ืนฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยาย
ปะการังเทียมและหญ้าทะเล ปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบน
ฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ  

3) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เอ้ือต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน  

4) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

5) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

6) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการน้ําใน
ระดับประเทศทั้งนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มนํ้า  

7) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล เพ่ิมขีด
ความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่  
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8) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ รวมท้ังส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด  

2.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
1) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ  
2) เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและนําพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่  

3) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

4) จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการ
วิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนและทวีศักยภาพ  

5) ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  

2.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
1) เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน อันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
ขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 

2) สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
ต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง 

3) เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรักษาสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม 

4) กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในประเทศไทย พร้อมกับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย  

5) สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ มี
ทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย  

6) ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนิน
นโยบายต่างประเทศ  
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7) สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทและความ
แข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย  

8) ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็นประโยชน์
ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน  

9) ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทย
เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ  

10) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ ด้วย
หลักการตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

2.7 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  

             1) พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเน่ือง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ  
                       2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ืองยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงาน 
ปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการที่หลากหลาย 
                       3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพ้ืนฐานของความรู้
ความสามารถและผลงานสาธารณะ  
                       4) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ  
                       5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง  
                       6) สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง โดยเช่ือมโยงและ
บูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  
                       7) พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริต  
                       8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น รวมท้ังสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ 
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                       9) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบกิจการที่
โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

กฎหมายและการยุติธรรม 
   1) ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย 

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เร่งรัดจัดต้ัง
องค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
                        2) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก 
ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธ์ิและผู้ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง  
                        3) เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม การนํา
มาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดําเนินการต่อผู้กระทําผิด ดูแลแก้ไข
และฟื้นฟูพัฒนาผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสู่สังคมได้  
                        4) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพ่ือป้องปรามและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม  
                        1) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการเช่ือมโยงกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนใน
ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก  
                        2) ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการสมัยใหม่ และส่งเสริมให้
สื่อมวลชนร่วมเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพ่ิมรายการที่เป็นประโยชนต่์อประชาชนด้านต่างๆ 
เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่างๆ หรืออ่ืนใดที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ  

            3) ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลขา่วสารอย่างมี
ความรบัผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มกีารสร้าง
ดุลยภาพของขา่วสาร
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ส่วนที่ 2 

 
 

ความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวงที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม123 ตอนท่ี 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกได้แยกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 โดยปัจจุบัน มีการแบ่งส่วนงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาดังน้ี 
  1.  งานบริหารงานทั่วไป 

  2.  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
  3.  งานบริหารทุนวิจัย 
  4.  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  5.  งานสิทธิประโยชน์ 
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดให้มีกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจํานวน 10 คน มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คําแนะนํากับสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารของสถาบันฯ คือ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 

    1. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร  
  2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ   

  3. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย  
ที่ต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังอยู่ที่อาคารสรรพวิชญ์บริการ ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
ปรัชญา ส่งเสริมงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําด้านวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์เพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม 
พันธกิจ 

1.  สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
2.  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ การผลิต

และการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ 
3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4.   เป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  
5.  สร้างเครือข่ายการทํางานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน  
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

อัตลักษณ์    เที่ยงตรง  ฉับไว  มุ่งวิจัย  สู่สังคม 
 

เก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ส่วนที่  2 
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รายละเอียดของงานตามโครงสร้าง 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายใน ภายนอก และประสานงานกับ
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง จากน้ันพิมพ์ตรวจทานหนังสือราชการของสถาบัน และจัดเก็บหนังสือ เอกสาร
ราชการ ให้เป็นระบบ ซึ่งจัดทําสําเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงลงทะเบียนและ
ตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง ตลอดจนบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจและสั่งการ จากน้ันออกเลขท่ีหนังสือราชการของงาน และรับทราบคําวินิจฉัยสั่ง
การ และดําเนินการตามคําสั่ง โดยจัดทําสถิติหนังสือ เข้า-ออก ทุกเดือน รวมถึงดําเนินการด้านงานพิมพ์ต่างๆ
และขออนุมัติใช้ยานพาหนะ ขอใช้อาคารสถานที่ และจัดเตรียมการประชุม จัดวาระการประชุม สรุปรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการของสถาบัน และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทําวารสาร โดยกรอกข้อมูลเสนอขอ
งานวิจัยผ่านระบบ NRPM พร้อมทั้งปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย และดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
และอุปกรณ์ภายในสํานัก พร้อมทั้งเช็คยอดวัสดุสํานักงานภายในสถาบัน และจัดส่งบทความวิจัยกรณีที่มีปัญหา
ให้นักวิจัยได้ดําเนินการแก้ไข 

 2.  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้แก่ งานวิเคราะห์และจัดทําแผน เตรียม จัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปสอบถามงานประชุมภายนอก/ภายใน งานเกษตรแฟร์ และงานจัดทําโครงการการติดตาม
ประเมิน งานประสานงานเครือข่าย การรวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งานบันทึกข้อมูล รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การรวบรวมหลักฐานการทําสัญญารับทุนวิจัย ทั้งงบประมาณและงบรายได้ และ
ประสานแหล่งทุนภายนอก (แหล่งทุนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ วช.) เพ่ือรวบรวมรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ  งาน
ทะเบียนข้อมูลวิจัย (จัดทําหนังสือทะเบียนรายช่ือและบทคัดย่องานวิจัย) จัดทําหนังสือทําเนียบนักวิจัย และขอ
อนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดประชุมเวทีนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัยในงานต่างๆ ตามท่ี วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ กําหนด  จัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของทุกปี และเตรียมข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ในรูปแบบแผ่น
พับ/รวมบทคัดย่อ จากน้ันจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน (งบวิจัย วช.) ในส่วนงานรับข้อเสนอโครงการวิจัยจาก
นักวิจัย จัดทําบัญชีและตรวจสอบงบประมาณเงินทุนวิจัยที่ได้รับ และเตรียมข้อมูลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  
สรุปการจัดเตรียมข้อมูลที่สืบค้นงานสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา  ประสานงานเอกสารเสนอขอ
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้กับนักวิจัย และปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 3.  งานบริหารทุนวิจัย ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัย จัดทําแผนปฏิบัติการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และรวบรวมข้อมูลจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (งบประมาณแผ่นดิน) จากนั้นติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนภายในและหน่วยงานภายนอก และ
ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยพิเศษอ่ืนๆ หลังจากน้ัน
จัดทําฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานในระบบการจัดการฐานข้อมูล (MIS: Management Information 
System) งานงบประมาณงานวิจัย จัดทําเอกสารแนบและแจ้งเร่ืองการส่งข้อเสนอการวิจัยถึงนักวิจัยโดยผ่าน
หน่วยงานที่สังกัด เพ่ือรวบรวมข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงาน/นักวิจัย และเตรียมเอกสารประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนองานวิจัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนองานวิจัย สรุป
ข้อแก้ไขข้อเสนองานวิจัยเป็นโครงการให้นักวิจัยโดยผ่านหน่วยงานท่ีสังกัด จากนั้นจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่าน
ระบบงานบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ผ่านสํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน/         
งบภายนอก)  เพ่ือจัดเรียงลําดับความสําคัญของข้อเสนอการวิจัย (ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว) และจัดทําแผนความ
ต้องการภาพรวมของงานวิจัยของหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ (แบบ ว-6)  รวบรวมข้อมูลและสรุปยอดรายช่ือ
ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณแบบบัญชีรายช่ือขอเสนองานวิจัย (แบบ บช-3) รายโครงการ และรวบรวม
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เอกสารข้อเสนอการวิจัยพร้อมซีดีส่งให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สกอ. เครือข่ายตะวันออก 
(งบประมาณแผ่นดิน/งบภายนอก) และตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งสรุปข้อเสนอแนะการวิจัยที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนประจําปีงบประมาณให้กองนโยบายและแผน เพ่ือต้ังงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานวิจัย ผ่าน
ระบบบริหารงานวิจัย NRPM-Ongoing Monitoring System รายโครงการ  และปิดโครงการที่ดําเนินการวิจัยเสร็จ
สิ้นแล้ว ผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRPM-Post Audit Evaluation System รายโครงการ และขออนุเคราะห์
ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานน้ันๆ) 

จัดประชุมเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัยในงานต่างๆ ตามที่ วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
กําหนด  และจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของทุกปี โดย จัดเตรียม
เอกสารเพ่ือสนับสนุนในการเผยแพร่ เช่น ออกแบบแผ่นพับ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม โดย
ประสานงานกับนักวิจัย (มีเอกสารแจ้งเรื่องต่างๆ จากแหล่งทุนผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัย และสถิติตามท่ีได้รับมอบหมายพร้อมทั้งปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งานสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การจัดเตรียมข้อมูล จัดทําระเบียบ จัดแบ่งประเภท และเตรียมขอรับ
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิ
ประโยชน์  การประสาน และเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดทําวารสารงานวิจัยและฝึกอบรม โดยรวบรวม และรายงาน
ข้อมูลผลผลิตหรือตัวช้ีวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของแต่ละไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ (กพร.) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จัดเตรียมข้อมูลและสแกน
ข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งรวบรวมผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ รวบรวมสรุปผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพเพ่ือใช้รายงานในส่วนของ กพร. สมศ. และสกอ.  
จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SAR) และนําข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System รวมทั้งรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับ
หน่วยงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online System รวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทําคําของบประมาณรายได้  
รวบรวมสรุปรายช่ือข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดทําคําของบประมาณรายได้  จัดประชุมพิจารณาอ่านข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของทุกปี และติดต่อประสานงานส่งข้อแก้ไขเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ให้กับ
คณะ  เพ่ือจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย จัดทําแบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลให้
โครงการต่างๆ ตามท่ีร้องขอโดยอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จัดทํารายงานประจําปีตามดัชนีช้ีวัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทําเอกสารรายงานการ
ประชุมโครงการ จัดประชุมเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและงานวิจัยในงานต่างๆ ตามท่ี วช. หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ กําหนด และจัดทําสรุปผลเก่ียวกับโครงการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แบบประเมินแบบสอบถาม  เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

5.  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่  รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จัดทําเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมบทความวิจัย และตรวจสอบเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ออกแบบปก และจัดทํา
รูปเล่มวารสารวิจัย รวมถึงงานออกแบบต่างๆ และจัดทําวาระการประชุม เตรียมเอกสารการประชุม สรุปวาระ
การประชุม และเตรียมอุปกรณ์การประชุม เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง เป็นต้น จากน้ัน
ดําเนินการจัดโครงการตามที่สถาบันและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือติดต่อประสานงานการประชุม
วิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และสรุปโครงการงบอุดหนุน และเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ สรุป
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และ
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนเพ่ือจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
เขียนแผนการฝึกอบรม โดยกําหนดแผนการฝึกอบรมเป็นรายปีเพ่ือความสะดวกในการฝึกอบรมท้ังการเตรียม
หัวข้อในการจัดฝึกอบรม จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เพ่ือการจัดการฝึกอบรมให้
ครอบคลุม ทุกสื่อ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยี วิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชนต่อการจัดการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัด
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เป็นต้น  

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังได้มีการจัดนิทรรศการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี  เพ่ือประสานงานการจัดสัมมนาเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานการจัดฝึกอบรม ติดตามผล
การดําเนินโครงการบริการวิชาการ รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ  รวมถึงรายงานผลการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ และงานจัดการความรู้ 
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ความเป็นมา  
 สํานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเห็นว่า ผลการวิจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างย่ิง หากงานวิจัยที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอส่ิงที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัย
ที่ดีมีคุณภาพ จําเป็นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมี
คุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงประการหน่ึง ซึ่งได้จัดทําจรรยาบรรณ
นักวิจัยขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก จึงได้นําจรรยาบรรณนักวิจัย
มาไว้ในส่วนที่ 3 ของคู่มือนักวิจัย 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าจะเป็น
ข้อบังคับ อันจะนําไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป  
 

นิยาม  
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ันๆ ยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  
 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
วิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ  
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  
        นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้
เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมี
ความเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  
 แนวทางปฏิบัติ  
 1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  

1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแต่การเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย 
การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จรรยาบรรณนักวิจัย

ส่วนที่  3 
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1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่
นํามาใช้ในงานวิจัย  

1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวิจัย

เพ่ือขอรับทุน 
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ําซ้อน  

 1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  
 1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
 1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นของตน  

ข้อ 2.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนการ 
         วิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด  
          นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ทํางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนินการ  
 แนวทางปฏิบัติ  
 2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย  
  2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
  2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน  
 2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย  

 2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์  
 2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย  
 2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตามกําหนดเวลา 
ไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย  
 2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอันเกิดจาก
การวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย  
         นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชํานาญหรือมี
ประสบการณ์เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพ่ือนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย  
 แนวทางปฏิบัติ  
 3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอเพ่ือ
นําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ  
 3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการน้ันๆ เพ่ือป้องกันความเสียหาย
ต่อวงการวิชาการ  
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ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
        นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เก่ียวข้องกับคน สัตว์ 
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางปฏิบัติ  

4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่าน้ัน  
 4.2 นักวิจัยต้องดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืชศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
 4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม  
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  
 นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย์ 
ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
 แนวทางปฏิบัติ  
 5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนทํา
การวิจัย  
 5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
 5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย  
         นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย  
 แนวทางปฏิบัติ  
 6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ  
 6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง  
 6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วน
ตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  
         นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็น
จริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  
         แนวทางปฏิบัติ  
           7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัย
เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ัง  
 7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 
ยืนยันในทางวิชาการ  
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ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  
         นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  
        แนวทางปฏิบัติ  
           8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับ
เพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ  
 8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพ่ือสร้างความรู้ที่
ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  
         นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญ
และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  
 แนวทางปฏิบัติ  
 9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่จะอุทิศ        
กําลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม  
 9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ทําการวิจัยที่ขัด
กับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึ้นและอุทิศเวลา นํ้าใจ กระทําการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
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1) ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขอทนุสนับสนนุโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย

ส่วนที่  4 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา มท
ร.ตะวันออก 

คณะ/หน่วยงาน 
ภายใน  

มทร.ตะวันออก 

 

นักวิจัย 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาทําบันทึกถึงคณะ/หน่วยงานเพ่ือขอให้ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยใน
สังกัดที่มีความประสงค์จะขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ดําเนินการ
จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
 
 
2. คณะ/หน่วยงาน แจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอทุนฯ จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
 
 
 
3. นักวิจัยจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดและจัดส่งให้

คณะ/หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดตรวจสอบ 
 
 
 
4. คณะ/หน่วยงานตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยและรวบรวมจัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมผลพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ จัดลําดับความสําคัญและจัดส่งข้อเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

 
 

6. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย และส่ง
คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรสนับสนุนหรือไม่ แล้วแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยและแจ้งไป
ยังสํานักงบประมาณ 

สวพ. 
แจ้ง คณะ / หน่วยงาน 

คณะ / หน่วยงาน 
แจ้งนักวิจัยจัดทํา 
ข้อเสนอโครงวิจัย 

นักวิจัย 
จัดทําข้อเสนอโครงวิจัย 

คณะ / หน่วยงาน 
ตรวจสอบข้อเสนอโครงวิจัย 

สวพ. 
ตรวจสอบและบันทึก 

ในฐานข้อมูล 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ
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2) ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรบังบประมาณประจําป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มดําเนินการ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

จัดข้อเสนอโครงการวิจัย 

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน NRPM 

พิจารณา 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณา 

กลับมายังมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯรับทราบ 

และปรับลดงบประมาณ 

แจ้งนักวิจัย 

จบ

พิจารณา
เบื้องต้น 

จบ

แจ้งผลการพิจารณา 

ให้สํานักงบประมาณ 

แจ้งยอดงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

แผนดําเนนิการ 
เริ่มมิถุนายนของปีปัจจุบนั ถึง เมษายนของปีถัดไป 

เดือนมิถุนายนของปีปัจจุบัน 

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคมของปีปัจจุบัน  

เดือนสิงหาคมของปีปัจจุบัน 

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของปีปัจจุบัน 

เดือนพฤศจิกายนของปีปัจจุบัน 

เดือนเมษายนของปีถัดไป 

สํานักงบประมาณ 

เดือนตุลาคมของปีถัดไป 

          แก้ไข 

 

ไม่แก้ไข 

       ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

สวพ. 

นักวิจัย 

คณะอนุกรรมการวจิัย
ประจําสาขาวิชาการ 

สวพ. / นักวิจัย 

วช. 

วช. 

วช. 

สํานักงานอธิการบดี/
กองนโยบายและแผน/

สวพ. 

สวพ. 
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 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ในที่น้ีจะนําเสนอวิธีการ
เขียนในแต่ละหัวข้อ ตามแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แบบ ว 1-ด 
ซึ่งส่วนข้อเสนอโครงการวิจัยส่วนมากจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ก็มักจะใกล้เคียงกัน มีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 
 ให้ระบุว่าเป็นโครงการใหม่ หรือ โครงการต่อเน่ือง จากน้ันให้ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัย
กับยุทธศาสตร์ที่สําคัญ          
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
    (พ.ศ. 2555-2559) ให้ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด  
 2) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ให้ระบุความ 
    สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด  
 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ให้ระบุความสอดคล้องมากที่สุด 1 ประเด็น 
 4) นโยบายรัฐบาลให้ระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด  
     4.1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปี 
    4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล  
 ดูรายละเอียดของยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ที่ส่วนที่ 1 ของคู่มือนักวิจัย และ จาก www.nrct.go.th 
 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
        1. ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1.1 หัวหน้าโครงการ (ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ หน่วยงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานที่
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (กรุณาระบุให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ของท่านในการติดต่อกลับ) 
 1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย (ระบุช่ือผู้ร่วมวิจัย หน่วยงาน พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 
และ E-mail (อธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ) 
 1.3 ปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุช่ือที่ปรึกษาโครงการ หน่วยงาน สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์) 
 1.4 หน่วยงานหลัก (ระบุช่ือหน่วยงานหลักในระดับกลุ่ม / กอง / สํานัก / กรม / กระทรวง หรือ
ภาควิชาคณะ / มหาวิทยาลัย / กระทรวง พร้อมสถานที่ต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร) 
 1.5 หน่วยงานสนับสนุน (ระบุช่ือหน่วยงานสนับสนุน พร้อมรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.4) 
      2. ประเภทการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบด้วย 
                2.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research, Pure research, Theoretical research) เป็นการศึกษา
ค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับสมมติฐานของ ปรากฏการณ์ และความจริงที่
สามารถสังเกตได้หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือต้ังและทดสอบ
สมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ส่วนที่  5 
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         2.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆและมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนําความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือเป็นการนําเอาความรู้และวิธีการต่างๆท่ีได้จาก
การวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหน่ึงหรือหาวิธีใหม่ๆเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

       2.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เป็นงานที่ทําอย่างเป็นระบบโดยใช้
ความรู้ ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่เพ่ือสร้างวัสดุผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือใหม่เพ่ือการติดต้ัง
กระบวนการระบบและบริการใหม่หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่าน้ันให้ดีขึ้น 

 3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทําการวิจัย หมายถึงสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 

    3.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์
ของสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุขเทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชาอนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมีชีวเคมีเคมี
อุตสาหกรรมอาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมีเคมีเชิง
ฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
เครื่องสําอางเภสัชเวช เภสัชชีวภาพและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทรัพยากรพืช การป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรระบบเกษตร 
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์
ชีวภาพและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   3.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   3.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรมภาษา 
สถาปัตยกรรม ศาสนาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   3.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นโยบายศาสตร์อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบ
การเมืองทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคงเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจการ บัญชี
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปัญหา สังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยา สังคม
พัฒนา สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยาและอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
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    3.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสํารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคารและอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

    3.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและ
ประเมินผล การศึกษาเทคโนโลยี การศึกษาบริหาร การศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

     4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัยระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญต่อช่ือเรื่องหรือ
เน้ือหาของเร่ืองที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้ใน
การเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีช่ือเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได้ 

     5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาท่ีทําการวิจัย แสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องทําการวิจัย
เรื่องน้ีรวมถึงความสอดคล้องหรือการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  

     6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลําดับ
ความสําคัญเป็นข้อๆโดยมีความเช่ือมโยงกับความสําคัญและที่มาของปัญหา 

     7. ขอบเขตของโครงการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพท่ีเช่ือมโยงกับ
ปัญหาที่ทําการวิจัยแต่ไม่สามารถกําหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้) 

     8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย แสดงทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
สมมติฐานและหรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ทําการ
วิจัยแล้วนํามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

     9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง กําหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งใน
ด้านเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือ ด้านอ่ืนๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วย
การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง (reviewed literature)ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 
และแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
           10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล 
           11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

      11.1 ด้านวิชาการ  
              11.2 ด้านนโยบาย  
             11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์  
             11.4 ด้านสังคมและชุมชน     
             11.5 อ่ืนๆ (ระบุ) 

และระบุช่ือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายให้แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หรือ ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายหรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไปหรือการบริหารงานใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนน้ีด้วย 
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  13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง / เก็บข้อมูล อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย 
เช่น การเก็บข้อมูล การกําหนดพ้ืนที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
ฯลฯรวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ทําการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ 

 14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทําการ
วิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่
เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยน้ีรวมถึงระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gant chart) 
โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคมของปีน้ัน -30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เสนอ
ของบประมาณเพ่ือทําการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการดําเนินงานในปีต่อๆไป โดยสังเขปด้วย  
         15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อ
การวิจัย  (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ)ที่ต้องการเพ่ิมเติม รวมท้ังอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่าหรือขอยืมจาก
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือการวิจัยน้ี 
         16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
              16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ 
(ผนวก ค-1)] 

