
การตดิตามและประเมนิผล 
การวจิัยและการประเมนิการใช ้

ประโยชนจ์ากงานวจิัย
โดย    สนุันทา สมพงษ์

ทีป่รกึษาการวจิัย
สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาต ิ(วช. )

 บรรยายหลกัสตูรการประเมนิผลโครงการสําหรับนักวจิัย  รุน่ที่ 8
ที ่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     สํานักงานใหญ ่บางเขน หอ้งประชมุจําเนยีรสารชัน้  24  กทม

จัดโดยสํานักงานพัฒนาการ;วจิัยเพือ่การเกษตร  วันที ่ 18  เมษายน  2560



ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ

5    มติกิารเปลีย่นผา่น

1.จากเกษตรแบบดัง้เดมิไปสูเ่กษตรสมัยใหม ่ทีเ่นน้การบรหิาร
จัดการเทคโนโลย ีหรอื Smart Farming และเป็นเกษตรกรแบบ
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur)

2.จากผูป้ระกอบการ SMEs แบบเดมิไปสูก่ารเป็นSmart 
Enterprises และสรา้งผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมใหม ่หรอื
Tech-based Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู

3. จากการเป็นผูซ้ ือ้เทคโนโลย ีไปสูก่ารเป็นผูส้รา้งเทคโนโลยี
4. จากบรกิารแบบดัง้เดมิซึง่มกีารสรา้งมลูคา่คอ่นขา้งต่า่ ไปสูก่าร
บรกิารทีม่มีลูคา่สงู (High Value Services)
5. จากการผลติทีใ่ชแ้รงงานทกัษะต่า่ไปสูก่ารใชแ้รงงานทีม่ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ
ทีม่า: สวุทิย ์  เมษินทรยี์



ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ

5    ระเบยีบวาระการพฒันา

1.เตรยีมคนไทย 4.0   สูโ่ลกทีห่นึง่

2. พัฒนาคลสัเตอรเ์ทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมแหง่อนาคต

3. บม่เพาะผูป้ระกอบการและพัฒนาเครอืขา่ยวสิาหกจิที่
ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม

4. สง่เสรมิความเขม้แข็งของเศรษฐกจิภายในประเทศผา่นกลไก 
18 คลสัเตอรก์ลุม่จังหวดั และ 76จังหวดั

5. บรูณาการอาเซยีน เชือ่มประเทศไทยสูป่ระชาคมโลก              
ที่มา: สวุิทย์   เมษินทรีย์



ปฏริปูการศกึษาเพือ่เตรยีมคนไทย 4.0 สูโ่ลกทีห่นึง่ 

หลกัคดิ

เรยีนรู ้อยา่งมเีป้าหมาย
 (Purposeful Learning)

เรยีนรู ้อยา่งสรา้งสรรค์
 (Generative Learning)

เรยีนรู ้เพือ่การนําไปปฏบิตั ิ
(Result-Based Learning)
เรยีนรู ้เพือ่สว่นรวม 
(Mindful Learning)

ทีม่า  สวุทิย ์เมษินทรยี์

หลกัปฏบิตั ิ

เปลีย่นแปลงเป้าหมายของการ
เรยีนรู ้

เปลีย่นแปลงกระบวนทศันแ์ละ
ทกัษะครู

เปลีย่นแปลงหลกัสตูรและ
รปูแบบการเรยีนการสอน

เปลีย่นแปลงระบบนเิวศนข์องการ
เรยีนรู ้



ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ

5    สาขาเป้าหมาย
.1. กลุม่อาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ (Food, 
Agriculture & Bio-Tech) อาท ิเทคโนโลยกีารเกษตร 
(Agritech) เทคโนโลยอีาหาร (Foodtech) เป็นตน้

2. กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์
(Health, Wellness & Bio-Med) อาท ิเทคโนโลยสีขุภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยกีารแพทย ์(Medtech) สปา 
(Spa) เป็นตน้

3. กลุม่เครือ่งมอื อปุกรณอ์จัฉรยิะ หุน่ยนต ์และระบบ
เครือ่งกลทีใ่ชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสค์วบคมุ (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยหีุน่ยนต ์
(Robotech) เป็นตน้

