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สวนที่ 1
กรอบทิศทางการวิจัยของกรมคุมประพฤติ
กรอบทิ ศทางการวิ จั ย ของกรมคุ มประพฤติ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อใหนั ก วิ จั ย ของกรมคุ ม ประพฤติ ใ ชเป% น
แนวทางในทําการวิจัย ซึ่งจะทําใหงานวิจัยของกรมไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองตอเปXาหมาย
ที่ตั้งไว นอกจากนั้น ยังใชเป%นกรอบในการประเมินสถานการณ7การทําวิจัยของกรมวา ยังมีความจําเป%นตองทํา
การวิจัยในเรื่องใด และเรื่องใดที่มีองค7ความรูเพียงพอแลว
ในการจัดทํากรอบทิศทางนี้ ไดพิจารณาถึงความสอดคลองกับแผนระดับประเทศ ระดับกระทรวง
และระดับกรมที่เกี่ยวของกับงานคุมประพฤติ ซึ่งแผนและนโยบายดังกลาว ประกอบดวย
o ยุทธศาสตร7การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
o ยุทธศาสตร7การวิจัยของชาติ /กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตร7
การวิจัย
o นโยบายของรัฐบาล
o แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (2552-2555)
o แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ ๒ (2553-2556)
o มาตรฐานแหงชาติวาดวยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
o วิสัยทัศน7/พันธกิจกรมคุมประพฤติ
o แผนกลยุทธ7กรมคุมประพฤติ
นอกจากนั้น เพื่อใหการจัดทํากรอบทิศทางตรงตามความตองการของผูปฏิบัติงาน จึงไดสอบถาม
ขอมู ล จากผู อํ า นวยการ/ผู ปฏิ บั ติ งานจากสํ า นั กงานตางๆทั่ ว ประเทศ โดยสงแบบสอบถามเพื่ อเก็ บ ขอมู ล
เกี่ยวกับความตองการวิจัย
รางกรอบทิศทางนี้ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย กรมคุมประพฤติในเบื้องตนแลว
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กรอบทิศทางการวิจัยของกรมคุมประพฤติ
1. แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแก!ไขฟ34นฟูผู!กระทําผิดและเยียวยาผู!เสียหาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีฐานขอมูล ความรูวิชาการ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานคุมประพฤติ กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน การแกไขฟ<=นฟูผูกระทําผิดทุกกลุม รวมทั้งการเยียวยา
ผูเสียหาย
2. เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนา กลไก เครื่องมือ และโปรแกรมการแกไขฟ<=นฟูผูกระทําผิด
และการสงเคราะห7 ตลอดจนพัฒนางานคุมประพฤติในการปXองกันอาชญากรรมในชุมชนและการ
เยียวยาผูเสียหาย
3. เพื่อใหเกิดการตอยอดองค7ความรูใหมๆ ในการแกไขฟ<=นฟูผูกระทําผิดและการเยียวยาผูเสียหายของ
ไทยและตางประเทศ โดยบูรณาการและการสังเคราะห7องค7ความรูใหมใหมีมาตรฐานและพัฒนาสู
ความเป%นสากลเป%นที่ยอมรับของสังคม
เป7าหมาย
- มีการพัฒนาระบบการแกไขฟ<=นฟูผูกระทําผิดทุกกลุมใหมีประสิทธิภาพเป%นสากลบรรลุวัตถุประสงค7
และเปXาหมายของกรมคุมประพฤติ โดยลดการกระทําผิดซ้ํา และแกไขฟ<=นฟูผูกระทําผิดเพื่อ ”คืนคน
ดี สูสังคม” และเป%นที่ยอมรับของสังคม
- มีการพัฒนาระบบและวิธีการในการเยียวยาผูเสียหายที่สอดคลองตอความตองการของผูเสียหายและ
ลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการกระทําผิด
ประเด็นการวิจัย
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

การพัฒนาโปรแกรมเชิงประจักษ7 (Evidence-based practice) สําหรับผูกระทําผิดประเภทตางๆ
การพัฒนาระบบการฟ<=นฟูผูติดยาเสพติดและผูติดสารระเหย
บทบาทของงานคุมประพฤติในการปXองกันอาชญากรรม
การศึกษาเกี่ยวกับการใชมาตรการลงโทษระดับกลาง
การพัฒนาการทํางานบริการสังคม
การพัฒนาระบบการจําแนก การประเมินความเสี่ยงและความตองการของผูถูกคุมประพฤติและผูเขา
รับการฟ<=นฟูสมรรถภาพ
1.7. การสงเสริมการปรับตัวของผูกระทําผิดใหเขากับชุมชน
1.8. ความตองการของเหยื่อ ชุมชน และสังคมตอการแกไขผูกระทําผิดในชุมชน
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1.9. ผลสัมฤทธิ์ของการแกไขฟ<=นฟูผูกระทําผิด
1.10.
การพัฒนาการแสวงหาขอเท็จจริง
1.11.
การพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัย
1.12.
การบริหารจัดการคดี (Case management) และการเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขฟ<=นฟู
1.13.
การศึกษาเรื่องเหยื่ออาชญากรรม
1.14.
การศึกษาถึงผลกระทบของการกระทําผิดที่มีตอผูเสียหาย
1.15.
การพัฒนาองค7ความรูและแนวทางในการเยียวยาผูเสียหาย
1.16.
การคุมครองสิทธิของผูกระทําผิด ผูเสียหาย ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
2. แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีฐานขอมูล ความรูวิชาการ ในการพัฒนาปรับปรุงดานตางๆ เชนโครงสรางองค7กร กรมคุม
ประพฤติ พัฒนากลไก เครื่องมือ และพัฒนาบทบาทภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัฒน7
2. เพื่ อ ใหสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปใชในการบริ ห ารจั ด การ การวางแผน การจั ด อั ต รากํ า ลั ง และ
สวัสดิการสิ่งจูงใจ การกําหนดนโยบายทิศทางงานคุมประพฤติตลอดจนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมี
ความรู ความสามารถตามโครงสราง บทบาทภารกิจของกรมฯ และหนวยงานระดับตางๆ
เป7าหมาย
- มีการพัฒนาองค7กรกรมคุมประพฤติ ดานโครงสราง อัตรากําลัง บทบาท ภารกิจ สวัสดิการสิ่งจูงใจและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหองค7กรกรมคุมประพฤติพัฒนาไปสูเปXาหมายวิสัยทัศน7 “เป%นเลิศในการแกไขฟ<=นฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสูสังคม และเป%นหลักในงานยุติธรรมชุมชน”
ประเด็นการวิจัย
2.1. การบูรณาการและการรวมมือระหวางกรมคุมประพฤติกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและ
หนวยภายงานภายนอกกระบวนการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2. การศึกษาถึงทิศทางงานคุมประพฤติและกรอบภารกิจของกรมคุมประพฤติในอนาคต
2.3. การปรับโครงสรางขององค7กรใหสอดคลองกับภารกิจในปnจจุบันและอนาคต
2.4. การศึกษาถึงผลกระทบของภารกิจของกรมคุมประพฤติดานตางๆ ที่มีตอสังคม
2.5. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในกรมคุมประพฤติ
2.6. การนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
2.7. การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม
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2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค7กร
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนางานคุมประพฤติ
การนํามาตรฐานแหงชาติและมาตรฐานในระดับสากลไปสูการปฏิบัติ
การพัฒนาระบบเครือขายทางสารสนเทศและการพัฒนาระบบฐานขอมูลในงานคุมประพฤติและ
การฟ<=นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
2.12. การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
3. แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อใหมี ฐ านขอมู ล ความรู วิ ช าการ ในการพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลของกรมคุมประพฤติ ทุกระดั บ
ใหมีสมรรถนะที่พึงประสงค7มีความรู ความสามารถตามบทบาทภารกิจตามสายงาน มีความชํานาญใน
วิชาชีพเฉพาะ(โดยกําหนดสายงานที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ)
2. เพื่ อ ใหสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปใชในการจั ด สายงานตามตํ า แหนงตางๆตามเสนทางอาชี พ
(career path ) ตามโครงสรางใหม การวางแผนพัฒนาอาชีพบุคลากร (career planning) การวาง
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (career development) ระดับตางๆ ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
เป7าหมาย
- มีการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน(career path) ระดับตางๆ ใหมีความรู ความสามารถและทักษะตาม
สมรรถนะตําแหนงและความเป%นวิชาชีพ ที่กรมคุมประพฤติกําหนด
- มีการใหบริการประชาชน ดวยจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ประเด็นการวิจัย
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานตางๆ
การศึกษาถึงสมรรถนะที่พึงประสงค7ของบุคลากร
การกําหนดคาตอบแทนของบุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจในปnจจุบันและอนาคต
การพัฒนาความเป%นวิชาชีพ (Professionalism) และความชํานาญพิเศษของบุคลากรในสายงาน
ตางๆ
การสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกการใหบริการประชาชนของบุคลากร
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ (Career path)
การศึกษาถึงทัศนคติที่พึงประสงค7ของบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
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3.9. การศึกษาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3.10. แนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

4. แผนการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีฐานขอมูล ความรูวิชาการในการปฏิบัติ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ของกรมคุม
ประพฤติ เชน การใชกระบวนงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท7 การชะลอการฟXองกับงานคุมประพฤติ และ
การแกไขความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต
2. เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกดานกระบวนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับกระบวนงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท7 การชะลอ
การฟXองกับงานคุมประพฤติและการแกไขความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต
เป7าหมาย
- มีนโยบาย แนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป%นรูปธรรมชัดเจน ในการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
เกี่ย วกับ ยุติ ธรรมเชิ งสมานฉันท7 การชะลอการฟX องกับงานคุ มประพฤติ และการแกไขความขั ดแยงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตไปสูการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เปXาหมาย
- มี กฎหมาย ระเบี ย บตางๆ รองรั บการปฏิ บั ติงานเพื่ อใชเป% นเครื่องมื อในการทํ างานของเจาหนาที่ /
ผูเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายไดสําเร็จ
ประเด็นการวิจัย
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

ผลสัมฤทธิ์ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท7
การชะลอการฟXองกับงานคุมประพฤติ
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท7
ยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมเชิงสมานฉันท7กับการแกไขความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต
การพัฒนายุติธรรมชุมชนใหเป%นยุติธรรมทางเลือก
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5. แผนการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนท!องถิ่นในภารกิจ
ของกรมคุมประพฤติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีฐานขอมูล ความรู วิชาการในการปฏิบัติงานเสริมสราง พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
ชุมชนและองค7กรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจกรมคุมประพฤติ มีรูปแบบ วิธีการ แนวทางตางๆ
ที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทสังคม ชุมชนแตละพื้นที่
2. เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนา เสริมสราง สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน
และองค7กรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
เป7าหมาย
- มีนโยบายแนวทาง ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่เป%นรูปธรรมชัดเจน ในการพัฒนาเสริมสรางกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน ชุมชน และองค7กรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจของกรมคุมประพฤติ 4 ระดับ
คือ การรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ และรวมรับประโยชน7ในฐานะหุนสวนที่เป%นเจาของความ
ยุติธรรมในชุมชนของตนเอง โดยมีเปXาหมายคือความยุติธรรมในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย7สิน ชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรมตางๆ
ประเด็นการวิจัย
5.1. บทบาทการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองค7กรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจของกรมคุม
ประพฤติ
5.2. การพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชนอยางยั่งยืน
5.3. การติดตามประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน
5.4. การพัฒนางานยุติธรรมชุมชนใหสอดคลองกับความตองการในระดับทองถิ่น
5.5. การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ
5.6. การนําการคุมประพฤติเอกชนมาใชในไทย
5.7. การศึกษาเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจภาครัฐใหเอกชนและองค7กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
5.8. การสนับสนุนการดําเนินการของภาคประชาชน รวมถึงสถาบันครอบครัวในการแกไขผูกระทําผิดใน
ชุมชน
5.9. การสงเสริมใหสังคมยอมรับผูกระทําผิดหลังพนการคุมประพฤติและผูติดยาเสพติดหลังการฟ<=นฟู
สมรรถภาพ
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สวนที่ 2
วิธีการเสนอข!อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ขั้นตอนการเสนอข!อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
นักวิจัยสามารถจัดทําขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือรับทุนวิจัยจากแหลง
อื่นๆไดทุกเมื่อ เนื่องจากทุนวิจัยจะมีการเปpดรับขอเสนอตลอดทั้งปq ในชวงเวลาที่ตางกันไป อยางไรก็ตาม ใน
สวนของการขอรับงบประมาณเพื่อทําการวิจัย จะมีการพิจารณาในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ซึ่งจะเป%นการ
ขอลวงหนา 2 ปqงบประมาณ
ในปn จ จุ บั น การเสนอขอเสนอการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จะตองผานทาง
คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสํานักงานกิจการยุติธรรมเป%นหนวยงานที่
ทําหนาที่เป%นเลขานุการ คณะกรรมการฯ จะทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นและจัดลําดับความสําคัญของ
ขอเสนอที่เสนอโดยหนวยงานตางๆในสังกั ดกระทรวงยุติธ รรม และเป% นผูเสนอของบประมาณการวิจั ยใน
ภาพรวมของกระทรวง
สําหรับขั้นตอนในการจัดทําขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีดังนี้
1. นักวิจัยจัดทําข!อเสนอการวิจัย
นั ก วิ จั ย จะตองจั ด ทํ า ขอเสนอตามแบบเสนอขอเสนอการวิ จั ย เบื้ อ งตน (Pre-research
proposal) ซึ่งองค7ประกอบของขอเสนอจะประกอบดวย
• ชื่อขอเสนอโครงการวิจัย
• ชื่อและประวัติหัวหนาโครงการวิจัย (ตามแบบแสดงประวัติหัวหนาโครงการวิจัย)
• หลักการและเหตุผล
• วัตถุประสงค7
• แนวทางการดําเนินการวิจัย
• ผลสําเร็จที่ไดและประโยชน7ที่คาดวาจะไดรับ
• ระยะเวลาทําการวิจัย
• งบประมาณการวิจัย
ในการคิดประเด็ นการวิจัยเพื่อจั ดทําขอเสนอ นั กวิจัยสามารถใชกรอบทิศทางการวิจัย (สวนที่ 1)
ของคูมือนี้ เป%นแนวทางในการหาประเด็นวิจัยได สําหรับเทคนิคการเขียนขอเสนอ การตั้งงบประมาณการ
คาใชจาย สามารถศึ กษาไดตามรายละเอี ย ดในหั ว ขอตอไป จากนั้ น นั ก วิ จั ย จะตองจั ด สงขอเสนอมายั ง
กรมคุ ม ประพฤติ ใ นกรณี ที่ ต องการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ หรื อ สงไปยั ง แหลงทุ น วิ จั ย อื่ น ๆ
หากตองการขอรับทุนวิจัยในชวงเวลาอื่นๆ สําหรับรายชื่อแหลงทุนสามารถดูไดในภาคผนวก
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2. คณะกรรมการวิจัยกรมคุมประพฤติพิจารณาและให!ความเห็นเพื่อปรับปรุงข!อเสนอ
ศูนย7วิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ ซึ่งเป%นหนวยงานที่ทําหนาที่เป%นเลขานุการคณะกรรมการวิจัย
กรมคุมประพฤติ จะนําขอเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงขอเสนอการ
วิจัยใหมีความสมบูรณ7มากยิ่งขึ้น และจัดสงไปยังคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยกระทรวง
ยุติธรรมตอไป
3. คณะกรรมการพิ จารณาและประเมิ นผลงานวิ จัยกระทรวงยุติ ธรรม จั ดลํ าดับความสํา คัญของ
ข!อเสนอการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยกระทรวงยุติธรรมซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในดาน
งานวิจัย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานอาชญาวิทยา ดานกฎหมาย หรือดานอื่นๆที่เกี่ยวของ และมีสํานักงาน
กิจการยุติธรรมเป%นฝsายเลขานุการ จะพิจารณาขอเสนองานวิจัยตามหลักเกณฑ7ที่กําหนดซึ่งอาจแตกตางบางใน
แตละปq แตโดยรวมจะมีหลักเกณฑ7 2 ดาน คือ พิจารณาความสอดคลองกับแผนแมบทงานวิจัยกฎหมายและ
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม และลักษณะเฉพาะของขอเสนองานวิจัย เชน ความนาสนใจของขอเสนอ
งานวิจัย ความเป%นไปไดของขอเสนองานวิจัย ความคุมคาของขอเสนองานวิจัย เป%นตน จากนั้น คณะกรรมการ
จะใหเกรด A B C หรือ D พรอมจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอในภาพรวมของกระทรวง รวมทั้งให
ขอเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุง
ในกรณีที่ขอเสนอไดเกรด A หรือ B เมื่อแกไขแลว จะตองเขียนขอเสนอตามแบบฟอร7มของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และบันทึกขอมูลลงในระบบ NRPM สวนขอเสนอที่ไดเกรด C หรือ D
สามารถปรับปรุงเพื่อใหไดเกรด B ได และจัดทําขอเสนอตามแบบฟอร7มของวช.เชนเดียวกัน เพื่อเสนอไป
ยังวช.ในลําดับตอจากขอเสนอที่ไดเกรด A หรือ B ในครั้งแรก
4. การแจ!งผลการรับการสนับสนุนงบประมาณ
ขอเสนอที่ผานความเห็นชอบของวช.และสํานักงบประมาณ จะไดรับการแจงจากสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม เพื่อดําเนินการวิจัยในปqงบประมาณที่เสนอขอ สําหรับขอเสนอที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สามารถสงขอเสนอไปยังแหลงทุนวิจัยอื่นๆได โดยดูรายชื่อแหลงทุนวิจัยไดที่ภาคผนวก
5. การติดตามประเมินผล
ภายหลังจากที่ไดรับงบประมาณในการทําวิจัยแลว กรมคุมประพฤติและสํานักงานกิจการยุติธรรม จะ
มีการติดตามประเมินผล ดังนี้
(1) นักวิจัยที่ไดรับงบประมาณการทําวิจัยจะตองรายงานผลการดําเนินการ การเบิกจายงบประมาณ และ
ปnญหาอุปสรรคทุกสิ้นเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายนของแตละปqงบประมาณใหกับ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
(2) ในกรณีที่มีการจางเหมาสถาบันการศึกษาใหทําการวิจัย จะตองมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับ
(3) นักวิจัยควรนําเสนอผลงานวิจัยฉบับรางใหกับผูสนใจ เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานวิจัยกอน
สิ้นสุดการวิจัย
(4) นักวิจัยจะตองสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ7 พรอมบทสรุป ผูบริหารใหกรมคุมประพฤติและ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
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แผนภูมิการเสนอข!อเสนอการวิจัย
นักวิจัยเสนอขอเสนอการวิจัยมายังกรมคุมประพฤติ
คณะกรรมการวิจัยกรมคุมประพฤติพิจารณาและใหความเห็นเพื่อปรับปรุงขอเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผล
งานวิจัยกระทรวงยุติธรรม จัดลําดับ
ความสําคัญของขอเสนอโดยการใหเกรด