    16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็น 
โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี (ผนวก ค-2)] 

    16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับ
อนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว) 
         17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับแสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) 
ที่ได้ จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและนําไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่ผลสําเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผน
งานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจําแนกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี (กรณีเป็น
โครงการย่อยในแผนงานวิจัยน้ันจะต้องอธิบายผลกระทบที่มีต่อแผนงานวิจัยน้ันเช่น ผลสําเร็จที่มีผลกระทบต่อ
แผนงาน / ผลกระทบที่มีต่อประเทศ) 
 17.1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบ้ืองต้น (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 
 17.1.1  ผลสําเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป 
 17.1.2  ผลสําเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
 17.1.3  ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปต่อยอดการวิจัยได้ 
   17.2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 

17.2.1  เป็นผลสําเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสําเร็จเบ้ืองต้นในระยะต่อมา 
17.2.2  เป็นผลสําเร็จที่มีความเช่ือมโยงอย่างใดอย่างหน่ึงกับผลสําเร็จเบ้ืองต้น 
17.2.3  เป็นผลสําเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสําเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 

   17.3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 
17.3.1  เป็นผลสําเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะต่อมา 
17.3.2  ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์น้ีจะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
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17.3.3  ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําให้เกิดผลกระทบสูง
ย่อมมีนํ้าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 

ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพ่ือการส่งออก เน่ืองจากมะม่วงที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่
เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบางเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังน้ัน จึงต้องวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังน้ี 
 1.  การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 

 -  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสําเร็จเบ้ืองต้น (P) 

2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 

 -  ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดตําแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะม่วง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 

3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น คือทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงเพ่ือการส่งออก 

 -  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการส่งออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยน้ีเป็นผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ : ผลสําเร็จของโครงการ ให้ระบอุย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงกับโครงการมากที่สุด 
 

18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 
18.1   หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือช่ือกํากับอย่างชัดเจน 
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยน้ีอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือเป็นการ

วิจัยต่อ ยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถ้ามี) 
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

            

 19. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัย
ในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือ รายละเอียดอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์และช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัย
มากขึ้น 
            20. ลงลายมือชื่อ หวัหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ป ี        
  
ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
4. ตําแหน่งปัจจุบัน  เงินเดือน (บาท)  เวลาที่ใช้ทําวิจัย (ช่ัวโมง : สัปดาห์) 
5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  
6. และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
7. ประวัติการศึกษา 
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8. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
9. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

9.1 ระบุช่ือแผนงานวิจัยในฐานะผูอํ้านวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
9.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะหวัหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  
9.3 ระบุช่ืองานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ระบุช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
9.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่าได้ทํา

การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
หมายเหตุ :  

(1) กรณีที่หน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกําหนด (terms of reference - TOR) 
การจัดจ้างทําการวิจัยด้วย 

(2) กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัย
มีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทําโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

(3) ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการ
ประเมินผล 

(4) กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 
2 ชุด 

(5) กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทํา
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval 
ท่ีออกโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 2 ชุด 

(6) กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการ
วิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
สถาบัน (ผนวก 16) จํานวน 2 ชุด 
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ส่วนน้ีเป็นรายละเอียดเน้ือหาในแต่ละบท ในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้เห็นเป็น
สังเขป ดังน้ี  

 

1. การจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) 
 1.1 การจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
  ต้องเร่ิมต้นจากประเด็นปัญหาที่จะนํามาทําการวิจัย ซึ่งควรมีลักษณะ คือ 1) เป็นปัญหาจริงที่
เห็นได้ในเชิงประจักษ์ เช่น อายุเฉลี่ยของคนในจังหวัดที่ผู้วิจัยทํางานอยู่ ตํ่ากว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัดอ่ืนๆ  2) เป็น
ปัญหาที่มีความสําคัญและน่าสนใจ เช่น ฤดูฝนนักเรียนเป็นหวัดกันมาก แต่บางคนก็ไม่เป็น และ 3) ปัญหานั้น
พอที่จะนํามาวิจัยได้ เช่น งบประมาณไม่มาก วิธีการไม่ยากเกินไป มีเวลาพอทําได้ และหากคิดด้วยตนเองไม่ได้ 
ประเด็นปัญหาอาจได้จากแหล่งอ่ืนๆ ช่วย ได้แก่ จากการอ่านเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวที่เราสนใจ จาก
การฟัง โดยการพูดคุยกับผู้คนหลากหลายอายุ/อาชีพ และจากผู้บังคับบัญชา 
  การต้ังช่ือเรื่องถ้าจะให้สื่อความหมายงานวิจัยได้พอสมควร ควรกล่าวถึงประเด็น 3 ประการดังน้ี 
คือ 1) ช่ือเรื่องควรระบุตัวแปรที่สําคัญ โดยเฉพาะตัวแปรตัว 2) ช่ือเรื่องควรระบุเป้าหมายที่เป็นแหล่งข้อมูล 3) ช่ือ
เรื่องควรบอกวิธีวิจัยอย่างคร่าวๆ 
  ลําดับต่อมาก็คือ การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่จําเป็นต้องยากมากนัก
เพียงให้ผู้อ่านมองเห็นว่ามีความจําเป็น และมีความสําคัญที่จะต้องทําเรื่องน้ี ข้อความที่เขียนจะต้องมีความ
ต่อเน่ืองกันโดยตลอด และต้องมีการอ้างอิง รวมท้ังหากมีตัวเลขสถิติยืนยันก็จะดีในตอนท้ายสุดต้องสรุปให้ได้ว่า  
“ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจัย สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย” 

2) วัตถุประสงค์การวิจัย   
 วัตถุประสงค์คือข้อความที่บอกให้ทราบว่า ในการวิจัยที่จะทําน้ัน จะทําอะไรบ้าง เป็นการ

กําหนดขอบเขตของงานวิจัยอย่างหน่ึง ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยมีความชัดเจนขึ้นด้วยว่าจะต้องตอบคําถามอะไร 
 วัตถุประสงค์การวิจัยควรขึ้นต้นด้วยคาํว่า เพ่ือ แล้วตามด้วยข้อความท่ีแสดงถึงงานที่จะทําในการ

วิจัยแต่ละเร่ือง เช่น คําว่า “ศึกษา” “สํารวจ” “เปรียบเทียบ” “หาความสัมพันธ์” “ค้นหา” เป็นต้น การเขียน
วัตถุประสงค์ต้องเขียนในประโยคบอกเล่า และควรเขียนแยกออกเป็นข้อๆ เพ่ือให้กะทัดรัด ชัดเจน และเขียนให้
สอดคล้องกับช่ือเรื่องด้วย 

3) ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตการวิจัยต้องเช่ือมโยงกับปัญหาที่ทําการวิจัย แต่ไม่สามารถกําหนดโดยตรงในช่ือ

โครงการวิจัย และวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเป็นการบอกว่างานวิจัย มีขอบเขตกว้างขวางหรือแคบเพียงใด  
ครอบคลุมกลุ่มใดบ้างหรือมีเน้ือหาในกรอบอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นทั้งขอบเขตในเชิงพ้ืนที่ และขอบเขตในเชิงเน้ือหา 
และวิธีการศึกษา 

 
 

แนวทางการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่  6 
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4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการบอกให้ทราบว่า เมื่อวิจัยเสร็จแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ให้

ระบุอย่างตรงไปตรงมาภายในขอบเขตของงานวิจัยที่จะทํา แต่ต้องเป็นประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่ระบุเพียงว่าจะได้
อะไรบ้างเท่าน้ัน 

 หน่วยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระบุถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน 

 5) ข้อตกลงเบื้องต้น หัวข้อน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม  เป็นการบอกกับผู้อ่านว่า
เรื่องน้ีมีข้อตกลงอะไรบ้าง เช่น คือว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนรายงานตามความจริงทุกประการ เป็นต้น 

6) นิยามศัพท์ปฏิบัติการหรือนิยามศัพท์เฉพาะ 
 การใช้คํานิยามเป็นสิ่งที่จําเป็นในการวิจัย เป็นการสื่อสารให้ผู้อ่านได้รับทราบว่าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้

ในรายงานการวิจัยน้ัน มีขอบเขตจํากัดไว้ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคําศัพท์โดยทั่วๆ ไป แต่ความหมายหลักจะต้อง
ยังคงเดิมตามรากศัพท์ และให้เลือกเฉพาะคําสําคัญและจําเป็นจริงๆ เท่าน้ัน 

7) ข้อจํากัดในการวิจัย 
 ในส่วนน้ีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้าหากมีข้อจํากัดใดต้องเขียนให้ชัดเจนว่า มีปัญหา อุปสรรค

ใดบ้างในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี และมีข้อจํากัดใดบ้าง ที่อาจทําให้งานวิจัยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และนิยมนําไป
เขียนเกริ่นนําในบทความวิจัย 

1.2 บทที่ 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 1) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็น หรือเรื่องที่กําลังจะวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องทําการค้นคว้ามา

เป็นอย่างดี เพื่อสนับสนุนในการวางแผนวิจัย และกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ตามปกติเอกสารวรรณกรรม
จะมี 2 ประเภท คือ 

 1.1 ประเภทตําราหรือบทความทางวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงในเชิง
ทฤษฎีหรือหลักการที่มีผู้รู้ในศาสตร์นั้นๆ ได้เขียนไว้แล้ว จัดพิมพ์เป็นเอกสาร (หนังสือ/ตํารา) เรียบร้อยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เอกสารประเภทนี้ควรเลือกใช้ที่ตรงจริงๆ เช่น มีทฤษฎีอยู่แล้วก็อ้างทฤษฎี
น้ันเลย และต้องดูด้วยว่าผู้เขียนต้องเป็นที่ยอมรับในวงการน้ันจริง  

1.2 ประเภทผลงานวิจัย ไม่ค่อยมีปัญหาด้านความเช่ือถือในการนํามาอ้างอิง เพราะ
ถือว่าผลงานวิจัยเช่ือถือได้ในระดับหน่ึง 
  โดยสรุปวิธีการเขียนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ในบทที่ 2 ควรมีลักษณะดังน้ี 
   ก. ควรเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ทําการวิจัย  อาจเก่ียวข้องกับตัวแปรใน
การวิจัยแต่ละตัว  หรือเก่ียวข้องกับผลการวิจัยตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ 
   ข. ควรคัดแต่ประเด็นสําคัญที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
   ค. ควรแบ่งกลุ่มและประเภทเน้ือหาให้เป็นหมวดหมู่ อาจแยกเป็นหัวเร่ืองต่างๆ        
ให้ชัดเจน และควรเขียนในรูปการสังเคราะห์เข้าด้วยกัน หรือสรุปมากกว่าการลอกมาหรือไม่ใช่เขียนเรียงลําดับ
เฉยๆ เช่น ถ้ามีผลการวิจัยทําเรื่องคล้ายกันหลายราย ควรมีการสรุปเพ่ือให้เห็นแนวโน้มของผลการวิจัย 
   ง. ควรใช้ประโยชน์จากเอกสารที่ค้นคว้าให้ได้มากที่สุด เช่น จะต้ังสมติฐานได้ควร
ศึกษาเอกสารให้ครบถ้วนชัดเจนก่อน การอภิปรายผลต้องนําเอกสารในส่วนน้ีไปอภิปรายอ้างอิงด้วย 
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  2) กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ควรอยู่ท้ายบทที่ 2 ซึ่งเป็นการสรุปเน้ือหาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะ
ทําวิจัย อยู่ในรูปแบบของกรอบแนวคิดในการวิจัย อาจแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม หรือ
กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย 
  3) การต้ังสมมติฐาน (ถ้ามี) 
  สมมติฐาน คือ คําตอบที่คาดว่าจะได้รับ หรือผลการวิจัยที่คาดว่าจะเป็น การต้ังสมมติฐาน
จะต้องอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วย เช่น ผู้ชายเรียน
คณิตศาสตร์เก่งกว่าผู้หญิง เป็นการคาดเดาหรือเดาว่าผู้ชายเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าผู้หญิง ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
  สมมติฐานมีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยให้มองเห็นแนวทางในการวิจัยชัดเจนมากข้ึน ทําให้วางแผน
ต่อไปสะดวกขึ้น เพราะช้ีให้เห็นว่ามีตัวแปรอะไร ทําให้ต้องคิดต่อไปว่าจะวัดตัวแปรนั้นอย่างไร จะวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไร สมมติฐานที่ต้ังไว้อาจถูกหรือผิดก็ได้ ไม่ใช่สาระสําคัญ เพราะการต้ังสมมติฐานไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ผลการวิจัยได้  หากผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐานก็จะต้องหาเหตุผลและข้อมูลมาอธิบาย 
 1.3 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
  1) การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) คือกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนํามาศึกษา รวมทั้งหมด
ทุกหน่วยที่มี ซึ่งหมายความเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทําผลการวิจัยไปสรุปอ้างอิงเท่าน้ัน 
  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ค ือตัวแทนที่เป็นส่วนหน่ึงของประชากร ที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษา ต้องมี
ลักษณะหรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับประชากรมากที่สุด จึงจะเป็นตัวแทนที่ดี การเลือกกลุ่มตัวอย่างมีหลายวิธี เช่น 
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) การสุ่มแบบ stratified random sampling การสุ่มแบบ
เป็นกลุ่ม (cluster sampling) แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) และแบบการเลือกโดยวิธีเจาะจง 
(purposive sampling) เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของการวิจัยที่ได้ออกแบบไว้  
 สําหรับการหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ดูได้จาก 

1) วิธีการคํานวณตามสูตรการหาขนาดตัวอย่าง 
n=N/1+Ne2 

                        เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง 
                                        N = ขนาดประชากร 
          e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้ 
 2) วิธีเปิดตารางสําเร็จ วิธีน้ีสะดวก และมีในท้ายหนังสือสถิติบางเล่มได้เสนอตารางสําเร็จไว้แล้ว ผู้วิจัย
เพียงกําหนดระดับความเช่ือมั่น และกําหนดความผิดพลาดว่าจะยอมให้เกิดได้ไม่เกินก่ีเปอร์เซ็นต์ 
  2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือชนิดใดบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็นก่ีส่วน ก่ีตอน แต่ละตอนวัด
อะไรบ้าง มีก่ีข้อ แต่ละฉบับมีวิธีการสร้างอย่างไร และจะต้องมีการวัดความตรงของเคร่ืองมือ (validity) และ
ความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ (reliability) ด้วย 
  3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ให้ระบุขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บอย่างไร ใครเป็นผู้เก็บ วิธีการเก็บ มีการติดตามผล
อย่างไร ปัญหา อุปสรรคที่จะมีผลต่อการวิจัย 
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  4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ให้บอกวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส การประมวลผล ทั้งด้วยมือหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยบอก โปรแกรมที่ใช้ และวิธีทางสถิติหรือค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด 

