สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

นท-1ช

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2552)

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-------------------------------------สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดเสนอแนะแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย
สําหรับหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหแตละหนวยงานใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาความเปนไปได
ทางวิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงานวิจยั ที่เสนอของบประมาณ
ประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรใหแตละหนวยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อ
ทําหนาที่ประเมินผลแผนงานวิจยั กอนทําการวิจยั และจัดเรียงลําดับความสําคัญ (priority) แลวสงผลการ
ประเมินผลพรอมแบบแสดงแผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให วช. เพื่อดําเนินการตอไป
แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบดวย
1. ความสอดคลอง [10 คะแนน]
1.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแหง ชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพียงใด ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร
(ผนวก 2) ดังนี้
1.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
1.1.2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ
1.1.3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยัง่ ยืน
1.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
1.1.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
1.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) มีความสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) เพียงใด ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 3)
ดังนี้
1.2.1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.2.2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม

1.2.3 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ และทรัพยากรบุคคล
1.2.4 การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2.5 การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญ
 ญา
ของประเทศ สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธที ี่เหมาะสม
1.3 กลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่ง
ประกอบดวย 12 กลุมเรื่อง ดังนี้
1.3. 1 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
1.3. 2 ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล
1.3. 3 การปฏิรูปการศึกษา
1.3. 4 การจัดการน้ํา
1.3. 5 ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก
1.3. 6 การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา
1.3. 7 การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ
1.3. 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3. 9 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม
1.3.10 การบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
1.3.11 สังคมผูสูงอายุ
1.3.12 ระบบโลจิสติกส
1.4 นโยบายรัฐบาล มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลเพียงใด ซึ่งประกอบดวย 2 ระยะ (ผนวก 4)
ดังนี้
1.4.1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก จํานวน 4 เรื่อง คือ
1) การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแก
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
2) การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน
3) การลดภาระคาครองชีพของประชาชน
4) จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
1.4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ป ของรัฐบาล จํานวน 7 นโยบาย คือ
1) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
3) นโยบายเศรษฐกิจ
4) นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

6) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ใหประเมินผลในภาพรวมวา แผนงานวิจยั ที่มีความสอดคลองกับหลายยุทธศาสตร และกลุมเรื่อง
เรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ควรจะไดรับคะแนน
ความสอดคลองสูงกวาแผนงานวิจัยที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่นอยกวา ทั้งนี้ หนวยงาน
ภาครัฐอาจนําความสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานของตน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป)
มารวมพิจารณาประเมินผลแผนงานวิจยั ได โดยมีคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 10 คะแนน
2. คุณคาทางปญญาของแผนงานวิจัย [60 คะแนน]
2.1 ปจจัยการวิจัย (input) [20 คะแนน]
2.1. 1 หัวเรื่องของการวิจยั นาสนใจ เปนประเด็นเรงดวน (hot issue) ที่มีความสําคัญและจําเปน
ตองทําวิจยั เพือ่ แกไขปญหาอยางเรงดวนเพียงใด
2.1. 2 วัตถุประสงคหลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมหรือไม
2.1. 3 มีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลาง (hub) เพื่อพิจารณาศักยภาพของหนวยงานวิจยั หลักที่
รั บผิด ชอบแผนงานวิจัย รวมทั้งศั ก ยภาพในการทําหนาที่เ ป น ศู น ย กลาง หรื อศู น ย
ประสานงานกลางกับหนวยงานวิจยั อื่นทั้งในและตางประเทศเพียงใด
2.1. 4 การมีสวนรวมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เปนงานวิจัยที่มีหนวยงานรวมดําเนินการ
หลายหนวยงานภายใตเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน ซึ่งอาจประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ (ทั้งนี้หากเปนไปไดควรมีความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
ไมนอยกวา 2 กระทรวงขึ้นไป) ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่เกี่ยวของ โดยรวมกันคิด
รวมกันทําการวิจัยและพัฒนาเปนคณะ ทั้งในประเทศและตางประเทศในเชิงหุนสวน
(partnerships) โดยการสมทบคาใชจายในการวิจยั และพัฒนา และมีสวนรวมในการนํา
ผลการวิจัยและพัฒนาที่ไดไปใชประโยชนในการแกปญหาและพัฒนาประเทศอยางเปน
รูปธรรมเพียงใด
2.1. 5 โครงสรางคณะผูบริหารแผนงานวิจยั และคณะผูวิจยั มีความเหมาะสมและมีความพรอม
คือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุมวิชาในเรื่องที่วจิ ยั เพียงใด
1) แสดงใหเห็นถึงความพรอมของคณะผูวจิ ัยที่จะทําการวิจยั ไดสําเร็จ
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่ที่
กําหนดไวในแผนงานวิจัย
3) เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการดานการวิจยั
4) อุทิศเวลาใหกบั การทําการวิจัยตลอดแผนงานวิจยั
5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย (ผนวก 10) และความรับผิดชอบสูง (ไมมีประวัติติดคา
งการสงรายงานการวิจัย/การเงิน)