เกรด C/D

ปรับปรุงเพื่อปรับเป%น B
ก

เกรด A/B

นักวิจัยจัดทําขอเสนอตามแบบฟอร7มของวช.
และบันทึกลงในระบบ NRPM
ฝsายเลขานุการ(สกธ) ตรวจสอบขอเสนอและจัดทําขอเสนอในภาพรวมเพื่อสงไปวช.
วช.แจงผลการพิจารณา
สงป.แจงผลการจัดสรร

ฝsายเลขานุการ(สกธ) แจงผลการ
จัดสรรใหกรมคุมประพฤติทราบ

ขอรับทุนจาก
แหลงอื่น

นักวิจัยดําเนินการวิจัย
ติดตามประเมินผลการทําวิจัยโดยคณะกรรมการวิจัยกรมคุมประพฤติ คณะกรรมการพิจารณา
และประเมินผลงานวิจยั กระทรวงยุติธรรมและวช.
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal)
ชื่อข!อเสนอโครงการวิจัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการวิจัย
การบริหารโครงการ
งบประมาณโครงการ
คณะผู!วิจัย
ที่ปรึกษา
หัวหนาคณะวิจัย

หมายเหตุ

….....................................................
.........................................................
โครงการใหม
เป%นการวิจัยตอยอดจาก เรื่อง......(โปรดระบุ)...............
สิ้นสุดในปqที่เสนอ
ไมเสร็จในปqที่เสนอ โดยใชเวลา............( เดือนหรือ ปq)
ผูเสนอทําการวิจัยเอง
จัดจางเหมาตามระเบียบพัสดุฯ
จํานวน…..........................บาท
1….....................................................
1........................................................
สัดสวน................%
2…………………………………………………
สัดสวน................%
3…………………………………………………
สัดสวน................%
หากจางเหมาตามระเบียบพัสดุฯ ใหระบุผูรับผิดชอบโครงการ/ผูเสนอโครงการ

องคประกอบในการวิจัย
1. ความสําคัญของปnญหา
2. วัตถุประสงค7ของโครงการวิจัย
3. ประโยชน7ที่คาดวาจะไดรับ
4. นิยามศัพท7สําหรับการวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย/กิจกรรมการวิจัย
6. ขอบเขตของโครงการวิจัย ประชากร/ตัวอยาง
7. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
8. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
9. รายละเอียดงบประมาณที่เสนอ
10. ระยะเวลาการวิจัย
11. แผนการวิจัย -โปรดระบุกิจกรรมและเวลาในรูปตาราง
12. การเผยแพรและการใชประโยชน7ภายหลังผลงานวิจัยแลวเสร็จ
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แบบแสดงประวัตินักวิจัย
ประวัติคณะผูวิจัย
ที่ปรึกษา
ชื่อ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
โทรศัพท7/โทรสาร/E-mail

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

คณะผู!วิจัย
ชื่อ
..................ลําดับที่ 1...................
ตําแหนง
......................................................
สถานที่ทํางาน
......................................................
โทรศัพท7/โทรสาร/E-mail
......................................................
ประวัติการศึกษา
….................................................(ระบุตั้งแตระดับปริญญาตรี)
ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ7ใน
1....................................................
ระดับอุดมศึกษา
2....................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญพิเศษ
…..................................................
*ประสบการณวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1.เป%นหัวหนาโครงการ
1.การวิจัยเรื่อง..................................................... สัดสวน....................%
2.เป%นผูวิจัยรวม
1.การวิจัยเรื่อง.................................................... สัดสวน....................%
3.ผูรับผิดชอบโครงการจางเหมา 1.การวิจัยเรื่อง....................................................................
4.ผูชวยนักวิจัย
1.การวิจัยเรื่อง.....................................................
**ประสบการณวิจัยในสาขาอื่นๆ
1.เป%นหัวหนาโครงการ
1.การวิจัยเรื่อง..................................................... สัดสวน....................%
2.เป%นผูวิจัยรวม
1.การวิจัยเรื่อง.................................................... สัดสวน....................%
3.ผูรับผิดชอบโครงการจางเหมา 1.การวิจัยเรื่อง....................................................................
4.ผูชวยนักวิจัย
1.การวิจัยเรื่อง.....................................................
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๐๙๐๔-ออ-๐๑ เริ่มใชวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

หลักเกณฑการพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญข!อเสนองานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
ลําดับ
เกณฑการพิจารณา
1 สอดคล!องกับแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)
2 ความต!องการของหนวยงาน (ข!อเสนอการวิจัยอันดับหนึ่ง)
3 ลักษณะเฉพาะของข!อเสนองานวิจัย
3.1 ป^จจัยการวิจัย (input)
3.1.1 ความนาสนใจของประเด็นปnญหาการวิจัย
3.1.2 วัตถุประสงค7ถูกตองชัดเจน
3.1.3. คณะวิจัย
3.2 กระบวนการวิจัย (process)
3.2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทบทวนวรรณกรรม
3.2.2 วิธีการวิจัย/การออกแบบวิจัย (Research design)
3.2.3 กรอบแนวคิด
3.2.4 งบประมาณ/กิจกรรม/ระยะเวลา
3.3 ผลผลิตการวิจัย (output)
3.3.1 ประโยชน7ที่หนวยงาน/กระบวนการยุติธรรมจะไดรับ
3.4 ผลกระทบการวิจัย (impact)
3.4.1 การเผยแพรผลงานและการใชประโยชน7
รวม