1.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ผลการศึกษา) 
  บทน้ีเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยที่ทํามาทั้งหมด ควรมีการเรียงลําดับ
ตามความเหมาะสม โดยกําหนดการนําเสนอในรูปแบบตารางและเสนอผลใต้ตารางด้วย รวมท้ังการวิเคราะห์
ผลในรูปแบบบรรยาย (ที่ไม่ใช่ตาราง) ด้วย บทที่จะต้องขึ้นต้นด้วยการนําเสนอข้อมูลทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วจึงควรนําเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ ในการนําเสนอข้อมูลในส่วนน้ี ควรเป็นการ
เสนอผลตรงตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือผลการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอความคิดเห็นของผู้วิจัย หรืออธิบาย
เพ่ิมเติมถึงสาเหตุ 

1.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  1) สรุปผลการวิจัย 
  นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทที่ 4 มาสรุปหรือเขียนอย่างย่อ ๆ โดยไม่ต้องพูดถึง
รายละเอียดปลีกย่อย อาจสรุปเป็นความเรียงต่อ ๆ กันไป หรือสรุปเป็นหัวข้อย่อยให้ชัดเจนก็ได้ แต่อย่างไรก็
ตามก่อนที่จะกล่าวถึงสรุปผลการวิจัย ควรมีการเกร่ินนําต้นบทก่อน โดยเร่ิมจากลักษณะหรือประเภทของการ
วิจัย เช่น การวิจัยเร่ือง............เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ.................
มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี...............แล้วจึงสรุปผลการวิจัย การสรุปขอให้อยู่ในรูปของการย่อแบบจับใจความ 
  2) อภิปรายผล 
  ส่วนน้ีเป็นการนําเอาผลการวิจัยที่ค้นพบ มากล่าวถึงในแง่ของการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
และควรนําไปสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบกับผลการวิจัย หรือแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่ในบทที่ 2 เพ่ือช้ีให้เห็นว่า
ผลการวิจัยของเราสอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลการวิจัยใครบ้าง หรือขัดแย้งกับใคร แล้วควรอธิบายเพ่ิมว่าที่เป็น
เช่นน้ันเพราะเหตุใด การอธิบายจะต้องมีเหตุมีผล ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะไว้ด้วย การอภิปราย
ผลควรแยกประเด็นในการอภิปรายแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน 
  3) ข้อเสนอแนะ มี 2 ส่วนคือ 
  3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  คือ ข้อเสนอแนะที่ดูจากข้อค้นพบจากการวิจัย ว่าควรจะมีการแก้ปัญหา หรือพัฒนาเก่ียวกับ
เรื่องน้ีอย่างไรต่อไป ควรเป็นการเสนอว่า หน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และจะดําเนินการเรื่อง
อะไร อย่างไร หรือในบางคร้ังอาจกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการด้วย 
  3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่อไป 
  เป็นการเสนอแนะว่า ถ้าจะมีการดําเนินการวิจัยต่อไปหรือมีการต่อยอดงานวิจัย ควรคํานึงถึง
เรื่องใด ควรปรับปรุงวิธีการดําเนินงานอย่างไร เครื่องมือควรใช้แบบไหน หรือควรทํากับกลุ่มเป้าหมายใดเป็นต้น 
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2. รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 ส่วนน้ีต้องการให้ผู้วิจัยได้ทราบอย่างชัดเจนถึงวิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการในระดับสากล 
 2.1 การเขียนอ้างอิงข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีอ้างอิง แบบนามปี โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และ
เลขหน้าที่ข้อมูลปรากฏอยู่ เช่น ภาษาไทย (ชงโค แซ่ต้ัง, 2556 : 121-154) (ชงโค แซ่ต้ัง และคณะ, 2556 : 
12-15) (ชงโค แซ่ต้ัง และ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, 2556 : 11-15)  ภาษาอังกฤษ (Freud, 1932 : 127-
129) (Freud, et al., 2012 : 17-29) (Freud and Polalis, 2013 : 17-29) 
 2.2 การเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม (บรรณานุกรม) ใช้ระบบอ้างอิงแบบ APA ดังน้ี 
 1) หนังสือและตํารา (Book & Textbooks) 

ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่
จัดพิมพ์. หน้าทั้งหมด. 

เช่น  
สัญชัย จตุรสิทธา. 2555. เทคโนโลยีเนื้อสัตว์. โรงพิมพ์มิ่งเมือง: เชียงใหม่. 367 หน้า. 
Gullan, P.J. and P.S. Cranston. 2005. The Insects: An Outline of Entomology”               

3ed ed. Blackwell Publishing: Malden” 505p. 
 2) วารสาร (Journals)  
       ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า. 
     เช่น 

ภาณุ ธนธํารงกุล และ รําไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย. 2556. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ของเกษตรท่ีผ่านการฝึกอบรม จากศูนย์เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัด
นครสวรรค์. วารสารเกษตร. 29(1): 79-88. 

Barcenas, N.M., T.R. Unruh and L.G. Neven. 2005. DNA diagnostics to identify 
internal feeders (Lepidoptera: Tortricidae) of pome fruits of quarantine 
importance. J. Econ. Entomol. 98(2): 299-306.  

  3) วิทยานิพนธ์ 
        ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์. สถาบันการศึกษา: เมืองที่พิมพ์.  
     เช่น 

รัชนี ภัทรวาโย. 2550. ผลของน้ําตาลในสารละลายยืดอายุที่มีต่อเมแทบอลิซึมของน้ําตาล
และกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอร์เทสในดอกกล้วยไม้สกุลหวาย. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพฯ. 

  4) สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต 
ช่ือ-นามสกุล ผู้เขียน. ปีที่เผยแพร่เอกสาร. ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ (ระบุวัน เดือน ปี), 

จาก (ระบุ URL ที่สืบค้นบนอินเตอร์เน็ต).  
     เช่น 

กรมวิชาการเกษตร. 2554. เชื้อโรค. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555. จาก 
http://www.doa.go.th/fielcrops/ipm/th/books/cabi/book3.html.  
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หมายเหตุ หากมีช่ือผู้แต่งหรือเจ้าของบทความมากกว่า 1 คนขึ้นไป ให้ใส่ช่ือทุกคน ก่อนคนสุดท้ายให้
ใช้คําเช่ือมด้วย “และ” เช่น  

ชงโค แซ่ต้ัง และ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ. 2556. คู่มือนักวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก : ชลบุรี. 12-20. 

