
 

 
 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             นท-1ช 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงล าดับความส าคัญของแผนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณ
ประจ าป ีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลแผนงานวิจัยก่อนท าการวิจัย และจัดเรียงล าดับความส าคัญ (priority) แล้วส่งผล
การประเมินผลพร้อมแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 

1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
(ผนวก 2) ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
1.1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
1.1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
1.1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีความสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3) ดังนี้ 

 1.2.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
 1.2.2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 1.2.3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2.4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 
 1.2.5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคม
อย่างแพร่หลาย 

 



 

 
 

1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติรายประเด็น  

1.4 นโยบายรัฐบาล  

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

 2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความส าคัญและ
จ าเป็น ต้องท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด 

 2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
 2.1.3 มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง (hub) เพ่ือพิจารณาศักยภาพของหน่วยงานวิจัย

หลักที่รับผิดชอบแผนงานวิจัย รวมทั้งศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือ
ศูนย์ประสานงานกลางกับหน่วยงานวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศเพียงใด 

 2.1.4 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวิจัยที่มีหน่วยงานร่วม
ด าเนินการหลายหน่วยงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ (ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐไม่น้อยกว่า 2 กระทรวงขึ้นไป) ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดย
ร่วมกันคิดร่วมกันท าการวิจัยและพัฒนาเป็นคณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
เชิงหุ้นส่วน (partnerships) โดยการสมทบค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และมี
ส่วนร่วมในการน าผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพียงใด 

 2.1.5 โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วิจัย มีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมคือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด   
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะท าการวิจัยได้ส าเร็จ 
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่

ก าหนดไว้ในแผนงานวิจัย 
3) เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านการวิจัย 
4) อุทิศเวลาให้กับการท าการวิจัยตลอดแผนงานวิจัย 
5) มีจรรยาวิชาชีพวิจัย (ผนวก 9) และความรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวัติติดค้างการส่ง

รายงานการวิจัย/การเงิน) 
 2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการท าการวิจัย เพื่อเป็น

การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
 2.1.7 มีผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง และการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด 

1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เก่ียวข้อง เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่จะท าการ
วิจัยกับผลการวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือ
เป็นแนวทางในการวิจัย 

2) มีการอ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากล
นิยม 

 2.1.8 จัดท าแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 
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1) ระบุขั้นตอน และระยะเวลาท าการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียด และ
เหมาะสมกับเวลาและสถานที ่

2) แสดงความพร้อมในการท าการวิจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล 

 2.1.9 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการท าการวิจัยหรือไม่ 
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน 

วิจัย 
2) ระบุสถานที่ท าการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่

เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย 
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท าการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย 

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

2.2.1 แสดงกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบ
แนวความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง โดยการแสดง
ความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างแผนงานวิจัยย่อย/โครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานวิจัย เพ่ือเน้นให้เห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันอย่างไร  

2.2.2 ระบุกลยุทธ์โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท าการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเพียงใด 

2.2.3 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายหรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมี
การเสนอของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 

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

การท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น 
การสร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
ฯลฯ ในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตาม
รูปแบบห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติรายประเด็น และนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
(แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) ด้วยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการท าการวิจัยนี้หรือไม่ 

3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ (multiplier) ที่ส่งผล

สะเทือนสูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบของ
งานวิจัย อาจจะแสดงในเชิงปริมาณ หรือเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอด และใช้ต้นทุนต่ า แต่ได้



 

 
 

ผลตอบแทนสูง หรือเป็นงานวิจัยที่ผลิตได้ปริมาณมากและตรงตามความต้องการของตลาด 
ท าให้ได้รับผลตอบแทนสูงตามไปด้วยหรือไม่เพียงใด 

3.2 งานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมีแนวโน้มจะสามารถขยาย
การพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติได้หรือไม่ 

3.3 ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ดังนี้ 
3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555-2559) 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
  4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
  6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   3) การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร

ทางการวิจัย 
   5) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชา
สังคมอย่างแพร่หลาย 

3.3.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
3.3.4 นโยบายรัฐบาล 

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจัย โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

2. ผลรวมของคะแนนท้ังหมดเท่ากับ 100 คะแนน 
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