สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

แนวทางการประเมินผลข้ อเสนอการวิจัยของหน่ วยงานภาครัฐ
ทีเ่ สนอของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
กิจกรรม

หน่ วยที่รับผิดชอบและ
ดาเนินการ

เอกสารที่เกีย่ วข้ อง

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) นโยบาย
รัฐบาล
แบบ ว-6

หน่วยงานภาครัฐจัดทายุทธศาสตร์ การวิจยั ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
และนโยบายรัฐบาล

1. จัดทายุทธศาสตร์การวิจยั ของหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

2. จัดทาแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

3. จัดทาข้อเสนอการวิจยั

หน่วยงานภาครัฐ (นักวิจยั )

แบบ ว-1ช
แบบ ว-1ด

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อประเมินผล
ข้อเสนอการวิจยั และจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
(priority)

หน่วยงานภาครัฐ

นท-1ช
นท-1ด
แบบ บช-3

หน่วยงานภาครัฐจัดทาสรุ ปความต้องการงานวิจยั ของหน่วยงานตาม แบบ ว-6
เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอการวิจยั ของนักวิจยั โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจัด
ส่ งแบบ ว-6 ให้ วช. เพื่อดาเนิ นการต่อไป
หน่ วยงานภาครัฐประกาศยุทธศาสตร์ การวิจยั ของหน่ วยงานตามข้อ 1 พร้ อมทั้ง
สรุ ปแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของหน่วยงาน ให้นกั วิจยั ในหน่วยงาน
ทราบเพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาข้อเสนอการวิจยั ในรู ปแบบแผนงานวิจยั /ชุด
โครงการวิจยั (แบบ ว-1ช) หรื อโครงการวิจยั (แบบ ว-1ด)
หมายเหตุ : 1. กรณี เป็ นแผนงานวิจยั /ชุดโครงการวิจยั หรื อโครงการวิจยั ต่อเนื่ อง
ให้จดั ทารายงานความก้าวหน้าของการวิจยั ตาม แบบ ต-1ช/ด ด้วย
2. กรณี หน่ วยงานมิ ได้ทาการวิจยั เอง แต่ใช้วิธีจดั จ้าง ให้จดั ทา
ข้อกาหนด (TOR) แนบมาด้วย
หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุ งเกณฑ์การประเมินผลแผนงานวิจยั /ชุดโครงการ
วิจยั (นท-1ช) และโครงการวิจยั (นท-1ด) ตามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน และข้อเสนอการวิจยั ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/
คณะทางานของหน่ วยงานแล้ว ให้หน่ วยงานภาครัฐ พิจารณาจัดเรี ยงลาดับ
ความสาคัญของข้อเสนอการวิจยั ตามแบบ บช-3 และรวบรวมข้อเสนอการวิจยั
ส่ งให้ วช. เพื่อดาเนินการต่อไป

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

แนวทางการประเมินผลข้ อเสนอการวิจัยของหน่ วยงานภาครัฐ
ทีเ่ สนอของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
หน่ วยที่รับผิดชอบและ
ดาเนินการ

กิจกรรม

เอกสารที่เกีย่ วข้ อง

5. ประเมินผลแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของ
หน่ วยงานภาครัฐ ความเหมาะสมของการจัดเรี ยง
ลาดับความสาคัญของข้อเสนอการวิจยั ความซ้ าซ้อน
และการประสานประโยชน์ของงานวิจยั

วช.

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

6. นาผลสรุ ปการประเมินผลเสนอขอความเห็นชอบต่อ
นายกรัฐมนตรี และหรื อรัฐมนตรี ที่กากับดูแล วช.

วช.

7. แจ้งผลการประเมินผลให้สานักงบประมาณ

วช.

8. แจ้งผลการประเมินผลให้หน่วยงานภาครัฐ

วช.

สรุ ปจานวนโครงการและงบประมาณ
ข้อเสนอการวิจยั (แบบปกติ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5
สรุ ปจานวนโครงการและงบประมาณ
ข้อเสนอการวิจยั (แบบปกติ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5
แบบ บช-3
แบบ ว-5

หมายเหตุ
วช. ประเมินผลความเหมาะสมในด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายรัฐบาล
ความซ้ าซ้อนของข้อเสนอการวิจยั การประสานประโยชน์ ร่วมกัน ความเหมาะสม
ของงบประมาณ จากเอกสารซึ่ งประกอบด้วย แบบ ว-6 แบบ บช-3 และ
แบบ ว-1ช/แบบ ว-1ด แล้วจัดทาสรุ ป ความเห็ น และข้อเสนอแนะในแบบ ว-5
วช. สรุ ปผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั ในภาพรวม เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อนายกรัฐมนตรี และหรื อรัฐมนตรี ที่กากับดูแล วช. และแจ้งคณะกรรมการ
บริ หารสภาวิจยั แห่งชาติ (กบห.) เพื่อทราบ

วช. ดาเนินการประมวลผลการประเมินผลภาพรวมงานวิจยั ของประเทศ
แจ้งให้สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

วช. ดาเนินการประมวลผลภาพรวมงานวิจยั ของประเทศ
แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อดาเนิ นการต่อไป

