
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ                  นท-1ช 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

______________________________ 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกําหนดแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย
สําหรับหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหแตละหนวยงานใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาความเปนไปได
ทางวิชาการและงบประมาณซึ่งรวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณ
การวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยเห็นสมควรกําหนดใหแตละหนวยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางาน เพื่อทําหนาที่ประเมินผลแผนงานวิจัยกอนทําการวิจัย และจัดลําดับความสําคัญ (priority) แลว
สงผลการประเมินผลพรอมแบบแสดงแผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (แบบ ว-6) ให วช. เพื่อดําเนินการตอไป 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบดวย 
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร  [10 คะแนน] 

มีความสอดคลองกับแผนการวิจัยแบบบูรณาการประจําป พ.ศ. 2549 เพียงใด ซ่ึงประกอบดวย 5 
ยุทธศาสตร (ผนวก 2)  ดังนี้  
1.1   ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม 
1.2   ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
1.3   ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคม  แกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
1.4   ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
1.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ 
โดยประเมินผลในภาพรวมวาแผนงานวิจัยที่มีความสอดคลองกับหลายยุทธศาสตร จะไดรับคะแนน
ความสอดคลองสูงกวาแผนงานวิจัยที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่นอยกวา โดยมีคะแนนรวม
สูงสุดไมเกิน 10 คะแนน 

2. คุณคาทางปญญาของขอเสนอการวิจัย [60 คะแนน] 
2.1 ปจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน] 

2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยนาสนใจ และเปนประเด็นเรงดวน (hot issue) ที่มีความจําเปน และมี
ความสําคัญเพราะเปนปญหาสําคัญของชาติเพียงใด 

2.1.2 วัตถุประสงคหลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมหรือไม 
 
 
 



 
 

2.1.3 มีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลาง (hub) เพื่อพิจารณาศักยภาพของหนวยงานวิจัยหลักที่
รับผิดชอบขอเสนอการวิจัย รวมทั้งศักยภาพในการทําหนาที่เปนศูนยกลาง หรือศูนย
ประสานงานกลางกับหนวยงานวิจัยอ่ืนทั้งในและตางประเทศเพียงใด 

2.1.4 การมีสวนรวมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เปนงานวิจัยที่มีหนวยงานรวมดําเนินการ
หลายหนวยงานภายใตเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน ซ่ึงอาจประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่เกี่ยวของ โดยการรวมกันคิดรวมกันทํา
การวิจัย และพัฒนาเปนคณะ ทั้งในประเทศและตางประเทศในเชิงหุนสวน (partnerships) 
โดยการสมทบคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา และมีสวนรวมในการนําผลการวิจัยและ
พัฒนาที่ไดไปใชประโยชน ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรมเพียงใด 

2.1.5 โครงสรางคณะผูบริหารแผนงานวิจัย และคณะผูวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพรอม
คือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุมวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด   
1) แสดงใหเห็นถึงความพรอมของคณะผูวิจัยที่จะทําการวิจัยไดสําเร็จ 
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัยและมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่ที่

กําหนดไวในแผนงานวิจัย 
3) เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการดานการวิจัย 
4) อุทิศเวลาใหกับการทําการวิจัยตลอดแผนงานวิจัย 
5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย (ผนวก 7) และความรับผิดชอบสูง (ไมมีประวัติติดคาง

การสงรายงานการวิจัย/การเงิน) 
2.1.6 สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมเขามามีสวนรวมในการทําการวิจัย เพื่อเปน

การสรางนักวิจัยรุนใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องหรือไม 
2.1.7 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวของและการตรวจเอกสารอางอิงอยางสมบูรณเพียงใด 

1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองคความรู ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธของเรื่องที่จะทําการ
วิจัยกับผลการวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในและตางประเทศ ใหเห็นวาจะใชสนับสนุนหรือเปน
แนวทางในการวิจัยนี้ 

2) มีการอางอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามระบบสากลนิยม 
2.1.8 จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัยไดชัดเจนและเปนรูปธรรมเพียงใด 

1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาทําการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่ 

2) แสดงความพรอมในการทําการวิจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล 

 
 



 
 

2.1.9 มีความพรอมดานสถานที่และอุปกรณ ในการทําการวิจัยหรือไม 
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับแผนงานวิจัย 
2) ระบุสถานที่ทําการวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่

เก็บตัวอยางใหชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย 
3) ความพรอมของอุปกรณที่จะใชทําการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัยนี้ 

2.1.10 งบประมาณที่ใชทําการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม 
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน] 

2.2.1 แสดงกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนว
ความคิดสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดสูง โดยการแสดงความ
สัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางแผนงานวิจัยยอย/โครงการวิจัยภายใตแผนงาน
วิจัย เพื่อเนนใหเห็นเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันอยางไร  

2.2.2 ระบุกลยุทธโดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทําการวิจัยอยางสมบูรณ ถูกตอง ชัดเจน และ
สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเพียงใด 

2.2.3 แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายหรือสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นตอไป หรือการบริหารงานในองคกรที่เกี่ยวของ โดย
ระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน ซ่ึงควรเสนอขอ
งบประมาณในสวนนี้ดวยหรือไม 

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งานวิจัยท่ีจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชน ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ

ทองเที่ยว และการพาณิชย  และการสรางคุณคาเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม เชน การ
สรางปญญาใหประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ใน
แตละขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจรตามรูปแบบหวงโซ
มูลคา (value chain) ดวยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับเมื่อส้ินสุดการวิจัยไดชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตรใดในแผนการวิจัยแบบบูรณาการประจําป พ.ศ. 2549 
เพียงใด 

2.3.4 แสดงจํานวนนักวิจัยรุนใหมที่คาดวาจะเกิดจากการทําการวิจัยนี้หรือไม 

3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 
3.1 ผลลัพธ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนตัวคูณ (multiplier) ที่สงผลสะเทือนสูง

ในเชิงผลกระทบตอสังคม ชาติ และนานาชาติเปนอยางมาก ซ่ึงผลกระทบของงานวิจัย อาจจะ 
 
 
 
 
 
 



 
 

    แสดงในเชิงปริมาณ หรือเปนงานวิจัยที่มีการตอยอด และใชตนทุนต่ํา   แตไดผลตอบแทนสูง  
    หรือเปนงานวิจัยที่ผลิตไดปริมาณมากและตรงตามความตองการของตลาด  ทําใหไดรับผลตอบแทน  
    สูงตามไปดวยหรือไมเพียงใด 

3.2 งานวิจัยไดพัฒนาเชื่อมโยงจากทองถ่ิน โดยใชภูมิปญญาไทยและมีแนวโนมจะสามารถขยายการ
พัฒนาไปสูระดับประเทศ และนานาชาติไดหรือไม 

3.3 ผลลัพธของงานวิจัยจะทําใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ หรือไม ดังนี้ 
3.3.1 สรางความมั่นคงของชาติ สรางการยอมรับในตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม 
3.3.2 เพิ่มศักยภาพของประเทศในการแขงขันกับนานาชาติ 
3.3.3 พัฒนาทุนทางสังคม แกไขปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 
3.3.4 เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
3.3.5 เสริมสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3.3.6 ผลการวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  หรือมี

ความเปนนวัตกรรมสูง รวมทั้งทดแทนการนําเขา ฯลฯ 
3.3.7 ผลการวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอหนวยงานเจาของผลงาน

วิจัย ชุมชน หรือชาติ เปนตน 
3.3.8 มีการพัฒนาความกาวหนาของศาสตรในสาขาวิชาการตาง ๆ หรือจะกอใหเกิดความคิด

สรางสรรคใหม ๆ 

หมายเหตุ  : 1.  แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยที่ วช. กําหนดดังกลาว  หนวยงานสามารถใชเปน 
     แนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจัย     โดยสามารถปรับเพิ่ม/ลดไดตามความเหมาะสม 
    กับแผนงานวิจัย 

  2.  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดเทากับ 100 คะแนน 
 

_____________________________ 
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