มา: สวุทิย ์ เมษินทรยี ์



ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ

5    สาขาเป้าหมาย

.4. กลุม่ดจิติอล เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตทีเ่ชือ่มตอ่และบงัคบัอปุกรณ์
ตา่งๆ ปัญญาประดษิฐแ์ละเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั (Digital, IOT, 
Artificial intelligence & Embedded Technology) อาท ิเทคโนโลยี
การเงนิ (Fintech) อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ออนไลนโ์ดยไมต่อ้งใชค้น (IoT) 
เทคโนโลยกีารศกึษา (Edtech) อ-ีมารเ์กต็เพลส (E-Market place) 
อ-ีคอมเมริซ์ (E-Commerce) 

5. กลุม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์วฒันธรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่
สงู (Creative, Culture & High Value Services) อาท ิเทคโนโลยกีาร
ออกแบบ (Designtech) ธรุกจิไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Business) 
เทคโนโลยกีารทอ่งเทีย่ว (Traveltech) การเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรกิาร (Service Enhancing) เป็นตน้

มา: สวุทิย ์เมษินทรยี ์



จัดเตรยีม National Brainpower Development 
Strategy 

จัดเตรยีมภายใน1 ปี  ตวัอยา่ง    กลุม่อตุสาหกรรม/ 
เทคโนโลยเีป้าหมาย
1.กลุม่เกษตรและอาหาร ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ (Food & 
Agriculture - Biotech)
2. กลุม่สขุภาพ ใชเ้ทคโนโลยชีวีการแพทย(์ Health & 
Wellness – Biomedical)
3. กลุม่เครือ่งมอือจัฉรยิะและหุน่ยนต ์ใชเ้ทคโนโลยเีมคา
ทรอนกิส ์
( Smart Devices & Robotics – Mechatronics   )
4.กลุม่ดจิทิลัและอนิเทอรเ์น็ตออฟตงิ ใชเ้ทคโนโลยสีมอง
กลฝังตวั
 ( Digital & IOT - Embedded Technology )

5.กลุม่สรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรม ใชค้วามรูด้า้นการบรกิารเพิม่
มลูคา่
 ( Creative & Culture - High Value Services  )



เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวตักรรม
เพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความ
เขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความ
มั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน 

ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

รฐบาล
- บญัชี
นวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐ์

วจิัยและ
พัฒนา

- ขอ้รเิริม่ใหม่
ตาม
นโยบาย
รัฐบาล
- บญัชี
นวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

 

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจิัยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดบัความสามารถ
การแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน  

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดบัความสามารถ
การแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน  เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศเป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที ่1. วจิัยและ
นวตักรรมในอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ
ประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจิัย
และพัฒนาเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรูท้ีม่ ี

ศกัยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัย
เอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและ

นวตักรรม
1. นวตักรรมทีภ่าครัฐนําไปใชบ้รกิาร
ประชาชน ไมต่ํา่กวา่ 3 เรือ่ง
2 . ลดคา่ใชจ้า่ยในการในการลงทนุหรอืการ
ใหบ้รกิารของภาครัฐ .....ลา้นบาท
3. แกป้ัญหาสงัคม ชมุชน ความมั่นคง 
สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชน ใน
เรือ่งสําคัญตามนโยบายรัฐบาล 5 ประเด็น
4. ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/
สงัคม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ..
5.  สดัสว่นทีน่ําไปใชใ้นสงัคม ... รอ้ยละ

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกู
นําไปใชอ้า้งองิในระดบัชาต ิ
และระดบันานาชาต ิรอ้ยละ 
50 

2.องคค์วามรูส้ามารถนําไปตอ่
ยอดเชงิลกึหรอืนําไปใช ้
แกไ้ขปัญหาการดําเนนิงาน
ของหน่วยงาน รอ้ยละ 50

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจิัย
ดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20
2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการ
ขอรับรองมาตรฐาน/การดําเนนิการวจิัยและ
พัฒนา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10 
3. บคุลากรดา้นการวจิัยและนวตักรรมเพิม่ขึน้
เป็น 100,000 คน
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิัย
และนวตักรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี2. มลูคา่การลงทนุในการ

วจิัยและนวตักรรมของภาคเอกชน 
1.5 เทา่ ของคา่ใชจ้า่ยวจิัยและ
นวตักรรมของรัฐ
 1. มนีวตักรรมทีน่ําไปใชป้ระโยชน์
เชงิพาณชิย ์จํานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 15 ของผลงานทัง้หมด
2. มลูคา่การลงทนุในการ

