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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             นท-1ด 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลโครงการวิจัยก่อนท าการวิจัย และจัดเรียงล าดับความส าคัญ (priority) แล้วส่งผลการ
ประเมินผลพร้อมแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6) ให้ วช. เพ่ือด าเนินการต่อไป 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
1.1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1.1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1.1.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
1.1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
1.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1.1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
1.1.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.2.1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วน

ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
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1.2.3 ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาค
ส่วนต่าง ๆ 

1.2.4 เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน 
รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

1.2.5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

1.2.6 เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.2.7 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

รายประเด็น 
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย และนโยบายรัฐบาล 

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

2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต้องท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
2.1.3 โครงสร้างคณะผู้บริหารโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อมคือ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด   
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ 
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่

ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย 
3) เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านการวิจัย 
4) การอุทิศเวลาให้กับการท าการวิจัย ตลอดโครงการวิจัย 
5) มีจรรยาวิชาชีพวิจัย (ผนวก 10) และมีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งไม่มีประวัติติดค้าง

การส่งรายงานการวิจัย/การเงิน 
2.1.4 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการท าการวิจัย เพ่ือเป็น

การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
                                                           
 สามารถดูรายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ http://www.nrms.go.th 
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2.1.5 มีผลการวิจัยที่เก่ียวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด 
1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดเดิม

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่ท าการวิจัยกับ
ผลการวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็นแนวทาง
ในการวิจัย 

2) มีการอ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม 
2.1.6 จัดท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 

1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาท าการวิจัยของโครงการวิจัยโดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่ 

2) แสดงความพร้อมในการท าการวิจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผล 

2.1.7 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการท าการวิจัยหรือไม่  
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสั งคม และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับ

โครงการวิจัย 
2) ระบุสถานที่ท าการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่เก็บ

ตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย 
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท าการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย 

2.1.8 งบประมาณท่ีใช้ท าการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน] 

2.2.1 ระบุกลยุทธ์การเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพียงใด 

2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไปหรือเป็นการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ระบุกลุ่มเป้าหมายวิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมีการเสนอ
ของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 

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

ท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การ
สร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการวิจัย และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่
มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้อาจ
รวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ด้วยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการด าเนินงานวิจัยนี้หรือไม่ 
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3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจัยจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ดังนี้ 
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมอืง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น

เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
3) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และ
ยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

6) เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
3.1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
3.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

                                                           
 สามารถดูรายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ http://www.nrms.go.th 



 

 

45 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลโครงการวิจัย โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

 2. ผลรวมของคะแนนท้ังหมดเท่ากับ 100 คะแนน 