 
3. รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ 

ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกล่าวคือ บทคัดย่อที่ดีไม่ควรเกิน 
1 หน้ากระดาษ และควรมีหัวข้อดังน้ี 
ตัวอย่างบทคัดย่อ   

ชื่อเรื่อง :  การพัฒนากระบวนการทํางานของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์สมาชิก ด้วยระบบมาตรฐานงานชุมชน 

คณะวิจัย :   ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ 
ปีที่แล้วเสร็จ :   2550 

บทคัดย่อ 
ควรเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่ใช้ในงานวิจัย เช่น การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม ตามด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นย่อหน้าแรก 

ย่อหน้าต่อมา เป็นผลการศึกษา สรุปย่อให้ได้ใจความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
บทคัดย่อไม่ควรเกิน 3 ย่อหน้า และสุดท้ายบทคัดย่อต้องเป็นคําสําคัญ ตัวอย่างดังน้ี 

คําสําคัญ : เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ระบบมาตรฐานงานชุมชน 
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วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO Social Science 
Journal) เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.  บทความวิจัย 
ก. ส่วนปก ประกอบด้วย 

1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ช้ีถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย 
2. ชื่อผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ระบุเฉพาะช่ือและนามสกุล  
    โดยไม่ต้องมีคํานําหน้านาม 
3. ที่อยู่ สําหรับการติดต่อ E-mail และโทรศัพท์  
4. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนนามสกุลเพ่ือระบุว่าเป็นที่อยู่ของผู้เขียนท่านใด 
5. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญ 
    ของการศึกษา  
6. คําสําคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ  
    ที่สามารถนําไปใช้เป็นคําสืบค้นในระบบฐานข้อมูล (Keyword หากมีมากกว่า 1 คํา  
    ให้เขียน Keywords) 

 ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
1. บทนํา (Introduction) เป็นส่วนของความสําคัญและมูลเหตุที่นําไปสู่การวิจัย พร้อมวัตถุประสงค์   
    และการสํารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 

  2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods) วิธีการศึกษา (Research Methodology)  
      เป็นการอธิบายวิธีการดําเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแต่และประเภท 
  3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion)  
      ควรเสนอผลอย่างชัดเจน ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดยลําดับตามหัวข้อที่ศึกษา  
      พร้อมการวิจารณ์ผล 
  4. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสําคัญที่ได้จากการศึกษา 
  5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลืองานวิจัย  
      (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

6. เอกสารอ้างอิง (References) ต้องใช้ตามแบบที่วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก กําหนด 
   อย่างเคร่งครัด และเขียนเอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงในเน้ือหาเท่าน้ัน 
 
 

รูปแบบการจัดบทความวารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

ส่วนที่  7 
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2.  รูปแบบการพิมพ์บทความ 
 การต้ังคา่หนา้กระดาษ  

  - ระยะขอบ ขอบบน (Top Margin) และขอบซ้าย (Left Margin) 2.5 ซม. 
ขอบล่าง (Bottom Margin) และ ขอบขวา (Right Margin) 2.00 ซม. 

  -  กระดาษ ขนาดกระดาษ A4 (กําหนดเอง) ความกว้าง 19 ซม. ความสูง  27 ซม. 
 รูปแบบตัวอักษร แบบตัวอักษรใช้ Angsana New  เท่าน้ัน 
 หมายเลขหน้า ตําแหน่ง ด้านล่าง ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร  14 
 การย่อหนา้ เคาะ 8 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 9 
 จํานวนหนา้ทัง้หมด 6 -12 หน้า 
 การพิมพส์่วนปก พิมพ์เต็มหน้ากระดาษ  (พิมพ์ 1 คอลัมน์) 
 การพิมพส์่วนเน้ือหา พิมพ์ 1 คอลัมน์ 
 ชื่อบทความ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  ขนาดอักษร  18  (ตัวหนา) 

จัดก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา)   

ระหว่างช่ือกับนามสกุล เว้น 2 เคาะ  จัดก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
 ตัวเลขยกบนนามสกุล ขนาดตัวอักษร 16 
 ที่อยู่  ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 12 
 E-mail และโทรศัพท ์ ขนาดตัวอักษร 12 (ตัวเอียง) 
 ชื่อบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา)  

จัดก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
 เนื้อหาบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14  
 ชื่อคําสําคัญ (Keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) 
 คําสําคญั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 14   
 ชื่อหัวเรื่องใหญ่ ประกอบด้วย 1. บทนํา  2. วิธีการทดลอง หรือ วิธีการศึกษา 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
4. สรุปผล  5. กิตติกรรมประกาศ  6. เอกสารอ้างอิง 
ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย 

 ชื่อหัวเรื่องรอง ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา)  จัดชิดซ้าย 
 ชื่อหัวเรื่องย่อ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)  ย่อ 4 ตัวอักษร  พิมพ์ตัวที่ 5 
 เนื้อหาบทความ ขนาดตัวอักษร 14 จัดกระจายแบบไทย 
 ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 16  ตัวหนา อยู่ด้านบนของตาราง จัดชิดซ้าย 
 ชื่อภาพ  ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา อยู่ใต้ภาพหรือแผนภูมิ  จัดก่ึงกลาง   
 เนื้อหาในตาราง/ 

แผนภูมิ 
ขนาดตัวอักษร 12 

 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม- ปี เช่น วีระพล (2554) หรือ (วีระพล, 2554) หรือ Dan 
and Hamasaki, 2011 หรือ เทพบุตร และ วุฒิชัย, 2552 หรือ Dan et 
al., 2010 หรอื สุภาพ และคณะ, 2547 เป็นต้น 
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 การอ้างอิงทา้ยเร่ือง
  

1. หนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.สํานักพิมพ์ : เมืองที่พิมพ์. 
2. บทความวารสาร 
ช่ือผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่ ) : หน้าแรก
ถึงหน้าสุดท้ายของบทความ. 
3. วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้เขียน. ปีทีพิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ.์ สถานศึกษา : เมืองที่พิมพ์. 

*หมายเหตุ* ต้นฉบับบทความที่นําส่งจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนที่กําหนดเท่าน้ัน  
     มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณา ดําเนินการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ 
 

* ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงท้ายเร่ือง 
จงกลรัตน์  อาจศัตรู. 2544. การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1. 
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

พานิช  อินต๊ะ และ นคร ทิพยาวงศ์. 2550. การวัดการกระจายขนาดละอองลอยจากเคร่ืองยนต์ดีเซล ด้วย
เครื่องวิเคราะหข์นาดอนุภาคแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟา้. วารสารสังคมศาสตร์และพัฒนา 
มจธ. 30(4): 649-658. 

เริงชัย  หมื่นชนะ. 2538. จิตวิทยาธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพฯ. 
อังคณาภรณ์ ประทุมมาศ. คอมพิวเตอรส์าํหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว. [Online]. เข้าถึงจาก   

http://learners.in.th/blog/maypsy/220106 : 2552. (สืบค้นวันที ่3 มีนาคม 2552). 
Hinds, W.C. 1999. Aerosol Technology. John Wiley & Sons : USA. 
Hufana-Duran, D., P.G. Duran, F.V. Mamuad, V. Jamsawat, C. Saetung and L.C.Cruz. 2012. 

Reproductive biotechnology in buffalo. Rajamangala University of Technology 
Tawan-ok Res. J. 5(1): 127-134. 

Pannarunthai, S. 1993. Equity in health: The need  for and the use of public and private 
health services in an urban area in Thailand. Unpublished doctoral dissertation, 
University of London. 