น้ําหนัก(ร!อยละ)
10
5
85
20
(10)
(5)
(5)
20
(5)
(5)
(5)
(5)
20
25
100

ไดรับความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
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คําชี้แจงหลักเกณฑการพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญข!อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
1. สอดคล!องกับแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2553-2556) (10 คะแนน) คือ คะแนนความสอดคล!องของแผนงานในแตละยุทธศาสตร
คําอธิบาย
คะแนน (10 คะแนน) คือ คะแนนความสอดคลองของแผนงานในแตละยุทธศาสตร7
ยุทธศาสตรและแผนงานแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช!กฎหมาย
แผนงานที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย
แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบังคับใชกฎหมาย

คะแนน
10

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานโยบาย การบริหารและการอํานวยความยุติธรรม
แผนงานที่ 1 การพัฒนานโยบายการยุติธรรม
แผนงานที่ 2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรม
แผนงานที่ 3 การพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมสูหลักนิติธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการมีสวนรวมและการเข!าถึงความยุติธรรม
แผนงานที่ 1 การเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระบบงานยุติธรรม
แผนงานที่ 2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน
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2. ความต!องการของหนวยงาน (ข!อเสนอการวิจัยอันดับหนึ่ง) (๕ คะแนน)
คําอธิบาย คะแนน (๕ คะแนน) ไดแก ขอเสนอโครงการวิ จัย ที่หนวยงานพิ จารณาแลวจากขอเสนอ
โครงการวิจัยทั้งหมด เป%นโครงการที่มีความสําคัญตอหนวยงานผูเสนอที่สุด และตองการจะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณที่สุด
3. ลักษณะเฉพาะ/คุณคาของข!อเสนอ (85 คะแนน)
3.1 ป^จจัยการวิจัย (input) 20 คะแนน ซึ่งแบงระดับคะแนนออกเป%น 3 ระดับโดยพิจารณาจาก
ชวงคะแนนดีมาก
- ขอเสนอการวิจัยนําเสนอใหเห็นถึงปnญหาการวิจัยนั้น มีความสําคัญ เป%นประเด็นใหม ประเด็น
เรงดวนที่สังคมกําลังใหความสนใจ มีความสําคัญ/ผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมของประเทศอยางมาก
จําเป%นตองทําวิจัยอยางเรงดวน และควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
- การกําหนดวัตถุประสงค7การวิจัยสามารถอธิบบายใหเห็นปnญหา / คําถามการวิจัย วิธีการวิจัย และ
ผลสําเร็จของการวิจัยไดอยางชัดเจน และเป%นรูปธรรมอยางมาก
16

- คณะวิจัยมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ7ตรงกับหัวขอการวิจัยดี และมี
การสนับสนุนและเปpดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมเขามามีสวนรวมในการทําวิจัย
ชวงคะแนนปานกลาง
- ขอเสนอการวิจัยเป%นประเด็นที่สังคมกลาวถึงและใหความสนใจมาแลวระยะหนึ่ง เป%นประเด็นที่ไม
เรงดวนแตมีความสําคัญและความจําเป%นตองทําวิจัยเพื่อแกปnญหา
- การกําหนดวัตถุประสงค7การวิจัยสามารถอธิบายใหเห็นปnญหา / คําถามการวิจัย วิธีการวิจัย และ
ผลสําเร็จของการวิจัยไดอยางพอสมควร
- คณะวิจัยมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ7ในสาขาที่ใกลเคียงกับหัวขอการ
วิจัยหรือมีประสบการณ7เกี่ยวของบาง และมีการสนับสนุนหรือเปpดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหม
ชวงคะแนนตองปรับปรุง
- ขอเสนอการวิจัยเป%นเรื่องที่ซ้ําหรือมีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยที่เคยมีการทําการวิจัยมาแลว
- วัตถุประสงค7หลักของการวิจัยไมสามารถแสดงออกมาไดอยางชัดเจนและมีลักษณะนามธรรม
- คณะวิ จั ย ไมมี หรื อมี ความรู ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญหรื อประสบการณ7 ในหั ว ขอการวิ จั ย
คอนขางนอย
3.2 กระบวนการวิจัย (process) 20 คะแนน ซึ่งแบงระดับคะแนนออกเป%น 3 ระดับโดยพิจารณาจาก
ชวงคะแนนดีมาก
- ขอเสนอการวิ จั ย ที่ นํ า เสนอรายละเอี ย ดอั น ประกอบดวย แนวคิ ด ทฤษฏี ที่เ กี่ ย วของกั บ การวิ จั ย
วิธีการวิจัย/การออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย งบประมาณ และระยะเวลาการทําวิจัยที่ถูกตอง
เหมาะสม มีความสอดคลองกันและมีความเป%นไปไดมากที่จะทําใหการวิจัยนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค7ที่ตั้งไว
ทั้งนี้ ได!มีการนําเสนอรายละเอียดที่มากเพียงพอตอการพิจารณาของผู!ทรงคุณวุฒิ
ชวงคะแนนปานกลาง
- ขอเสนอการวิ จั ย ที่ นํ า เสนอรายละเอี ย ดอั น ประกอบดวย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เ กี่ ย วของกั บ การวิ จั ย
วิธีการวิจัย/การออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย งบประมาณ และระยะเวลาการทําวิจัยที่ถูกตอง
เหมาะสม มีความสอดคลองกันและมีความเป%นไปไดมากที่จะทําใหการวิจัยนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค7ที่ตั้งไว
ทั้งนี้ การนําเสนอรายละเอียดไมครบถ!วนหรือยังไมสอดคล!องกับประเด็นป^ญหาการวิจัยเทาที่ควร
ชวงคะแนนตองปรับปรุง
-- ขอเสนอการวิ จั ย ที่ นํ า เสนอรายละเอี ย ดอั น ประกอบดวย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของกั บ การวิ จั ย
วิธีการวิจัย/การออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย งบประมาณ และระยะเวลาการทําวิจัยที่ถูกตอง
เหมาะสม มีความสอดคลองกันและมีความเป%นไปไดมากที่จะทําใหงานวิจัยนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค7ที่ตั้งไว
ทั้งนี้ การนําเสนอรายละเอียดไมถูกต!องแลไมสอดคล!องกับประเด็นป^ญหาการวิจัย
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3.3 ผลผลิตการวิจัย (output) 20 คะแนน ซึ่งแบงระดับคะแนนออกเป%น 3 ระดับโดยพิจารณาจาก
ชวงคะแนนดีมาก
- ขอเสนอการวิจัยมีการแสดงใหเห็นถึงประโยชน7ที่คาดวาจะไดรับ ผูไดรับประโยชน7มีจํานวนมากหรือ
มีการตอบสนองตอนโยบาย/ยุทธศาสตร7มาก
- ผลการวิจัยจะตอบสนองความตองการของสังคมและการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
ไดเป%นอยางมาก
- ขอเสนองานวิจัยมีสวนในการสรางคุณคาเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรมเป%นอยางมาก ไดแก การสราง
ปnญญาแกประชาชน ประชาชนหรือผูเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจากงานวิจัยมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย ชวยรักษาศีลธรรมอันดีงาม รักษา/สรางความสงบสุขในสังคม
ชวงคะแนนปานกลาง
- ขอเสนอการวิ จัย มีการแสดงใหเห็ นถึ งประโยชน7 ที่คาดวาจะไดรั บ ผู ไดรั บ ประโยชน7 เ ป%น จํ านวน
พอสมควรหรือมีการตอบสนองตอนโยบาย/ยุทธศาสตร7ในระดับพอสมควร
- ผลการวิจัยจะตอบสนองความตองการของสังคมและการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
ในระดับพอสมควร
- ขอเสนองานวิจัยมีสวนในการสรางคุณคาเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรมพอสมควร
ชวงคะแนนตองปรับปรุง
- ขอเสนอการวิจัยมีการแสดงใหเห็นถึงประโยชน7ที่คาดวาจะไดรับ ผูไดรับประโยชน7เป%นจํานวนนอย
หรือมีการตอบสนองตอนโยบาย/ยุทธศาสตร7นอย
- ผลการวิ จั ย จะตอบสนองความตองการของสั งคมและการพั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมของ
ประเทศนอย
- ขอเสนองานวิจัยมีสวนในการสรางคุณคาเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรมนอย
3.4 ผลกระทบการวิจัย (impact) 25 คะแนน ซึ่งแบงระดับคะแนนออกเป%น 3 ระดับโดยพิจารณาจาก
ชวงคะแนนดีมาก
- ขอเสนอการวิจัยมีการแสดงใหเห็นถึงแนวทางการเผยแพรผลงานและการใชประโยชน7อยางชัดเจน
และเป%นรูปธรรม
ชวงคะแนนปานกลาง
- ขอเสนอการวิจัยมีการแสดงใหเห็นถึงแนวทางการเผยแพรผลงานและการใชประโยชน7อยางชัดเจน
และเป%นรูปธรรมปานกลาง
ชวงคะแนนตองปรับปรุง
- ขอเสนอการวิจัยไมมีหรือมีการแสดงใหเห็นถึงแนวทางการเผยแพรผลงานและการใชประโยชน7
ไมชัดเจนและไมเป%นรูปธรรม
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ทั้งนี้ แบงเป%นเกณฑ7การพิจารณา ดังนี้
ดีมาก
ปานกลาง
ต!องปรับปรุง
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ดีมาก
19 18

