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วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมชี้แจงและประกาศกรอบการวิจัย  
ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

จัดโดย : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ท่ีมา : กรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยตุธิรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 

แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม 

การส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกและการ
มีส่วนร่วมในงานยุติธรรม 

การเตรียมความพร้อมด้าน
กระบวนการยุติธรรมสู่

ประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย 

การขับเคลื่อนงานวิจัย 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัต ิ
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RESEARCH  

ประธานคณะท างาน 
 รองศาสตราจารย์ โกวิทย์ กังสนันท์ 

ผูท้ างาน 
 พันต ารวจเอกชิดชนก พรหมสวัสดิ์ 
 นายกฤษฎา บุณยสมิต 
 นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร 
 ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

ผู้ท างานและเลขานุการ 
 นายวัลลภ นาคบัว 
 นางนิตยา พุทธโกษา 

ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวอุไร เชื้อเย็น 

คณะท างานก าหนดกรอบการวิจัย 
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กระบวนการจัดท ากรอบการวิจัย 

 ประชุมคณะท างานก าหนด 
กรอบการวิจัย จ านวน ๔ คร้ัง 

 การพิจารณาและวิพากษ์
กรอบการวิจัย  

 ประชุมคณะท างานก าหนดกรอบ 
การวิจัย เพ่ือปรับปรุงตามข้อสังเกต 

 กรอบการวิจัยด้านการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 จัดท าหนังสือเวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ร่วมวิพากษ์ผ่านทางเว็บไซต์ 

ระหว่างวันท่ี ๒๓ ส.ค. ๕๙ – ๑๒ ก.ย. ๕๙ 

 เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๕๙  
 คร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๕๙ 
 คร้ังท่ี ๓ วันท่ี   ๗ ก.ค. ๕๙ 
 คร้ังท่ี ๔ วันท่ี ๒๖ ก.ค. ๕๙ 

 การประชุมช้ีแจงและประกาศกรอบการวิจัย  
ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

วัตถุประสงค์ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรูใ้ห้สามารถแกไ้ขปัญหากระบวนการยุติธรรม และการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานยุติธรรมให้มีความเสมอภาค ทันสมัย และเป็นธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม ที่จะท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรม และการ
บริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม และการจัดระเบียบทางสังคม 
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แนวคิด 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เกิดการพัฒนาในทุกด้านๆ หรืออาจส่งผลให้ 
มีข้อพิพาทและความขัดแย้งในสังคมหรือปัญหา

อาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน 

เป็นการรองรับ 
และเตรียมความ

พร้อมด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรมของ

ประเทศ  

กรอบการวิจัย  
ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

การอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน เป็นธรรม มีค่าใช้จ่ายท่ี
เหมาะสมและประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ

ของหน่วยงานยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน 

๑. การวิจัยส ารวจความจ าเป็นและความต้องการนวัตกรรมทางกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพลวัต 
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

๒. การวิจัยประสิทธิภาพของข้ันตอนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยศึกษาด้านการน ากฎหมายมาใช้ในทาง
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  

๓. การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม  

๔. การวิจัยนวัตกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรม และการคลี่คลายคดี 

๕. การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการมีส่วนร่วมในงาน 

๖. การวิจัยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การรองรับการเป็น 
สมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน 

กรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
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กรอบการวิจัยที่ ๑. การวิจัยส ารวจความจ าเป็นและความต้องการนวัตกรรมทาง
กฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพลวัตทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

โดยศึกษา : 

 กฎหมายท่ีตราขึ้นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 

 กฎหมายเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาสังคมตามความเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  
 

 กฎหมายท่ีตราขึ้นตามเป้าหมาย และประเด็นเร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

 กฎหมายท่ีตราขึ้นเพ่ือความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ มาตรฐาน พันธกรณีและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยร่วมเป็นภาคี 
 

 กฏหมายคุ้มครองสิทธิของประชาชน และการเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม 

กรอบการวิจัยที่ ๒. การวิจัยประสิทธิภาพของขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมาย  
โดยศึกษาด้านการน ากฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

