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สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
---------------------------------

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทำงกำรประเมินผลโครงกำรวิจัยสำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้แต่ละหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ ทำงวิชำกำรและ
งบประมำณ รวมทั้งกำรจัดเรียงลำดับควำมสำคัญของโครงกำรวิจัยที่เสนอของบประมำณประจำปี ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรกำหนดให้แต่ละหน่วยงำนจัดตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน เพื่อทำหน้ำที่
ประเมินผลโครงกำรวิจัยก่อนทำกำรวิจัย และจัดเรียงลำดับควำมสำคัญ (priority) แล้วส่งผลกำรประเมินผล
พร้อมแบบแสดงแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอของบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพื่อดำเนินกำรต่อไป
แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย
1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึ่งประด้วย 6 ยุทธศำสตร์ (ผนวก 2) ดังนี้
1.1.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
1.1.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
1.1.3 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
1.1.4 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน
1.1.5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
และสังคม
1.1.6 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 5
ยุทธศำสตร์ (ผนวก 3) ดังนี้
1.2.1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงสังคม
1.2.2 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
1.2.3 กำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.2.4 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและบุคลำกรทำงกำรวิจัย
1.2.5 กำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย

1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำย
ประเด็นเพียงใด
1.4 นโยบายรัฐบาล มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลเพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ (ผนวก 4)
ดังนี้
14.1 นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินกำรในปีแรก จำนวน 16 เรื่อง คือ
1) สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและฟื้นฟูประชำธิปไตย
2) กำหนดให้กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ”
3) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงจริงจัง
4) ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำรและเร่งรัดขยำยเขตพื้นที่ชลประทำน
5) เร่งนำสันติสุขและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนกลับมำสู่พื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
6) เร่งฟื้นฟูควำมสัมพันธ์และพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและนำนำประเทศ
7) แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำรเนื่องจำกภำวะเงินเฟ้อ
และรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง
8) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภำยในประเทศ สร้ำงสมดุล
และควำมเข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภำค
9) ปรับลดภำษีเงินได้นิติบุคคล
10) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
11) ยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรและให้เกษตรกรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
12) เร่งเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
13) สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อกำรสร้ำงเอกลักษณ์
และกำรผลิตสินค้ำในท้องถิ่น
14) พัฒนำระบบประกันสุขภำพ
15) จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
16) เร่งรัดและผลักดันกำรปฏิรูปกำรเมืองที่ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง
14.2 นโยบำยระยะกำรบริหำรรำชกำร 4 ปี ของรัฐบำล จำนวน 7 นโยบำย คือ
1) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งรัฐ
2) นโยบำยเศรษฐกิจ
3) นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต
4) นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5) นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม
6) นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
7) นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ให้ประเมินผลในภำพรวมว่ำ โครงกำรวิจัยที่มีควำมสอดคล้องกับหลำยยุทธศำสตร์ และยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของชำติรำยประเด็น ควรจะได้รับคะแนนควำมสอดคล้องสูงกว่ำโครงกำรวิจัยที่มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่น้อยกว่ำ ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐอำจนำควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนของตน
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(แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี) มำร่วมพิจำรณำประเมินผลโครงกำรวิจัยได้ โดยมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 10
คะแนน
2. คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย [60 คะแนน]
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input) [20 คะแนน]
2.1.1 หัวเรื่องของกำรวิจัยน่ำสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีควำมสำคัญและ
จำเป็นต้องทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วนเพียงใด
2.1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยมีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่
2.1.3 โครงสร้ำงคณะผู้บริหำรโครงกำรวิจัย /ผู้ร่วมวิจัยมีควำมเหมำะสมและมีควำมพร้อมคือ
ครอบคลุมทุกสำขำวิชำกำรหรือกลุ่มวิชำในเรื่องที่วิจัยเพียงใด
1) แสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะดำเนินงำนวิจัยได้สำเร็จ
2) มีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย และมีควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ที่
กำหนดไว้ในโครงกำรวิจัย
3) เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย
4) กำรอุทิศเวลำให้กับกำรทำกำรวิจัย ตลอดโครงกำรวิจัย
5) มีจรรยำบรรณนักวิจัย (ผนวก 10) และควำมรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวัติติดค้ำงกำรส่ง
รำยงำนกำรวิจัย/กำรเงิน)
2.1.4 สนับสนุนและเปิดโอกำสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำกำรวิจัย เพื่อเป็นกำร
สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่
2.1.5 มีผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องและกำรตรวจเอกสำรอ้ำงอิงอย่ำงสมบูรณ์เพียงใด
1) แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ ทฤษฎี สมมุติฐำน หรือกรอบแนวควำมคิดเดิม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงควำมเกี่ยวเนื่องและควำมสั มพันธ์ของเรื่องที่ทำกำรวิจัยกับ
ผลกำรวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ให้เห็นว่ำจะใช้สนับสนุนหรือเป็น แนวทำง
ในกำรวิจัย
2) มีกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตำมระบบสำกลนิยม
2.1.6 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด
1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลำทำกำรวิจัยของโครงกำรวิจัยโดยละเอียด และเหมำะสม
กับเวลำและสถำนที่
2) แสดงควำมพร้อมในกำรทำกำรวิจัยที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และ
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมประเมินผล
2.1.7 มีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำกำรวิจัยหรือไม่
1) เหมำะสมกับสภำพเงื่อนไขของสังคม และสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจัย
2) ระบุสถำนที่ทำกำรวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติกำร เรือนทดลอง/ภำคสนำมหรือสถำนที่เก็บ
ตัวอย่ำงให้ชัดเจน เหมำะสมกับงำนวิจัย
3) ควำมพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกำรวิจัย มีควำมเหมำะสมและตรงกับงำนวิจัย
2.1.8 งบประมำณที่ใช้ทำกำรวิจัยมีควำมเหมำะสมหรือไม่
2.2 กระบวนการวิจัย (process) [20 คะแนน]
2.2.1 ระบุกลยุทธ์กำรเชื่อมโยงขั้นตอนกำรวิจัยอย่ำงสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยเพียงใด

