
 

(ฉบบัปรับปรุงปี พ.ศ. 2553) 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                 นท-1ด 

แนวทางการประเมนิผลโครงการวจิัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

--------------------------------- 

 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ไดเ้สนอแนะแนวทางการประเมินผลโครงการวิจยั
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปไดท้าง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของโครงการวิจยัที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจดัตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลโครงการวิจยัก่อนท าการวิจยั และจดัเรียงล าดบัความส าคญั (priority) แลว้ส่งผล
การประเมินผลพร้อมแบบแสดงแผนความตอ้งการภาพรวมงานวิจยัของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให ้วช. เพื่อด าเนินการต่อไป 

แนวทางการประเมินผลโครงการวจัิย ประกอบดว้ย 

1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 
 1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

  (พ.ศ. 2555-2559)  มีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด  

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคลอ้งกบันโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ (ผนวก 2) 
ดงัน้ี 

 1.2.1 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสังคม 
  1.2.2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 1.2.3 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล 
 1.2.4 การเสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.2.5 การบริหารจดัการความรู้ ผลงานวจิยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ทรัพยากร และภูมิปัญญา

ของประเทศ สู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ดว้ยยทุธวธีิท่ีเหมาะสม 
 
 

                                                           
 รอรายละเอียดจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 



 

1.3 กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจัิยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
ซ่ึงประกอบดว้ย 13 กลุ่มเร่ือง ดงัน้ี 

  1.3.1 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3.2 ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
  1.3.3 การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ 
  1.3.4 การจดัการทรัพยากรน ้า 
  1.3.5 ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก 
  1.3.6 การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเขา้ 
  1.3.7 การป้องกนัโรคและการรักษาสุขภาพ 
  1.3.8 การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
  1.3.9 เทคโนโลยใีหม่และเทคโนโลยท่ีีส าคญัเพื่ออุตสาหกรรม 
  1.3.10 การบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
  1.3.11 สังคมผูสู้งอาย ุ
 1.3.12 ระบบโลจิสติกส์ 
 1.3.13 การปฏิรูประบบวิจยั  
1.4 นโยบายรัฐบาล มีความสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลเพียงใด ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ระยะ (ผนวก 3) 

ดงัน้ี 
 1.4.1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก จ านวน 4 เร่ือง คือ 
  1) การสร้างความเช่ือมัน่และกระตุน้เศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่

ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
  2) การรักษาและเพิ่มรายไดข้องประชาชน 
  3) การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
  4) จดัตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
 1.4.2 นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล จ านวน 7 นโยบาย คือ 
  1) นโยบายความมัน่คงของรัฐ 
  2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 

  3) นโยบายเศรษฐกิจ 
  4) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  5) นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม 
  6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
  7) นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 



 

 ใหป้ระเมินผลในภาพรวมวา่ โครงการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลายยทุธศาสตร์ และกลุ่มเร่ือง
เร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ควรจะไดรั้บคะแนน
ความสอดคลอ้งสูงกวา่โครงการวิจยัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ีนอ้ยกวา่ ทั้งน้ี หน่วยงาน
ภาครัฐอาจน าความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของตน (แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี) 
มาร่วมพิจารณาประเมินผลโครงการวิจยัได ้โดยมีคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 10 คะแนน 

2. คุณค่าทางปัญญาของโครงการวจัิย [60 คะแนน] 
2.1 ปัจจัยการวจัิย (input)  [20 คะแนน] 

2.1.1 หัวเร่ืองของการวิจยัน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ท่ีมีความส าคญัและ
จ าเป็นตอ้งท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วนเพียงใด 

2.1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยัมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
2.1.3 โครงสร้างคณะผูบ้ริหารโครงการวจิยั/ผูร่้วมวิจยัมีความเหมาะสมและมีความพร้อมคือ

ครอบคลุมทุกสาขาวชิาการหรือกลุ่มวชิาในเร่ืองท่ีวจิยัเพียงใด   
1) แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมของคณะผูว้จิยัท่ีจะด าเนินงานวจิยัไดส้ าเร็จ 
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจยั และมีความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ท่ี

ก  าหนดไวใ้นโครงการวจิยั 
3) เป็นท่ียอมรับในวงวชิาการดา้นการวจิยั 
4) การอุทิศเวลาใหก้บัการท าการวจิยั ตลอดโครงการวจิยั 
5) มีจรรยาบรรณนักวิจยั (ผนวก 9) และความรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวติัติดคา้ง