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ดาํเนนิงา

น
 

เปาหมาย

วจิัยและ
นวตักรรมใน
อตุสาหกรรม

และ
คลสัเตอร์
เป้าหมาย

-  วจิัยและพัฒนาเพือ่ความมั่นคง สงัคม 
และการพัฒนาทีย่ั่งยนื
-  วจิัยและพัฒนาในประเด็นสําคญัตาม
ยทุธศาสตรข์องประเทศ
โครงการทา้ทาย
การพัฒนาสิง่ประดษิฐต์น้แบบ
โครงการมุง่เป้า

- การจัดการความรูก้ารวจิัย เพือ่
นําไปสูก่ารพัฒนาชมุชนและสงัคม 

พัฒ
นา
ระบ
บ/
มาตร
ฐาน 
วจิัย

1. วจิัยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรูท้ีม่ ี
ศกัยภาพ
2. วจิัยประยกุต ์ตาม
สาขายทุธศาสตร์
1.โครงการวจิัยทีแ่ลว้เสร็จ
สามารถยืน่ตพีมิพร์ะดบัชาต ิ
หรอืนานาชาต ิรอ้ยละ 50 
2.โครงการวจิัยทีส่ามารถ
กําหนดแนวทางนําไปตอ่ยอด
เชงิลกึหรอืนําไปใชแ้กไ้ข
ปัญหาการดําเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐ
าน
อตุสา
หกรรม

พัฒนา
บคุลาก
รวจิัย
และ
นวตักร
รม

กวา่ ... ของรายการ
5มจีํานวนนวตักรรมทีข่ ึน้บัญชจีํานวน ... 
รายการ

6ผลงานวจิัยและนวตักรรมนําไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์นอตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 ของโครงการ

1. มลูคา่โครงการของรัฐทีม่กีารลงทนุกบัภาคเอกชนในลักษณะ co-funding 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่โครงการทัง้หมด 

2. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีคา่ใชจ้า่ยการวจิัย
และพัฒนา รอ้ยละ 20 ตอ่ปี

3. โครงการวจิัยและนวตักรรมสอดคลอ้งกบั
อตุสาหกรรมและ
    คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้รเิรมิของรัฐบาล 
จํานวน  .. 
4  รายการสนิคา้ในรายการบัญชนีวตักรรมเกดิ
การจัดซือ้จัดจา้งจากภาครัฐเป็นจํานวนไมน่อ้ย
กวา่ ... ของรายการ

5มจีํานวนนวตักรรมทีข่ ึน้บัญชจีํานวน ... 
รายการ

6ผลงานวจิัยและนวตักรรมนําไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์นอตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 ของโครงการ

1.ผลงานวจิัยทีส่ามารถสรา้งนวัตกรรม
ทีภ่าครัฐสามารถนําไปใชบ้รกิาร
ประชาชนไมต่ํา่กวา่5 เรือ่ง

2.ผลงานวจิัยสามารถนําสง่เป็น
แนวทางเพือ่กําหนดนโยบายของ
ภาครัฐ และ/หรอื หน่วยงานที่
รับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70 

3.ผลงานวจิัยทีถ่กูนําไปใชใ้นการ
พัฒนาชมุชนและสงัคม รอ้ยละ 70

พัฒน
า

โครง
สรา้ง
พืน้ฐ
าน
ดา้น
การ
วจิัย
และ
นวตัก
รรม

เป้าหมาย
แผนบรูณา
การ
ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนบรูณา
การ

แนวทาง
ดาํเนนิงาน

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจิัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 
เป็นรอ้ยละ 45

6. ผลงานวจิัยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูนําไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้บัภาคการผลติและ
บรกิาร และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15  ของผลงานทัง้หมด

5. จํานวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาเพิม่เป็น 
15 คนตอ่ประชากร 10,000 คน4. นวัตกรรมทางสงัคมและนวัตกรรมสําหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ

มจีํานวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 

จํานวนหน่วยงาน
ทีไ่ดร้ับการ
รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจิัย เพิม่ข ึน้
รอ้ยละ 20

ผูร้ับบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ข ึน้รอ้ย 10 
ตอ่ปี 

การจา้งงานใหม่
ของบคุลากร
วจิัยและ
นวตักรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจิัยและ
นวตักรรมมกีาร
ใชง้านรว่มกัน
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้ไป

สะสมองคค์วามรู ้

จํานวนโครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณในปี 2561 มกีารสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ NRMS ตัง้แต ่1. Proposal Assessment 2. Ongoing and Monitoring และ
3.Reserch Evaluation รอ้ยละ 100 ของการดําเนนิงาน

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจิัยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 30

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บคุลากร และระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25

2. สดัสว่นการลงทนุวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40

7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรับคา่ใชจ้า่ยวจิัยและพัฒนา มจีํานวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่             
รอ้ยละ 20 ตอ่ปี

* วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้นีห้มายรวมถงึวจิัยและนวตักรรม

3. อนัดบัความสามารถการแขง่ขนัโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้นเทคโนโลย ีจัดโดย IMD อยูใ่นลําดบั .. 