2.1. 6 สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักวิจยั รุนใหมเขามามีสวนรวมในการทําการวิจยั เพื่อเปน
การสรางนักวิจัยรุนใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ งหรือไม
2.1. 7 มีผลการวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และการตรวจเอกสารอางอิงอยางสมบูรณเพียงใด
1) แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับองคความรู ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธของเรื่องที่จะทําการ
วิจัยกับผลการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ ใหเห็นวาจะใชสนับสนุนหรือเปน
แนวทางในการวิจัย
2) มีการอางอิงผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามระบบสากลนิยม
2.1. 8 จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจยั ไดชัดเจนและเปนรูปธรรมเพียงใด
1) ระบุขั้นตอน และระยะเวลาทําการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่
2) แสดงความพรอมในการทําการวิจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล
2.1. 9 มีความพรอมดานสถานที่และอุปกรณ ในการทําการวิจยั หรือไม
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดลอมทีเ่ กี่ยวของกับแผนงานวิจัย
2) ระบุสถานที่ทําการวิจยั ทั้งในหองปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่
เก็บตัวอยางใหชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจยั
3) ความพรอมของอุปกรณที่จะใชทําการวิจยั มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจยั
2.1.10 งบประมาณทีใ่ ชทําการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม
2.2 กระบวนการวิจัย (process) [20 คะแนน]
2.2.1 แสดงกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบ
แนวความคิดสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดสูง โดยการแสดง
ความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางแผนงานวิจัยยอย/โครงการวิจยั ภายใต
แผนงานวิจัย เพื่อเนนใหเห็นเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันอยางไร
2.2.2 ระบุกลยุทธโดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทําการวิจัยอยางสมบูรณ ถูกตอง ชัดเจน และ
สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเพียงใด
2.2.3 แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายหรือสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นตอไป หรือการบริหารงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน และมีการ
เสนอของบประมาณในสวนนี้ดวยหรือไม

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output) [20 คะแนน]
2.3.1 งานวิจัยที่จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชน ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและการพาณิชย และการสรางคุณคาเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม เชน
การสรางปญญาใหประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ
ในแตละขั้นตอนของการวิจัย และพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจรตามรูปแบบ
หวงโซมูลคา (value chain) ดวยเพียงใด
2.3.2 แสดงผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยไดชดั เจนเพียงใด
2.3.3 ระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน และผลกระทบจากผลงานวิจยั ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้
รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตรใดในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) และนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร
ของหนวยงาน (แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป) ดวยเพียงใด
2.3.4 แสดงจํานวนนักวิจัยรุนใหมที่คาดวาจะเกิดจากการทําการวิจยั นีห้ รือไม
3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact) [30 คะแนน]
3.1 ผลลัพธ (outcome) ของแผนงานวิจยั ที่คาดวาจะเกิดขึน้ เปนตัวคูณ (multiplier) ที่ สงผลสะเทือนสูง
ในเชิงผลกระทบตอสังคม ชาติ และนานาชาติเปนอยางมาก ซึ่งผลกระทบของงานวิจัย อาจจะ
แสดงในเชิงปริมาณ หรือเปนงานวิจัยที่มีการตอยอด และใชตนทุนต่าํ แตไดผลตอบแทนสูง
หรือเปนงานวิจัยที่ผลิตไดปริมาณมากและตรงตามความตองการของตลาด ทําใหไดรับผลตอบแทน
สูงตามไปดวยหรือไมเพียงใด
3.2 งานวิจัยไดพัฒนาเชื่อมโยงจากทองถิ่น โดยใชภูมิปญญาไทยและมีแนวโนมจะสามารถขยาย
การพัฒนาไปสูระดับประเทศ และนานาชาติไดหรือไม
3.3 ผลลัพธของงานวิจยั จะทําใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ หรือไม ตามยุทธศาสตร ดังนี้
3.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)
1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
2) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
3.3.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
1) การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2)
3)
4)
5)

การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ และทรัพยากรบุคคล
การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญา
ของประเทศ สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธที ี่เหมาะสม
3.3.3 นโยบายรัฐบาล
1) นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก จํานวน 4 เรื่อง คือ
1.1) การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น
แกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
1.2) การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน
1.3) การลดภาระคาครองชีพของประชาชน
1.4) จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
2) นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ป ของรัฐบาล จํานวน 7 นโยบาย คือ
2.1) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3) นโยบายเศรษฐกิจ
2.4) นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.5) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
2.6) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2.7) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หมายเหตุ : 1. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจยั ที่ วช. เสนอแนะดังกลาว หนวยงานภาครัฐสามารถ
ใชเปนแนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจัย โดยสามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสม
กับหนวยงาน
2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเทากับ 100 คะแนน

_____________________________

