
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ 

แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

กิจกรรม 
หน่วยที่รับผิดชอบและ 

ด าเนินการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1.  จัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำน หน่วยงำนภำครัฐ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผน 
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับท่ี 8  
(พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
ของชำติรำยประเด็น นโยบำยรัฐบำล 

หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ  
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น และ
นโยบำยรัฐบำล 

2.  จัดท ำแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำน หน่วยงำนภำครัฐ แบบ ว-6 หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำสรุปควำมต้องกำรงำนวิจัยของหน่วยงำนตำมแบบ ว-6 
เพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยของนักวิจัย โดยหน่วยงำนภำครัฐต้อง
จัดส่งแบบ ว-6 ให้ วช. เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

3.  จัดท ำข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำนภำครัฐ (นักวิจัย) แบบ ว-1ช 
แบบ ว-1ด 

หน่วยงำนภำครัฐประกำศยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำนตำมข้อ 1 พร้อมท้ัง
สรุปแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำน ให้นักวิจัยในหน่วยงำน
ทรำบ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยในรูปแบบแผนงำนวิจัย/ชุด
โครงกำรวิจัย (แบบ ว-1ช) หรือโครงกำรวิจัย (แบบ ว-1ด)      

   หมายเหตุ : 1. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวิจัยต่อเนื่องให้จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัยตำม แบบ ต-1ช/ด ด้วย 

                  2. กรณีหน่วยงำนมิได้ท ำกำรวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้ำง ให้จัดท ำ 
   ข้อก ำหนด (TOR) แนบมำด้วย 
                  3. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวจิัยที่มีกำรใช้สตัว์เพ่ืองำนวิจัย ให้ปฏบิตัิ

ตำม “จรรยำบรรกำรใชส้ัตวเ์พ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร์” และแนบ “ใบรับรองกำร
ขออนุมัติให้ด ำเนนิกำรเลี้ยงและใช้สตัว์” ด้วย 

                  4. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวจิัยที่มีกำรใช้คนเพ่ืองำนวิจัย ให้ปฏบิัตติำม 
“จริยธรรมกำรวิจัยในคน” และแนบ “ใบรับรองกำรอนุมตัิให้ด ำเนินกำรวิจัยหรือ 
Certificate of Approval” ด้วย 
               5. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรด ำเนินกำรวิจัยด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงชวีภำพ ให้ปฏิบัตติำม “แนวทำงปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยทำงชวีภำพส ำหรับ
กำรด ำเนนิงำนด้ำนเทคโนโลยีชวีภำพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” และแนบ 
“ใบรับรองกำรอนุมัตใิห้ด ำเนินกำรวิจยัด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ” ด้วย 
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4.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนเพื่อประเมินผล 
     ข้อเสนอกำรวิจัย และจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ       
     (priority) 

หน่วยงำนภำครัฐ นท-1ช 
นท-1ด 
แบบ บช-3 

หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินผลแผนงำนวิจัย/ชุด
โครงกำรวิจัย (นท-1ช)  และโครงกำรวิจัย (นท-1ด) ตำมควำมเหมำะสมของ
แตล่ะหน่วยงำน และข้อเสนอกำรวิจัยท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนของหน่วยงำนแล้ว ให้หน่วยงำนภำครัฐพิจำรณำจัดเรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของข้อเสนอกำรวิจัยตำมแบบ บช-3 และรวบรวมข้อเสนอกำร
วิจัยส่งให้ วช. เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

5.  ประเมินผลแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของ  
     หน่วยงำนภำครัฐ ควำมเหมำะสมของกำรจัดเรียงล ำดับ  
     ควำมส ำคัญของข้อเสนอกำรวิจัย  ควำมซ้ ำซ้อนและ 
     กำรประสำนประโยชน์ของงำนวิจัย 

วช. แบบ ว-6 
แบบ บช-3 
แบบ ว-1ช/แบบ ว-1ด/แบบ TOR 
แบบ ว-5 

วช. ประเมินผลควำมเหมำะสมในด้ำนควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-
2559) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำตริำยประเด็น นโยบำยรัฐบำล ควำมซ้ ำซ้อน
ของข้อเสนอกำรวิจัย กำรประสำนประโยชน์ร่วมกัน และควำมเหมำะสมของ
งบประมำณ  จำกเอกสำรซ่ึงประกอบด้วย แบบ ว-6  แบบ บช-3  และแบบ 
ว-1ช/แบบ ว-1ด  แล้วจัดท ำสรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในแบบ ว-5 

6.  แจ้งผลกำรประเมินผลให้ส ำนักงบประมำณ วช. สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
ข้อเสนอกำรวิจัย (แบบปกติ) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
แบบ ว-6 
แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. ด ำเนินกำรประมวลผลกำรประเมินผลภำพรวมงำนวิจัยของประเทศ แจ้ง
ให้ส ำนักงบประมำณเพื่อพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 

7.  แจ้งผลกำรประเมินผลให้หน่วยงำนภำครัฐ วช. แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. ด ำเนินกำรประมวลผลภำพรวมงำนวิจัยของประเทศ 
แจ้งให้หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

8.  น ำผลสรุปกำรประเมินผลเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ 
     นำยกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีท่ีก ำกับดูแล วช. 

วช. สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
ข้อเสนอกำรวิจัย  (แบบปกต)ิ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
แบบ ว-6 
แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. สรุปผลกำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยในภำพรวม เสนอขอควำมเห็นชอบ
ต่อนำยกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีท่ีก ำกับดูแล วช. และแจ้งคณะกรรมกำร
บริหำรสภำวิจัยแห่งชำติ (กบห.) เพื่อทรำบ 

 