ปานกลาง
17 16 15 14 13
ดีมาก
10
9

12

11 10 9

ปานกลาง
8
7
6
ดีมาก
5 4

ปานกลาง
3

5

ต!องปรับปรุง
8 7 6 5 4

ต!องปรับปรุง
4 3 2

3

2 1

1

ต!องปรับปรุง
2
1

19

เทคนิคการเขียนข!อเสนอโครงการวิจัย
(Research Proposal)
ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยนั้น อาจมีเทคนิคการเขียนหลายวิธี ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
ก. เทคนิคการเขียนข!อเสนอโครงการวิจัย โดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
1. ความหมาย
แผนการวิจัยทุกขั้นตอน ตอบคําถามวา
- ทําอะไร ทําไมตองทํา
- ทําอยางไร
- ไดประโยชน7อะไร
2. จุดมุงหมาย
- บรรยายเรื่องที่จะศึกษา และวิธีการ
- ทําใหผูอานมั่นใจวา นักวิจัยมีความรู ความสามารถพอใหผลวิจัยที่เป%นประโยชน7ไดจริง แผนการ
ดําเนินงานวิจัยเป%นไปได
3. ขั้นตอนการเขียน
- วางโครงราง
- เตรียมเนื้อหาสาระ
- เขียนราง
- ขัดเกลา
- ปรับปรุงใหสมบูรณ7
4. สวนประกอบ
4.1 ชื่อโครงการ
- แสดงใหเห็นตัวแปร ประชากร และวิธีวิจัย
- กระชับ ใชัศัพท7วิชาการ
4.2 ความเปfนมา และความสําคัญ
- บรรยายสภาพการณ7ของเรื่องนั้น
- วิเคราะห7ปnญหาที่เกิดขึ้น
- แสดงใหเห็นองค7ความรู / ผลวิจัยเกี่ยวกับปnญหานั้นที่ผานมา
- ชี้วาประเด็นใดที่จําเป%นตองมีการศึกษาวิจัย ศึกษาแลวจะชวยในการแกปnญหานั้นในสวนใด
(วิชาการ / ปฏิบัติ)
- คําแนะนํา 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเป%นอยางดีมากอน
2) ไมตองอารัมภบทยาว
3) เขียนอิงหลักวิชาการ / ขอมูล / งานวิจัยที่เชื่อถือได
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4.3 คําถามวิจัย
คําถามที่ผูวิจัยตองการตอบจากการวิจัยนี้ (Research Question)
4.4 วัตถุประสงค
ระบุกิจกรรม / กระบวนการที่ตองทําเพื่อตอบคําถามวิจัยใหไดเรื่องตามลําดับของกระบวนกา
ตัวอยางการเขียนที่ไมดี : เพื่อทําให..................................
เพื่อใหทราบ..............................
4.5 ขอบเขตของการวิจัย
-ขอบเขตของตัวแปรตามกรอบความคิดในการวิจัย (Research Framework) แสดงใหเห็นแนวคิด
ทฤษฎีที่ใชเป%นฐานในการกําหนดกรอบความคิด
-ขอบเขตประชากร ใคร ทําไม
4.6 สมมติฐานการวิจัย
มีที่มา / เหตุผลรองรับสมมติฐานเสมอ
4.7 ข!อจํากัดของการวิจัย
มักจะเกิดขึ้นหลังจากทําวิจัยแลว หรืออาจเกิดแตแรก ซึ่งตองชี้แจง
4.8 ข!อตกลงเบื้องต!น
เงื่อนไขที่ตองยอมรับกันกอนโดยไมตองพิสูจน7 เอามาจากกรอบความคิด หรือแบบจําลอง (Model) ที่
เลือกมาใช
ตัวอยางการเขียนที่ไมดี :
กลุมตัวอยางตั้งใจตอบ
กลุมตัวอยางเป%นตัวแทน
เครื่องมือมีคุณภาพดีแลว
4.9 นิยามศัพท
อยางนอยตองเป%นนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operation Definition) มีความละเอียด เฉพาะเจาะจง มี
พฤติกรรมบงชี้อยางไร วัดไดหรือไม อยางไร
4.10 ประโยชนที่จะได!รับ
ถาตอบคําถามวิจัยไดหมดแลว จะเกิดประโยชน7อะไร เอาไปใชทําอะไรไดบาง ตามลําดับ อยาเขียน
ประโยชน7เกินขอคนพบจริง
ตัวอยางการเขียนที่ไมดี
เพื่อใหทราบ.................
ทําใหทราบ...................
ทําให............................
4.11 การทบทวนเอกสาร (Review of related literature)
- ความทันสมัย
- ความถูกตอง (การอางอิง)
- รูปแบบการเขียน (การอางอิง)
- ตองมีการวิเคราะห7 และ / หรือสังเคราะห7
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4.12 วิธีดําเนินการ
- รูปแบบการวิจัย
- แนวทางการดําเนินงาน
1) Sampling Design ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีไดมา
2) Measurement Design ตัวแปร เครื่องมือ การเก็บขอมูล
3) Analysis Design การวิเคราะห7เพื่อตอบคําถาม / วัตถุประสงค7 ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ข.เทคนิ ค การเขี ย นข! อ เสนอโครงการวิ จั ย โดยกลุ มวิ จั ย และพั ฒ นาทั่ ว ไป สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม
ลักษณะเฉพาะของขอเสนอ
ความนาสนใจของข!อเสนอ
งานวิจัย

ความเปfนไปได!ของข!อเสนอ
งานวิจัย

ความคุ!มคาของข!อเสนอ
งานวิจัย

เทคนิคการเขียนขอเสนอ
1.ตองชี้ใหเห็นประเด็นปnญหาใหชัดเจน มีที่มาอยางไร ระดับความรุนแรง
อยางไร หากละเลยจะนําไปสูความเสียหายหรือผลกระทบอยางไร
2.ประเทศหรือหนวยงานไมมีองค7ความรูในประเด็นนั้นๆ เลย หรือถึงมีก็ไม
เหมาะกับหนวยงานอยางไร
3.หากเป%นไปไดควรมีการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องตน เสียกอนเพื่อปXองกัน
การวิจัยที่ซ้ําซอน
4.คะแนนในขอนี้ แมวามีคะแนนนอย แตผูเสนอควรตองนําเสนอใหชัดเจนถึง
ปnญหาและความตองการจากการวิจัย
โดยขอใหมองขามปnญหาการบริหารโครงการและปnญหาการบริหารงานภายใน
หนวยงาน เพราะจะเป%นจุดสําคัญที่นําไปสูคะแนนในขอความคุมคาและประโยชน7
ของการวิจัยอยางมาก
1.นักวิจัยมีความรูความสามารถ ประสบการณ7อยางไร จึงตองบันทึกภาคผนวก
สวนประวัติผูวิจัยใหชัดเจน
2.ขอบเขตการศึกษาชัดเจน ตรงกับปnญหาหลัก
3.ระเบียบวิธีวิจัยถูกตอง เชน ความถูกตองในเนื้อหา การเลือกประชากร
สถานที่เก็บขอมูลจะใหไดขอมูลที่ดีไดอยางไร
1.จํานวนของงบประมาณมีความสอดคลองกับกิจกรรม มีความเหมาะสมในเชิง
ของการบริหารโครงการ
2.การตอบสนองความตองการของสังคม หรือ ชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนวามี
ความสําคัญเพียงใด
3. ควรจัดกิจกรรมและงบประมาณใหมุงสูการแกปnญหา ซึ่งเป%นประเด็นหลัก
ของการวิจัยโดยตรง
4.ไมควรใหความสําคัญกับกิจกรรมสนับสนุนมากเกินไป เชน คาพิธีการ,คา
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คุณประโยชนที่คาดวาจะ
ได!รับจากงานวิจัย