เป้าหมายที ่2. วจิัยและ
นวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้น
สงัคม ชมุชน ความมัน่คง 
และคณุภาพชวีติประชาชน 
ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

เป้าหมายที ่1. วจิัยและ
นวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจิัย
และพัฒนา

เพือ่สรา้ง/สะสมองค์
ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนา
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุน
การวจิัยและนวัตกรรม

1. ขา้ว
2. มันสําปะหลัง
3. ยางพารา
4. ออ้ยและนํ้าตาล
5. ปาลม์นํ้ามัน
6. พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ 
ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก ไม ้
ดอกไมป้ระดับ)

7. สตัวเ์ศรษฐกจิ
8. พลาสตกิชวีภาพ
9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และ
ความปลอดภัยสําหรับ
ผูบ้รโิภค และการคา้

10.วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทาง
การแพทยแ์ละเวชภัณฑ์

11.วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SME)

12.การคมนาคมขนสง่ระบบราง
13.โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
14.การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
15.การบรหิารจัดการการ
ทอ่งเทีย่ว

16.การบรหิารจัดการทรัพยากร
นํ้า

17.ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และระบบนเิวศ

18.การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

19.การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐาน
ความหลากหลายทางชวีภาพ

20.การศกึษาและสรา้งสรรคก์าร
เรยีนรู ้

21.มนุษยศาสตรแ์ละจติ
พฤตกิรรมศาสตร์

22.ประชาคมอาเซยีน

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  
(Natural   Sciences)

2. วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and 
technology)

3. วทิยาศาสตร ์การแพทย์
และสขุภาพ (Medical 
and Health Sciences)

4. เกษตรศาสตร(์Agricultu
re Sciences)

5. สงัคมศาสตร ์(Social 
Sciences)

6. มนุษยศาสตร(์Humaniti
es)

1.วจิัยในคน เชน่ Good 
Clinical Practice 
2.วจิัยในสตัวท์ดลอง เชน่ 
Good Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภยั
หอ้งปฏบิตักิาร
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจิัย
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

และเคมชวภาพ
9. อตุสาหกรรมดจิติอล
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบ
วงจร

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์
อจัฉรยิะ

3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่
รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ
สขุภาพ

4. การเกษตรและ
เทคโนโลยชีวีภาพ

5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจิ
สตกิส์

8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพ
และเคมชีวีภาพ

9. อตุสาหกรรมดจิติอล
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบ
วงจร

มุง่เป้า สาขาการวจิัย
(จําแนกสาขาตาม 

OECD)

มาตรฐานวจิยั

คาํอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

deepening Startup

1.การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึ
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่
ทนัสมยัเพือ่การเกษตร

2.นวตักรรมสนับสนุน Eastern 
Economic Corridor

3.การพัฒนาพลงังานทดแทน
4.Smart Government
5. ระบบขนสง่ทางราง
6.การจัดการเทคโนโลยรีองรับการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Climate 
Technology)

7.Bioeconomy
8.ASEAN Plan of Action on 

Science Technology and 
Innovation (APASTI)

9.การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนั
และจัดการภยัพบิตั ิ

10.การจัดการนํ้า 
11. การพัฒนา Technological 

deepening Startup

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Agenda – Program based)

1. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบ
วงจร

2. นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายุ
และผูพ้กิาร

3. ความมัน่คง และธรรมาภบิาล 
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

5. นโยบายเพือ่การพัฒนาความ
ั่ ั ์

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบ
เครือ่งมอื
2.การกําหนดมาตรฐาน เชน่ 
Good Agriculture Practice, 
Good Manufacturing 
Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคณุภาพตาม
มาตรฐาน

มาตรฐานอตุสาหกรรม

1.หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอื
อปุกรณ์วจิัยเฉพาะทาง
2.อทุยานวทิยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิาร
จัดการนวตักรรม 