2.2.2 แสดงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่ มเป้ำหมำย หรือส่ งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำขั้นต่อไปหรือเป็น กำรบริหำรงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โดยระบุกลุ่มเป้ำหมำยวิธีกำรถ่ำยทอด ระยะเวลำ สถำนที่ ฯลฯ ให้ ชัดเจน และมีกำร
เสนอของบประมำณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่
2.3 ผลผลิตการวิจัย (output) [20 คะแนน]
2.3.1 งำนวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เช่น ด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำร
ท่องเที่ยวและกำรพำณิชย์ และกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มทำงสังคมและวัฒนธรรม เช่น กำรสร้ำง
ปัญญำให้ประชำชนในประเทศฉลำดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ในแต่ละ
ขั้นตอนของกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจรตำมรูปแบบห่วงโซ่มูลค่ำ
(value chain) ด้วยเพียงใด
2.3.2 แสดงผลสำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจำกผลงำนวิจัยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมทั้งสนองตอบยุ ทธศำสตร์อะไรในยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำประเทศตำมแผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น และ
นโยบำยรัฐบำล ทั้งนี้อำจรวมถึงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี) ด้วย
เพียงใด
2.3.4 แสดงจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรดำเนินงำนวิจัยนี้หรือไม่
3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact) [30 คะแนน]
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของงำนวิจัยจะทำให้เกิดผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ หรือไม่ตำมยุทธศำสตร์ และ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น ดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
3) ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
4) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน
5) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
และสังคม
6) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
1) กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงสังคม
2) กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
3) กำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4) กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและบุคลำกรทำงกำรวิจัย
5) กำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย

3.1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
3.1.4 นโยบายรัฐบาล
1) นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินกำรในปีแรก จำนวน 16 เรื่อง คือ
1.1) สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและฟื้นฟูประชำธิปไตย
1.2) กำหนดให้กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ”
1.3) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงจริงจัง
1.4) ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำรและเร่งรัดขยำยเขตพื้นที่
ชลประทำน
1.5) เร่งนำสันติสุขและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนกลับมำสู่
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.6) เร่ งฟื้นฟูควำมสั มพันธ์และพัฒ นำควำมร่ว มมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและ
นำนำประเทศ
1.7) แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำรเนื่องจำกภำวะ
เงินเฟ้อและรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง
1.8) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภำยในประเทศ สร้ำง
สมดุลและควำมเข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภำค
1.9) ปรับลดภำษีเงินได้นิติบุคคล
1.10) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
1.11) ยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรและให้เกษตรกรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
1.12) เร่งเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13) สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อกำรสร้ำง
เอกลักษณ์และกำรผลิตสินค้ำในท้องถิ่น
1.14) พัฒนำระบบประกันสุขภำพ
1.15) จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16) เร่งรัดและผลักดันกำรปฏิรูปกำรเมืองที่ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง
2) นโยบำยระยะกำรบริหำรรำชกำร 4 ปี ของรัฐบำล จำนวน 7 นโยบำย คือ
2.1) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งรัฐ
2.2) นโยบำยเศรษฐกิจ
2.3) นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต
2.4) นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2.5) นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม
2.6) นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
2.7) นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
หมายเหตุ :



1. แนวทำงกำรประเมินผลโครงกำรวิจัยที่ วช. เสนอแนะดั งกล่ำว หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เป็น
แนวทำงในกำรประเมินผลโครงกำรวิจัย โดยสำมำรถปรับปรุงได้ตำมควำมเหมำะสมกับหน่วยงำน
2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ำกับ 100 คะแนน

สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

