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สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

(ฉบับปรับปรุ งปี พ.ศ. 2553)

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
--------------------------------สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลโครงการวิจยั
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็ นไปได้ทาง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของโครงการวิจยั ที่เสนอของบประมาณ
ประจาปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรกาหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลโครงการวิจยั ก่อนทาการวิจยั และจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ (priority) แล้วส่ งผล
การประเมินผลพร้ อมแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของหน่ วยงานภาครั ฐที่ เสนอขอ
งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพื่อดาเนินการต่อไป
แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย
1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]
1.1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2)
ดังนี้
1.2.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
1.2.2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.2.3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
1.2.4 การเสริ มสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.2.5 การบริ หารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญา
ของประเทศ สู่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม



รอรายละเอียดจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.3 กลุ่มเรื่องทีค่ วรวิจัยเร่ งด่ วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
ซึ่งประกอบด้วย 13 กลุ่มเรื่ อง ดังนี้
1.3.1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2 ความมัน่ คงของรัฐและการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล
1.3.3 การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรี ยนรู้
1.3.4 การจัดการทรัพยากรน้ า
1.3.5 ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
1.3.6 การเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออกและลดการนาเข้า
1.3.7 การป้ องกันโรคและการรักษาสุ ขภาพ
1.3.8 การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3.9 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
1.3.10 การบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
1.3.11 สังคมผูส้ ู งอายุ
1.3.12 ระบบโลจิสติกส์
1.3.13 การปฏิรูประบบวิจยั
1.4 นโยบายรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ (ผนวก 3)
ดังนี้
1.4.1 นโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก จานวน 4 เรื่ อง คือ
1) การสร้างความเชื่ อมัน่ และกระตุน้ เศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริ โภค
2) การรักษาและเพิม่ รายได้ของประชาชน
3) การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
4) จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรี เศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
1.4.2 นโยบายระยะการบริ หารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล จานวน 7 นโยบาย คือ
1) นโยบายความมัน่ คงของรัฐ
2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
3) นโยบายเศรษฐกิจ
4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7) นโยบายการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ให้ประเมินผลในภาพรวมว่า โครงการวิจยั ที่มีความสอดคล้องกับหลายยุทธศาสตร์ และกลุ่มเรื่ อง
เร่ งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ควรจะได้รับคะแนน
ความสอดคล้องสู งกว่าโครงการวิจยั ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่นอ้ ยกว่า ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐอาจนาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานของตน (แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี )
มาร่ วมพิจารณาประเมินผลโครงการวิจยั ได้ โดยมีคะแนนรวมสู งสุ ดไม่เกิน 10 คะแนน
2. คุณค่ าทางปั ญญาของโครงการวิจัย [60 คะแนน]
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input) [20 คะแนน]
2.1.1 หัวเรื่ องของการวิจยั น่ าสนใจ เป็ นประเด็นเร่ งด่ วน (hot issue) ที่มีความสาคัญและ
จาเป็ นต้องทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วนเพียงใด
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมหรื อไม่
2.1.3 โครงสร้างคณะผูบ้ ริ หารโครงการวิจยั /ผูร้ ่ วมวิจยั มีความเหมาะสมและมีความพร้อมคือ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรื อกลุ่มวิชาในเรื่ องที่วจิ ยั เพียงใด
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผูว้ จิ ยั ที่จะดาเนินงานวิจยั ได้สาเร็ จ
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจยั และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในโครงการวิจยั
3) เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านการวิจยั
4) การอุทิศเวลาให้กบั การทาการวิจยั ตลอดโครงการวิจยั
5) มีจรรยาบรรณนักวิจยั (ผนวก 9) และความรับผิดชอบสู ง (ไม่มี ป ระวัติติดค้า ง
การส่ งรายงานการวิจยั /การเงิน)
2.1.4 สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้นกั วิจยั รุ่ นใหม่เข้ามามีส่วนร่ วมในการทาการวิจยั เพื่อเป็ น
การสร้างนักวิจยั รุ่ นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องหรื อไม่
2.1.5 มีผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด
1) แสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับองค์ความรู ้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรื อกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ ยวข้อง เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่ องและความสัมพันธ์ของเรื่ องที่ทาการวิจยั
กับผลการวิจยั อื่ น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็ นว่าจะใช้สนับสนุ นหรื อเป็ น
แนวทางในการวิจยั
2) มีการอ้างอิงผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม
2.1.6 จัดทาแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจยั ได้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมเพียงใด
1) ระบุข้ นั ตอนและระยะเวลาทาการวิจยั ของโครงการวิจยั โดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่
2) แสดงความพร้อมในการทาการวิจยั ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล

2.1.7 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการทาการวิจยั หรื อไม่
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั
2) ระบุสถานที่ทาการวิจยั ทั้งในห้องปฏิบตั ิการ เรื อนทดลอง/ภาคสนามหรื อสถานที่
เก็บตัวอย่างให้ชดั เจน เหมาะสมกับงานวิจยั
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ทาการวิจยั มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจยั
2.1.8 งบประมาณที่ใช้ทาการวิจยั มีความเหมาะสมหรื อไม่
2.2 กระบวนการวิจัย (process) [20 คะแนน]
2.2.1 ระบุกลยุทธ์การเชื่ อมโยงขั้นตอนการวิจยั อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั เพียงใด
2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรื อผลการวิจยั สู่ กลุ่มเป้ าหมาย หรื อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาขั้นต่อไปหรื อเป็ นการบริ หารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยระบุกลุ่มเป้ าหมายวิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชดั เจน และมีการ
เสนอของบประมาณในส่ วนนี้ดว้ ยหรื อไม่
2.3 ผลผลิตการวิจัย (output) [20 คะแนน]
2.3.1 งานวิจยั ที่จะก่อให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ เช่ น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการพาณิ ชย์ และการสร้างคุณค่าเพิม่ ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น
การสร้างปั ญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ
ในแต่ละขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนาอย่างเป็ นระบบและครบวงจรตามรู ปแบบ
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด
2.3.2 แสดงผลสาเร็ จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการวิจยั ได้ชดั เจนเพียงใด
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้ าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจยั ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ อะไรในยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ อาจรวมถึงยุทธศาสตร์
ของหน่ วยงาน (แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ) ด้วยเพียงใด
2.3.4 แสดงจานวนนักวิจยั รุ่ นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการดาเนิ นงานวิจยั นี้ หรื อไม่
3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact) [30 คะแนน]
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจยั จะทาให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรื อไม่ตามยุทธศาสตร์
ดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
3) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
4) การเสริ มสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5) การบริ หารจัดการความรู ้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ทรั พ ยากร และ
ภูมิปัญญาของประเทศ สู่ การใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่
เหมาะสม
3.1.3 นโยบายรัฐบาล
1) นโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก จานวน 4 เรื่ อง คือ
1.1) การสร้ างความเชื่ อมัน่ และกระตุ ้นเศรษฐกิ จในภาพรวมเพื่ อให้เกิ ดความ
เชื่อมัน่ แก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริ โภค
1.2) การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
1.3) การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
1.4) จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรี เศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
2) นโยบายระยะการบริ หารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล จานวน 7 นโยบาย คือ
2.1) นโยบายความมัน่ คงของรัฐ
2.2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
2.3) นโยบายเศรษฐกิจ
2.4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.5) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
2.6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2.7) นโยบายการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายเหตุ :

1. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจยั ที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินผลโครงการวิจยั โดยสามารถปรับปรุ งได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน
2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน

_____________________________

