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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             นท-1ด 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไดเ้สนอแนะแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้
ทางวิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจดัเรยีงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัยทีเ่สนอของบประมาณ
ประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลโครงการวิจัยก่อนท าการวิจัย และจัดเรียงล าดับความส าคัญ (priority) แล้วส่งผล
การประเมินผลพร้อมแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ว-6) ให้ วช. เพื่อด าเนินการต่อไป 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** 
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**  
1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตริายประเด็น* 
1.4 ยุทธศาสตร์ประเทศ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย 4 

ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2) ดังนี้ 
1.4.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
1.4.2 การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) 
1.4.3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
1.4.4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึง่
ประกอบด้วย ระเบียบวาระแหง่ชาติ โครงการท้าทายไทย และนโยบายรัฐบาล 

2. คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย [60 คะแนน] 
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน] 

2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเรง่ด่วน (hot issue) ที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต้องท าวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรอืไม่ 
2.1.3 โครงสร้างคณะผู้บริหารโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อม

คือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด   
1) แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะด าเนินงานวิจยัได้ส าเรจ็ 

                                                        
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 
 รอรายละเอียดจาก วช. 
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2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย 

3) เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการด้านการวิจัย 
4) การอุทิศเวลาให้กบัการท าการวิจัย ตลอดโครงการวิจัย 
5) มีจรรยาวิชาชีพวิจัย (ผนวก 9) และความรบัผิดชอบสงู (ไมม่ปีระวัติติดค้างการสง่

รายงานการวิจัย/การเงิน) 
2.1.4 สนับสนุนและเปิดโอกาสใหน้ักวิจัยรุน่ใหมเ่ข้ามามีสว่นร่วมในการท าการวิจัย เพื่อเป็น

การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
2.1.5 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด 

1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดมิทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่แสดงความเกี่ยวเนือ่งและความสัมพนัธ์ของเรื่องที่ท าการวิจัย
กับผลการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรอืเป็น
แนวทางในการวิจัย 

2) มีการอ้างอิงผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากล
นิยม 

2.1.6 จัดท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 
1) ระบุข้ันตอนและระยะเวลาท าการวิจัยของโครงการวิจัยโดยละเอียด และ

เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
2) แสดงความพร้อมในการท าการวิจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

และเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล 
2.1.7 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการท าการวิจัยหรือไม่  

1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย 

2) ระบุสถานที่ท าการวิจัย ทัง้ในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่
เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกบังานวิจัย 

3) ความพร้อมของอุปกรณ์ทีจ่ะใช้ท าการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย 
2.1.8 งบประมาณที่ใช้ท าการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ 

2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน] 
2.2.1 ระบุกลยทุธ์การเช่ือมโยงข้ันตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยัเพียงใด 
2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูก่ลุ่มเปา้หมาย หรือส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาข้ันต่อไปหรือเป็นการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยระบกุลุม่เป้าหมายวิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมีการ
เสนอของบประมาณในส่วนน้ีด้วยหรอืไม่ 

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น 
การสร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ 
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ในแต่ละข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบ
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะไดร้ับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึน รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบาย/เป้าหมาย
ของรัฐบาล ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) ด้วย
เพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการด าเนินงานวิจัยน้ีหรอืไม่ 

3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 
3.1 ผลลพัธ์ (outcome) ของงานวิจัยจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์

และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตริายประเด็น ดังนี ้
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต*ิ* 
3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**  
3.1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น* 
3.1.4 ยุทธศาสตร์ประเทศ 

1) การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

2) การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) 
3) การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
4) การสร้างความสมดุลและปรบัระบบบรหิารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

3.1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
1) ระเบียบวาระแห่งชาติ 
2) โครงการท้าทายไทย 
3) นโยบายรัฐบาล 

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลโครงการวิจัย โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

 2. ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 100 คะแนน 

                                                        
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th  
 รอรายละเอียดจาก วช. 