รับรอง , การจัดอบรม เป%นตน
1.สามารถชี้ไดเห็นถึง ประโยชน7ที่ไดรับจากผลงานวิจัยอยางเป%นรูปธรรม
(แกไข หรือปXองกันปnญหาอยางไร)
2.สามารถแสดงใหเห็นวามีแนวทางจะนําไปใชประโยชน7หรือการแปลงงานวิจัย
ไปใชแกไขปnญหาและการปฏิบัติอยางไร
3.เป%นนวัตกรรม หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง ดีอยางไร เป%นตน
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แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัย
1. กรณี หนวยงาน (ระดับกรม) ทําเอง (การเบิกจายตามระเบียบของสวนราชการ)
ประเภทรายการ
ตั้ง งบประมาณ (บาท)
1.คาตอบแทนการวิจัย (ตามระเบียบที่ไดรับการเห็นชอบจาก
กรมบัญชีกลาง)
1.1 หัวหนาโครงการระดับ 9-10 (ผูอํานวยการระดับสูง/
150,000 บาท/โครงการ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหารระดับตน/ผูบริหารระดับสูง)
1.2 หัวหนาโครงการระดับ 6-8 (ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ)
120,000 บาท/โครงการ
1.3 หัวหนาโครงการระดับ 5 ลงมา (ปฏิบัติการ)
80,000 บาท/โครงการ
1.4 กรณีจางอาจารย7ที่ปรึกษา (ดวยวิธีการตกลง) เพื่อควบคุม หรือ
ไมเกิน100,000 /โครงการ
ใหคําแนะนําการวิจัยในลักษณะคลายที่ปรึกษาวิทยานิพนธ7
หรือ อัตราตอครั้ง/ชม
2.คาจางผูชวยนักวิจัยหรือลูกจางโครงการ (อัตราราชการ 9,320 บาท)
10,000-12,000 /คน/เดือน
3.คาจางเก็บขอมูล(แบบสอบถาม Check list)
คาใชจายตอชุด*จํานวนเปXาหมาย
4.การเก็บขอมูลโดย การจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น
4.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ไมเกิน 100/คน/วัน
4.2 คาอาหารกลางวัน
ไมเกิน 500/คน/วัน
4.3 คาวิทยากร (ตองไมใชคณะผูวิจัยที่ไดรับคาตอบแทน)
ไมเกิน 600 และ 1,200 บาท/ชม.
5.การเก็บขอมูลโดยคณะวิจัย (การเดินทางไปราชการ)
5.1 คาที่พัก
1,000/คน/หอง/คืน
6.คาพาหนะการเก็บขอมูล (การเดินทางไปราชการ)
เบิกจายตามระเบียบ
6.1 คาเครื่องบิน (ภายในประเทศ)
(ตัวเลขประมาณการ=5,000/คน/
เที่ยวบิน)
6.2 เชารถตู+น้ํามันเชื้อเพลิง***
ไมเกิน 4,000 /คัน/วัน
6.3 คาพาหนะกอน-หลังการเก็บขอมูล
500/คน/ครั้งไป-กลับ
6.4 คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
ตามสิทธิ (210 และ 240 บาท)
7.คาเอกสาร
7.1 คาถายเอกสาร ประมาณตามเหตุผลและความจําเป%น
(จํานวนหนา*0.5)*จํานวนครั้ง*เปXาหมาย
7.1 คาพิมพ7เผยแพรผลงานภายหลังผลงานไดรับการอนุมัติแลว
ไมเกิน 200 บาท/เลม(ไมเกิน 100 เลม)
(ขนาดผลงาน 200 หนา)
ตามความเหมาะสม
8.คาใชจายอื่น เชน หนังสือ อุปกรณทดลองทางวิทยาศาสตร ของ
ชํารวย คาเชาครุภัณฑ7 อุปกรณ7อื่นๆ (ระเบียบพัสดุ)
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หมายเหตุ *** หมายถึ ง เป% น การประมาณการและสามารถถั ว ภายในโครงการได ทั้ งนี้ หากรายการที่
กําหนดใหไมสอดคลองกับปnญหาการวิจัยสามารถประมาณการไดใหมตามความจําเป%นและประหยัด สําหรับ
การเบิกจายและใบสําคัญขอใหยึดตามระเบียบของสวนราชการอยางเครงครัด
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2. กรณี จัดจ!างนิติบุคคล-สถาบันการศึกษา (การจางเหมาตามระเบียบพัสดุ)
รายการหลัก
1.คาตอบแทนการวิจัย
1.1 หัวหนาคณะโครงการ***
1.2 ผูวิจัยรวม
1.3 ผูชวยนักวิจัยหรือ ลูกจางโครงการ ปริญญาโท
ปริญญาตรี สนับสนุนงานวิชาการและบริหารจัดการ
2.การเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถาม
2.1 คาพาหนะ
2.2 คาเอกสาร
2.3 คาตอบแทนผูใหขอมูล(ตามความจําเป%น)
3.การเก็บขอมูลโดยวิธี Focus Group
-จํานวนกลุมเปXาหมาย*คาใชจายตอคน(เชน คาอาหาร+คาเดินทาง+ฯลฯ)
4.การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ7เชิงลึก
-จํานวนกลุมเปXาหมาย*คาตอบแทนการใหขอมูลตอคน
5.การนําเสนอผลงานและการวิพากษ7
6.การเดินทางไปเก็บขอมูลของคณะวิจัย เชน การสัมภาษณ7ผูทรงคุณวุฒิ
6.1 คาเครื่องบินในประเทศ
6.2 คาที่พัก
6.3 คาเชาเหมารถตู และเชื้อเพลิง
7.คาเอกสาร
7.1 คาถายเอกสาร ไดแก คาเอกสารตลอดโครงการ
7.1 คาพิมพ7เผยแพรผลงาน
8.คาใชจายอื่น เชน วัสดุสํานักงาน หนังสือ อุปกรณทดลองทางวิทยาศาสตร
สื่อนําเสนอผลงาน(เชน วีดีทัศน7 Website หากมีการกําหนดไวใน Tor)
9.คาธรรมเนียมสถาบัน 10 % และ
ระยะเวลาตามความเหมาะสมไมควรเกิน 12 เดือน

ตั้ง งบประมาณ (บาท)
16,000,18,000,20,000/คน/
เดือน
15,000 ,17,000 /คน/เดือน
12,000 /คน/เดือน
10,000 /คน/เดือน
คน*คาใชจาย
คาใชจาย/หนวย*เปXาหมาย
คาใชจาย/คน*เปXาหมาย
จํานวนบาท*ครั้ง

ระเบียบการจัดประชุมสัมมนา
ตามจริง/คน/เที่ยว
ไมเกิน 1,000 /คน/คืน
ไมเกิน 4,000 /คัน/วัน
พิจารณาตามระเบียบวิจัย
ไมเกิน 200 บาท/เลม
ตามความเหมาะสม
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แนวทางการกําหนดคาตอบแทนการจ!างที่ปรึกษา (การจ!างเหมาตามระเบียบพัสดุ)
1.หัวหนาโครงการ
อัตราคาตอบแทน
1. อัตราคาตอบแทน 20,000 บาท/เดือน

2.อัตราคาตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

3.อัตราคาตอบแทน 16,000 บาท/เดือน

2.ผูวิจัยรวม
อัตราคาตอบแทน
1. อัตราคาตอบแทน 17,000 บาท/เดือน
2.อัตราคาตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

แนวทางการพิจารณา
มีตําแหนงตั้งแต รองศาสตราจารย7 ขึ้นไป
และเทียบเทาตั้งแตผูอํานวยการระดับสูง/ผูเชี่ยวชาญ ขึ้นไป…หรือ
มีประสบการณ7/ผลงานวิจัยที่สัดสวนตั้งแต 50% มากกวา 10 เรื่อง
มีตําแหนงตั้งแต ผูชวยศาสตราจารย7 ขึ้นไป
และเทียบเทาตั้งแตชํานาญการพิเศษ ขึ้นไป…หรือ
มีประสบการณ7/ผลงานวิจัยที่สัดสวนตั้งแต 50% มากกวา 5 เรื่อง
เป%นอาจารย7ในสถาบันการศึกษา
และเทียบเทาตั้งแตชํานาญการ ขึ้นไป…หรือ
มีประสบการณ7/ผลงานวิจัยที่สัดสวนตั้งแต 50% อยางนอย 1 เรื่อง