โดยศึกษา : 

ปัญหาอุปสรรคและการเบี่ยงเบนของขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ผูม้ีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 
ประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
เช่น ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม หรือ Rule of Law Index 

มาตรการ และกลไกเพื่อต่อต้านการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบราชการ 
ตลอดจนการศึกษาระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า และการปลูกจิตส านึก การสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
และการประพฤติมิชอบจากภาคประชาชน 
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กรอบการวิจัยที่ ๓.  
การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม  

โดยศึกษา : 

 สภาพปัญหาการรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม 
 

 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และระบบงานของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และลดความซ้ าซ้อนของ
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

 การพัฒนาเพื่อปรับปรุงขอบเขตและโครงสร้างอ านาจขององค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ  
 

 การพัฒนาระบบการศึกษาและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ในด้านความรู้ ทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ตลอดจนจิตส านึกใน 
การปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 

กรอบการวิจัยที่ ๔. การวิจัยนวัตกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรม และการคลี่คลายคดี 

โดยศึกษา : 

 กระบวนการพิสูจน์หลักฐานและการศึกษาเชิงนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา 
 

 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (ซอฟต์แวร)์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
เทคนิค (ฮาร์ดแวร)์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา  
 

 มาตรฐานและการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 

 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์  
 

 สภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและฐานข้อมูลด้านระบบการ
ตัดสินใจในกระบวนการยุติธรรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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กรอบการวิจัยที่ ๕.  
การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการมีส่วนร่วมในงาน 

โดยศึกษา : 

 ทัศนคติ ความเชื่อ และความตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก 
 

 การปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 

 การพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการน ากระบวนการยตุิธรรมทางเลือก 
 

 สภาพปัญหาข้อจ ากัดและเง่ือนไขในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 

 มาตรการและกลไกให้องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การระงับข้อพิพาท 
และการฟื้นฟูผู้กระท าความผิด  

การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
และการบังคับใช้กฎหมาย 

การพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม  

กรอบวิจัยที่ ๖. การวิจัยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมสู่การรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน 

ASEAN ASEAN 

โดยศึกษา : 
๖.๑ ๖.๒ 
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การศึกษาการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
ศึกษาและพัฒนากฎหมาย แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักของประชาคมอาเซียนทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง สังคมและวัฒนธรรม เช่น กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรและการฝกึอบรมดา้นกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย 
ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ศึกษาการพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมฐานะหรือขีดความสามารถการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจและการค้า  

ศึกษาการส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศในเรือ่งทางอาญา  

การปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดประเภทและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมกับประเภท
ความผิดสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยตามหลักสากล สถาบันและระบบงานยุติธรรม 
ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 

การวิเคราะห์แนวโนม้อาชญากรรม แนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

การศึกษาและพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกส ์(e-court) กระบวนการระงับข้อพิพาทอิเล็กทรอนิกส ์
(Online-Dispute Resolution : ODR) และแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถ 
เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีน  

ศึกษาการพัฒนาต้นแบบและมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจ 

ศึกษาการพัฒนากลไกหรือองค์กรเครือข่ายในการประสานงาน/ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน  

ศึกษาสถาบันและระบบงานยุติธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
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ผลผลิตจากกรอบการวิจัย 

กรอบการวิจัย ๑. กรอบการวิจัย ๒. กรอบการวิจัย ๓. กรอบการวิจัย ๔. กรอบการวิจัย ๕. กรอบการวิจัย ๖. 

กฎหมายท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
ตลอดจนพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการน ากฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย  

แนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานของโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรของ
องค์กรในกระบวนการยุติธรรม  

 แนวทางการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ใน

กระบวนการยุติธรรม 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

กฎหมาย โครงสร้าง และระบบงานในการสร้างมาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 
๖ 

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย 
โดยจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙ 
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Q & A 

จบการน าเสนอ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

การประชุมช้ีแจงและประกาศกรอบการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  