Tuomi, M.T. 2005. Agents of social change in education. Community Development Journal 
40: 205-211. 
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หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับการตีพิมพ์ 
 กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น  เก่ียวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป  ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอก  เมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ 
 เมื่อบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ฉบับที่นําบทความ ลงตีพิมพ์ผลงาน จํานวน 1  ฉบับ พร้อมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทําวารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก 

เร่ิมต้น 

ประกาศรับสมัครต้นฉบับ 

รับบทความต้นฉบับ 

 กอง บก .ตรวจรูปแบบทั่วไป รับบทความต้นฉบับ

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม่ผา่น 

 ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาอ่านบทความ 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

จัดพิมพ์เผยแพร่ 

จบ 

แกไ้ข 

รับบทความต้นฉบับ 

แจ้งผู้เขียน 

จบ 
ไม่ผา่น 

แกไ้ข 
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แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

         วันที่................เดือน.......................พ.ศ. .................. 
1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ....................................................................................................................... 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด ...................................................................................................................................... 
    ตําแหน่งทางวิชาการ ...................................................................................................................................... 
3. ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................. 
                        (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
4. ช่ือผู้เขียนรว่ม (1) ........................................................................................................................................... 

   (2) ........................................................................................................................................... 
   (3) ...........................................................................................................................................        
   (4) ...........................................................................................................................................           
   (5) ...........................................................................................................................................        

5. ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์..................................................... มือถือ.................................................แฟกซ์..................................... 
E-mail : .............................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความน้ีไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและยินยอมว่าบทความท่ีตีพิมพ์ลง
ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถือเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ลงช่ือ....................................................... 
(............................................................) 
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วิเชียร เกตุสิงห์. 2543. คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบติัการ. พิมพ์ครั้งที่ 4. สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช: 

กรุงเทพฯ. 
ศูนย์บริหารงานวิจัย สํานักงานมหาวิทยาลัย. (ไม่ปรากฏทีพิ่มพ์). คู่มือนกัวิจัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้น

เมื่อวันที่ 12 สงิหาคม 2556, จาก http://www.humanemu.ac.th/resarch/data/manual.pdf. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา. 2556. คู่มือนักวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. สืบค้นเมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2556, จาก http://ird.mutto.ac.th. 
สํานักวิจัย. 2554. คู่มือการวิจัย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. สบืค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556, จาก

http://spu.ac.th/research/files/20/03/01. 
สํานักวิจัย. 2554. คู่มือปฏิบติัสําหรบันักวิจัยและคณาจารย์. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. สืบค้นเมื่อวันที่                   

12 สิงหาคม 2556, จาก http://researeh.eau.ac.th/pdf/download 001.pdf. 
ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย. 2556. คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่

เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี. 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556, จาก 
http://eval.nrct.go.th/images/stories/report/GuideLineEvaluation2558.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก
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-  ใบปะหนา้โครงการเด่ียว (แบบ สวพ. ว-1ด) 
-  แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 
   ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปี (แบบ ว-1ช) 
-  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)  
   ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปี (แบบ ว-1ด) 
-  แบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนนิการเลี้ยงและใชส้ัตว์ 
-  แผนการใชจ่้ายเงินในการดําเนนิการวิจัย (แบบ วจ.1) 
-  สรุปรายงานการใช้จ่ายเงนิโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) 
-  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) 
-  แบบขอขยายเวลา (แบบ สวพ. ขย.) 
-  ตัวอย่างปกรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
-  สัญญารบัทนุอุดหนนุวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มที่เก่ียวกับงานวิจัย 
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ภาคผนวก ก.1 ใบปะหน้าโครงการเดีย่ว (แบบ สวพ. ว-1ด) 
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ภาคผนวก ก.2 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)  
 ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปี (แบบ ว-1ช) 
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ภาคผนวก ก.3 แบบเสนอโครงการวจิัย (Research Project)  
    ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปี (แบบ ว-1ด) 
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ภาคผนวก ก.4 แบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สตัว ์
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ภาคผนวก ก.5 แผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) 
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ภาคผนวก ก.6 สรุปรายงานการใช้จา่ยเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) 
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ภาคผนวก ก.7 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) 
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ภาคผนวก ก.9 ตัวอย่างปกรายงานวจิัยฉบบัสมบรูณ ์

 
 
 
 

 งบประมาณแผ่นดนิ / งบประมาณเงินรายได้  ปี พ.ศ. 25....... 
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ภาคผนวก ก.10 สัญญารบัทุนอุดหนุนวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดการเขียนงบประมาณการวิจัย 
ตามแบบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ผนวก ค-1 
ตัวอย่าง 

ผนวก ค-2 
ตัวอย่าง 

 
 

รายละเอยีดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจยั จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
 

รายการ จํานวนเงิน 
1.  งบบุคลากร 
      ค่าจา้งช่ัวคราว 
      ฯลฯ 
2.  งบดําเนินงาน 

2.1  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสด ุ
2.1.1  ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าตอบแทน 

  ผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ 
2.1.2 ค่าใช้สอย  เช่น 

  1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  
  2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
  3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  4)  ค่าจา้งเหมาบริการ 
  5)  ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝกึอบรม 
  6)  ค่ารับรองและพิธีการ 
  7)  ค่าเงินประกนัสังคม 
  8)  ค่าใช้สอยอื่น ๆ 
  ฯลฯ 

2.1.3 ค่าวัสดุ  เช่น 
  1)  วัสดสุํานักงาน 
  2)  วัสดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น 
  3)  วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 
  4)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
  5)  วัสดหุนังสือ  วารสารและตาํรา 
  6)  วัสดุคอมพิวเตอร ์
  7)  วัสดอุื่น ๆ 
  ฯลฯ 

2.2  ค่าสาธารณูปโภค   เช่น 
             ค่าไฟฟา้  ค่านํ้าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์   
             ค่าบริการดา้นสื่อสารและโทรคมนาคม  

3.  งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์ 
      ฯลฯ 

                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ  

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์มนี้ใช้สําหรับข้อเสนอการวิจัยท้ังแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ซ่ึงเป็นรายละเอียดงบประมาณ 

               การวิจัยเฉพาะปีงบประมาณท่ีเสนอขอ  โดยจําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ  นอกจากนี้  ยังเป็นแบบฟอร์ม 
สําหรับงบประมาณในส่วนบริหารจัดการแผนงานวิจัยด้วย
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รายละเอยีดงบประมาณการวจิัย จําแนกตามงบประเภทต่างๆ ทีเ่สนอขอในแต่ละปี  
(กรณีเป็นแผนงานวิจยั/โครงการวิจยัที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจยัมากกวา่ 1 ปี) 

 

รายการ 

จํานวนเงิน 
ปีที่ 1 

พ.ศ………. 
ปีที่ …. 

พ.ศ………. 
ปีที่ 4 

พ.ศ………. 

1.  งบบุคลากร 
      ค่าจ้างชั่วคราว 
      ฯลฯ 
2.  งบดําเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสด ุ
2.1.1  ค่าตอบแทน เช่น  
        ค่าอาหารทําการนอกเวลา   
        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
        ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ 
2.1.2  ค่าใช้สอย  เช่น  

 1)  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  
 2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
 3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 4)  ค่าจ้างเหมาบริการ 
 5)  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
 6)  ค่ารับรองและพิธีการ 
 7)  ค่าเงินประกันสังคม 
 8)  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 
 ฯลฯ 

2.1.3  ค่าวัสดุ  เช่น 
 1)  วัสดุสํานักงาน 
 2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
 3)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 4)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 5)  วัสดุหนังสือ  วารสารและตํารา 
 6)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 7)  วัสดุอ่ืน ๆ 
 ฯลฯ 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   เช่น 
       ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ําประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์   
       ค่าบริการด้านส่ือสารและโทรคมนาคม  

3.  งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์ 
      ฯลฯ       
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