การส่งรายงานการวจิยั/การเงิน) 
2.1.4 สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหน้กัวจิยัรุ่นใหม่เขา้มามีส่วนร่วมในการท าการวิจยั เพื่อเป็น

การสร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
2.1.5 มีผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการตรวจเอกสารอา้งอิงอยา่งสมบูรณ์เพียงใด 

1) แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัองคค์วามรู้  ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแสดงความเก่ียวเน่ืองและความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีท าการวิจยั
กบัผลการวิจยัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็น
แนวทางในการวจิยั 

2) มีการอา้งอิงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น ชดัเจน ถูกตอ้งตามระบบสากลนิยม 
2.1.6 จดัท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยัไดช้ดัเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 

1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาท าการวจิยัของโครงการวจิยัโดยละเอียด และเหมาะสม
กบัเวลาและสถานท่ี 

2) แสดงความพร้อมในการท าการวจิยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ
เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล 



 

2.1.7 มีความพร้อมดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ในการท าการวจิยัหรือไม่  
1) เหมาะสมกบัสภาพเง่ือนไขของสังคม และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั 
2) ระบุสถานท่ีท าการวจิยั ทั้งในหอ้งปฏิบติัการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานท่ี

เก็บตวัอยา่งใหช้ดัเจน เหมาะสมกบังานวจิยั 
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใชท้  าการวจิยั มีความเหมาะสมและตรงกบังานวจิยั 

2.1.8 งบประมาณท่ีใชท้  าการวจิยัมีความเหมาะสมหรือไม่ 

2.2 กระบวนการวจัิย (process)  [20 คะแนน] 
2.2.1 ระบุกลยุทธ์การเช่ือมโยงขั้นตอนการวิจยัอยา่งสมบูรณ์  ถูกตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัเพียงใด 
2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี หรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ

สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาขั้นต่อไปหรือเป็นการบริหารงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยระบุกลุ่มเป้าหมายวธีิการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ ใหช้ดัเจน และมีการ
เสนอของบประมาณในส่วนน้ีดว้ยหรือไม่ 

2.3 ผลผลติการวจัิย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งานวิจยัท่ีจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวและการพาณิชย ์ และการสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคมและวฒันธรรม เช่น 
การสร้างปัญญาใหป้ระชาชนในประเทศฉลาดข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ 
ในแต่ละขั้นตอนของการวิจยัและพฒันาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบ
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ดว้ยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือส้ินสุดการวิจยัไดช้ดัเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวจิยัท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายรัฐบาล ทั้งน้ีอาจรวมถึงยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน (แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี) ดว้ยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนกัวจิยัรุ่นใหม่ท่ีคาดวา่จะเกิดจากการด าเนินงานวจิยัน้ีหรือไม่ 

3. ผลกระทบของโครงการวจัิย (impact)  [30 คะแนน] 
3.1 ผลลพัธ์ (outcome) ของงานวจิยัจะท าใหเ้กิดผลกระทบในดา้นต่าง ๆ หรือไม่ตามยทุธศาสตร์ 

ดงัน้ี 
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 



 

3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
   1) การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสังคม 
   2) การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
   3) การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางวทิยาการและทรัพยากรบุคคล 
   4) การเสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   5) การบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และ

ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ดว้ยยุทธวิธีท่ี
เหมาะสม 

3.1.3 นโยบายรัฐบาล 
   1) นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก จ านวน 4 เร่ือง คือ 
    1.1) การสร้างความเช่ือมัน่และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความ

เช่ือมัน่แก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 
    1.2) การรักษาและเพิ่มรายไดข้องประชาชน 
    1.3) การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
    1.4) จดัตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
 2) นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล จ านวน 7 นโยบาย คือ 

    2.1) นโยบายความมัน่คงของรัฐ 
    2.2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 
    2.3) นโยบายเศรษฐกิจ 
   2.4) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.5)  นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม 
   2.6) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
   2.7) นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลโครงการวจิยัท่ี วช. เสนอแนะดงักล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินผลโครงการวจิยั โดยสามารถปรับปรุงไดต้ามความเหมาะสมกบัหน่วยงาน 

 2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ากบั 100 คะแนน 
 

_____________________________ 