แนวทางการพิจารณา
เป%นอาจารย7ในสถาบันการศึกษา หรือเทียบเทาตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป
มีสัดสวนการวิจัยครั้งนี้ไมนอยกวา 25%
เป%นอาจารย7ในสถาบันการศึกษา หรือเทียบเทาตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป
มีสัดสวนการวิจัยครั้งนี้ไมนอยกวา 25 %

หมายเหตุ
1.การพิจารณา ประวัติของที่ปรึกษา ควรพิจารณาวุฒิการศึกษา และประสบการณ7การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของดวย
2.คาตอบแทนของผูวิจัยรวมไมควรมีคาตอบแทนสูงกวาหรือเทากับหัวหนาโครงการ เพราะมีความรับผิดชอบนอยกวา
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ข!อควรพิจารณา ในการตั้งงบประมาณ
รายการ
1.ผูชวยนักวิจัย ลูกจางโครงการ
คาจางบันทึกขอมูล

2. การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ/ปริมาณ
(การตางประเทศ : การศึกษาเปรียบเทียบ
ตางประเทศควรใชวิธีการเก็บขอมูลวิธีการอื่นๆ
แทนการศึกษาดูงาน)
3.การจัดชื้อ/จัดจาง

การพิจารณา
คุณสมบัติดานวิชาการ ไดแก การบันทึกรายงาน/สรุป
ประเด็น การบันทึกขอมูล การวิเคราะห7ขอมูลทางสถิติ
เบื้องตนได
คุณสมบัติดานการบริหาร ไดแก การพิมพ7ไทย-อังกฤษตาราง ถอดเทป ประสานงาน ธุรการและการเงินได
จํานวนเงินที่ตั้งงบประมาณ ควรพิจารณาถึง
1.จํานวนของแบบสอบถาม(เครื่องมือ)
2.ความหลากหลายของขอมูล
3.ที่อยูของขอมูล(ประชากร/ตัวอยางศึกษา)
1.ไมจัดชื้อครุภัณฑ7 เชน คอมพิวเตอร7 notebook
2.การเชา ไดแก ครุภัณฑ7 หองประชุม-อุปกรณ7 ตามความ
เป%นจริง แสดง เวลา คาใชจายและ จํานวนครั้ง ที่สอดคลอง
กับการวิจัย
3.การจัดคาตอบแทนที่ไมใชเงิน ไดแก ของชํารวย กระเปŽา
ใหยึดระเบียบพัสดุ

หมายเหตุ
1. รายการที่นําเสนอนี้ เป%นเพียงแนวทางการคํานวณรายจายเบื้องตนเทานั้น หากไมสอดคลองกับ
กิจกรรมโครงการ ขอใหผูเสนอโครงการประมาณการคาใชจายโดยชี้แจงรายกิจกรรม ทั้งนี้ ให
พิจารณาถึงระเบียบการเบิกจายของภาครัฐดวย

สวนที่ 3
ระเบียบที่เกี่ยวข!อง
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548
• ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
• ระเบียบสํานักงานกิจการยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ7 วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจายงบเงินอุดหนุน
งานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2550
• ระเบียบสํานักงานกิจการยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ7 วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจายงบเงินอุดหนุน
งานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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(สําเนา)

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘
…………………………………………………
โดยที่สมควรใหการเสนองานวิจัยของหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมเป%นไปในลักษณะของ
การบูรณาการ มีเปXาหมายในการวิจัยที่ชัดเจนเป%นไปในแนวทางเดียวกัน มีขั้นตอน หลักเกณฑ7ในการเสนอ
และพิจารณางานวิจัยเพื่อของบประมาณเป%นไปอยางโปรงใสตามหลักวิชาการ มีความสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงยุ ติธรรม แผนบริหารราชการแผนดิน แผนนิติศาสตร7 แหงชาติ แผนการวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ตลอดจนใหมี
แนวทางการประสานงานกั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการวิ จั ย แหงชาติ สํ า นั กงบประมาณ และหนวยงานที่
เกี่ ย วของที่ชั ด เจน รวมทั้ งมี มาตรการที่ มีประสิทธิ ภ าพในการติด ตาม และประเมิ น ผลการวิ จั ย กระทรวง
ยุติธรรมจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเป%นตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“งานวิจัย” หมายความวา การศึกษา คนควา วิเคราะห7 อยางมีระบบ เพื่อใหพบขอเท็จจริง
หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการยกรางกฎหมายหรือปฏิบัติ และใหหมายความ
รวมถึงการจางที่ปรึกษาดวย
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของ
กระทรวงยุติธรรม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการยุติธรรม
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด ปnญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
ขอ ๕ ใหมี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาและประเมิ น ผลงานวิ จั ย ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ประกอบดวย รองปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ ป ลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมมอบหมาย เป% น ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม เป%นรองประธานกรรมการ ผูแทนทุกหนวยงานผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงตั้ ง จากปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมจํ า นวนหาคน เป% น กรรมการและผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม เป%นกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ จะตองแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณ7ในดานงานวิจัย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานกฎหมายดานอาชญาวิทยา ดานวิทยาศาสตร7
หรือดานอื่นที่เป%นประโยชน7ตอการพัฒนางานวิจัยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองปq กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งใหมได
ขอ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ7 วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลา และแบบในการเสนองานวิจัยการ
พิจารณาขอเสนองานวิจัย และการจัดลําดับความสําคัญของขอเสนองานวิจัย
(๒) พิจารณาและจัดลําดับความสําคัญของขอเสนองานวิจัยของหนวยงาน
(๓) กํ า หนดหลั ก เกณฑ7 แ ละวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลงานวิ จั ย ที่ ห นวยงาน
ดําเนินการในแตละปqงบประมาณ
(๔) ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสํานักงานหรือหนวยงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค7ของงานวิจัยหรือการนํางานวิจัยไปสูการปฏิบัติ
(๕) ใหหนวยงานใหขอมูล ชี้แจง หรือสงเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนินการแทน
หมวด ๒
การเสนองานวิจัยและการพิจารณางานวิจัย
ขอ ๘ หนวยงานใดมี ค วามประสงค7 จ ะของบประมาณเพื่ อ จั ด ทํ า งานวิ จั ย ประจํ า ปq
งบประมาณใด ใหหนวยงานนั้นจัดทําขอเสนองานวิจัยโดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยสงให
สํานักงานตามหลักเกณฑ7 วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลา และแบบที่คณะกรรมการกําหนด
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ขอ ๙ หนวยงานอาจสงขอเสนองานวิจัยใหสํานักงานภายในระยะเวลาใดก็ได แตหากพน
ระยะเวลาที่กําหนดในการพิจารณาเพื่อของบประมาณในปqใดแลว ใหสํานักงานรวบรวมขอเสนองานวิจัยนั้น
เพื่อของบประมาณในปqตอไป
ขอ ๑๐ ใหสํานักงานจัดทําแผนแมบทงานวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อเป%นกรอบ
ในการกําหนดทิศทางงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
การจัดทําแผนแมบทงานวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานตรวจสอบและรวบรวมขอเสนองานวิจัยของทุกหนวยงาน แลวจัดทํา
สรุปภาพรวมและทิศทางงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ความสอดคลองกับนโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร7ของ
รัฐบาลหรือกระทรวงยุติธรรม พรอมความเห็นใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
เพื่อประโยชน7ในการตรวจสอบขอเสนองานวิจัย สํานักงานอาจประสานงานขอใหหนวยงาน
จัดสงหรือแกไขเพิ่มเติมเอกสาร เพื่อใหเป%นตามหลักเกณฑ7 วิธีการ เงื่อนไข หรือแบบที่กําหนดก็ได
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญขอเสนองานวิจัยโดยตองคํานึงถึง
องค7ประกอบอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) นโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร7ของรัฐบาลหรือกระทรวงยุติธรรม
(๒) แผนแมบทงานวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม
(๓) ลักษณะเฉพาะของโครงการ เชน ความนาสนใจ ความจําเป%นเรงดวน ความเป%นไปได
การนํางานวิจัยไปสูการปฏิบัติ งบประมาณ ความคุมคา เป%นตน
(๔) ผลงานหรือคุณภาพของงานวิจัยของหนวยงานที่ผานมา
(๕) การจัดเรียงลําดับความสําคัญขอเสนองานวิจัยของหนวยงาน
ขอ ๑๓ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ หากหนวยงานที่เสนองานวิจัยมีเหตุผลความ
จํ า เป% น ตองการเสนอเอกสาร ขอมู ล หรื อรายละเอี ย ดนอกเหนื อจากที่ ป รากฏในขอเสนองานวิ จั ย เพื่ อให
คณะกรรมการประกอบการพิจารณา ใหสงเอกสารเพิ่มเติมหรือแจงความประสงค7ในการเขาชี้แจงขอมูลให
สํานักงานทราบ
ใหสํานักงานเสนอเอกสารหรือจัดใหหนวยงานเขาชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมตอคณะกรรมการตามที่
เห็นสมควร
ขอ ๑๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาขอเสนองานวิจัยแลวอยูในเกณฑ7ผานการพิจารณา
ใหคณะกรรมการจัดลําดับความสําคัญของขอเสนองานวิจัย พรอมเหตุผลประกอบในการพิจารณา
ขอ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวขอเสนองานวิจัยอยูในเกณฑ7ผานการพิจารณา
หรือไมผานเกณฑ7การพิจารณา แตมีขอสังเกตใหแกไขเพิ่มเติม ใหสํานักงานรีบแจงหนวยงานดําเนินการตาม
ขอสังเกตภายในเวลาที่กําหนด
เมื่ อหนวยงานไดแกไขเพิ่ มเติ ม ขอเสนองานวิ จั ย ภายในเวลาที่ กํา หนดใหคณะกรรมการ
พิจ ารณาขอเสนองานวิ จั ย อี กครั้งหนึ่ ง และหากพิ จ ารณาเห็ น วาขอเสนองานวิ จั ย นั้น อยู ในเกณฑ7 ผ านการ
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พิจารณา ก็ใหจัดลําดับความสําคัญรวมกับขอเสนองานวิจัยตามขอ ๑๔ โดยใหพิจารณาจัดลําดับทั้งหมดอีก
ครั้งตามที่เห็นสมควร
หากหนวยงานที่รับผิดชอบขอเสนองานวิจัยที่ไมผานเกณฑ7การพิจารณาไมดําเนินการแกไข
เพิ่ มเติ มภายในเวลาที่ กํา หนด ใหถื อวาหนวยงานไมมี ความประสงค7 จ ะเสนองานวิ จั ย เพื่ อของบประมาณ
ประจําปqนั้น ทั้งนี้ หนวยงานอาจสงขอเสนองานวิจัยที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามขอสังเกตของคณะกรรมการแลว
ใหสํานักงานเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการของบประมาณในปqตอไปก็ได
ขอ ๑๖ ใหสํานักงานเสนอผลการพิจารณาและการจัดลําดับความสําคัญขอเสนองานวิจัยของ
คณะกรรมการใหปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณา เพื่อสงใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป
ขอ ๑๗ เมื่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แหงชาติ ใ หความเห็ น ชอบขอเสนองานวิ จั ย ที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอแลว ใหสํานักงานประสานงานและจัดทําคําของบประมาณประจําปqสําหรับงานวิจัย
ดังกลาวโดยตั้งงบประมาณไวที่สํานักงานแลวเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตอไป
ขอ ๑๘ ในกรณีที่งบประมาณที่เสนอไปยังสํานักงบประมาณไมไดรับการจัดสรรครบทั้งหมด
ตามที่สํ านักงานเสนอตามขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการจัด สรรงบประมาณตามการจัด ลําดั บความสํา คัญ ของ
ขอเสนองานวิจัยที่เสนอของบประมาณไป
ขอ ๑๙ ใหสํ า นั ก งานติ ด ตาม ประสานงาน ชี้ แ จง หรื อ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ใหสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลแนวคิดหรือ
รูปแบบในการเสนองานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมในลักษณะบูรณาการที่มีเปXาหมายแนวทางในการวิจัยที่
ชัดเจนและไมซ้ําซอนระหวางหนวยงาน
ขอ ๒๐ ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาและการดําเนินการเกี่ยวกับขอเสนองานวิจัยให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
หมวด ๓
งบประมาณและการเบิกจาย
ขอ ๒๑ เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับงานวิจัยแลว ใหสํานักงานดําเนินการ
เกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจายในประเภทงบเงินอุดหนุน
หลักเกณฑ7 วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจายเงินงบเงินอุดหนุนใหเป%นไปตามระเบียบที่
สํานักงานกําหนด
ขอ ๒๒ ใหสํ า นั ก งานแจงใหหนวยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ จั ย ที่ ไ ดรั บ การจั ด สรร
งบประมาณและไมไดรับการจัดสรรงบประมาณทราบโดยเร็ว
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
ทําวิจัยในแตละหัวขอโดยอยางนอยตองประกอบดวย ขั้นตอน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ วัน
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เริ่ มตนและวั น สิ้ น สุ ดโครงการ และผลผลิ ต ที่ คาดวาจะไดรั บ เป% น รายไตรมาส แลวสงใหสํ า นั กงานภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนวยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมมีความ
ประสงค7จะจัดทํางานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือมีความประสงค7จะจัดทํางานวิจัยในหัวขออื่นที่
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการแตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานแจงใหสํานักงานทราบ
โดยเร็ว และใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีไมมีความประสงค7จะจัดทํางานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณดังกลาวแกขอเสนองานวิจัยที่อยูในลําดับถัดไปในการเสนอของบประมาณ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
ความเหมาะสมของงบประมาณประกอบดวย
(๒) กรณีมีความประสงค7จะจัดทํางานวิจัยในหัวขออื่นที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ หากคณะกรรมการเห็นเป%นการสมควรและมีเหตุผลความจําเป%นพิเศษอาจ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหขอเสนองานวิจัยที่หนวยงานแจงความประสงค7ก็ได
ใหสํานักงานแจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามวรรค
หนึ่งทราบ และใหนําความในขอ ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ เมื่อเริ่มทําการวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดตามขอ ๒๒ แลวใหหนวยงานจัดให
มีการตรวจรับงานวิจัยและการเบิกจายเงินใหเป%นไปตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดตามขอเสนองานวิจัย
หมวด ๔
การติดตามและประเมินผลงานวิจัย
ขอ ๒๕ ใหสํานักงานประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการและการเบิกจาย
งบประมาณงานวิจัยของทุกหนวยงานตามหลักเกณฑ7และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๖ ใหหนวยงานรายงานผลดําเนินการ การเบิกจายงบประมาณ และปnญหาอุปสรรคของ
งานวิจัยแตละหัวขอตามแบบที่กําหนดทุกสิ้นเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน
ของแตละปqงบประมาณ
ขอ ๒๗ เมื่อหนวยงานทําการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว ใหสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ7
พรอมบทสรุปผูบริหารใหสํานักงาน
ขอ ๒๘ ใหสํ า นั ก งานสรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลงานวิ จั ย ปn ญ หาอุ ป สรรคหรื อ
ขอขั ด ของในการดํา เนิ น การ พรอมขอเสนอแนะหรื อแนวทางในการปรั บ ปรุ งการจั ด ทํ าขอเสนอหรื อการ
พิจารณางานวิจัย การติดตามและประเมินงานวิจัยเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๒๙ ใหสํานักงานจัดลําดับงานวิจัยที่หนวยงานดําเนินการแลวเสร็จในแตละปqงบประมาณ
เสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยอาจจัดใหมีรางวัล กิจกรรม หรือการประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป%นการสงเสริม
สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติ ใหกําลังใจแกนักวิจัยและหนวยงานที่สรางสรรค7ผลงานวิจัยดีเดน โดยคํานึง
คุณภาพงาน ระยะเวลาในการดําเนินการ ความคุมคาและการนํางานวิจัยไปสูการปฏิบัติ
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ขอ ๓๐ ใหสํานักงานรายงานผลดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ในแตละ
ปqงบประมาณ พรอมปn ญ หาอุ ป สรรค และขอเสนอแนะใหสํ า นั กงานคณะกรรมการวิ จั ย แหงชาติ สํ า นั ก
งบประมาณ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงชื่อ

สําเนาถูกตอง
อภิญญา วงษ7สมัย
(นางสาวอภิญญา วงษ7สมัย)
นักวิชาการยุติธรรม 3

พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย7
(ชิดชัย วรรณสถิตย7)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

อภิญญา คัด/ทาน
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