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม

1.ทนุการศกึษาวจิัย
2.การพัฒนาอาชพีนักวจิัยและ
นวตักรรม
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility
4.การพัฒนาทกัษะดา้น
เทคโนโลยดีา้นและนวตักรรม
ใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน
5.การสรา้งความตระหนัก

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม

อตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมาย

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล



เป้าหมาย
แผนฯ 12

 

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจิัยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที ่เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ช ้
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวตักรรมเพือ่
ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัของภาคการผลติ
และบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน  

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของ

ประเทศตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจิัยและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ

ประเทศ 
เป็นรอ้ยละ 45

6. ผลงานวจิัยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูนําไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิย์
ใหก้บัภาคการผลติและบรกิาร และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15  ของผลงาน
ทัง้หมด

5. จํานวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนา
เพิม่เป็น 15 คนตอ่ประชากร 10,000 คน

4. นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมสําหรับ
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ

มจีํานวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 

3.2 สดัสว่นการลงทนุ
งานวจิัยพืน้ฐานเพือ่
สรา้ง/สะสมองค์

ความรู ้เป็นรอ้ยละ 30

3.3 สดัสว่นการลงทนุ
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บคุลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นรอ้ยละ 
25

2. สดัสว่นการลงทนุวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40

7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรับคา่ใชจ้า่ยวจิัยและพัฒนา
    มจีํานวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่  รอ้ยละ 20 ตอ่ปี



บญัชนีวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์

เป้าหมายที ่1. วจิัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมาย
ของประเทศ

1. มนีวตักรรมทีน่ําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์จํานวนไมน่อ้ย  กวา่รอ้ยละ 
15 ของผลงานทัง้หมด**

2. มลูคา่การลงทนุในการวจิัยและนวตักรรมของภาคเอกชน 1.5    เทา่ 
ของคา่ใชจ้า่ยวจิัยและนวตักรรมของรัฐ** 

1.  เศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ดาํเนนิงาน

 

วจิัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมและ
คลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิริม่ใหมต่ามนโยบายรัฐบาล

เป้าหมายแผน
บรูณาการ
ตวัชีว้ดั

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

แนวทาง

ดาํเนนิงาน

1. โครงการวจิัยและนวตักรรม
สอดคลอ้งกบั

      อตุสาหกรรมและ  คลสัเตอร์
เป้าหมายและขอ้รเิรมิของรัฐบาล 
จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 20 โครงการ 

2. ผลงานวจิัยและนวตักรรมนําไปสู่
การใชป้ระโยชนใ์น  อตุสาหกรรม
และคลสัเตอรเ์ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 70 ของโครงการ

1. รายการสนิคา้ในรายการบญัชี
นวตักรรม

     เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจาก
ภาครัฐเป็นจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 10 
รายการ

2. มจีํานวนนวตักรรมทีข่ ึน้บญัชี
จํานวน 80 รายการ



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

การสรา้ง 
ความสามารถใน
การแขง่ขนั

• 1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
• 2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์
อจัฉรยิะ

• 3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่
รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ
สขุภาพ

• 4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
• 5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
• 6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต์
• 7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจิ
สตกิส์

• 8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

• 9. อตุสาหกรรมดจิติอล
• 10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร
• 11 ASEAN Plan of Action on 

Science Technology and 
Innovation (APASTI)

• 12 การพัฒนา Technological 
deepening Startup

• 13 นวตักรรมสนับสนุน Eastern 
Economic Corridor

โอกาส ความเสมอ
ภาคและ เทา่เทยีม
กนัทางสงัคม

• 1. ระบบขนสง่ทาง
ราง

• 2.การสรา้งโอกาส
ในการสรา้ง
นวตักรรมทีท่นัสมัย
เพือ่การเกษตร

• 3.  Smart 
Government

คณุภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรตอ่ สิง่แวดลอ้ม 

• 1.การจัดการนํ้า 
• 2.การพัฒนา
เทคโนโลยเีพือ่ป้องกนั
และจัดการภยัพบิตั ิ

• 3.การจัดการ
เทคโนโลยรีองรับการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
(Climate 
Technology)

• 4.การพัฒนาพลงังาน
ทดแทน

• 5.Bioeconomy 

เป้าหมายที ่1. วจิัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ
ประเทศ



เป้าหมายที ่2.   วจิัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้ง
ความเขม้แข็ง

ดา้นสงัคม ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม
ยทุธศาสตรป์ระเทศ

1.นวตักรรมทีภ่าครัฐนําไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ํา่กวา่   รอ้ยละ  15   
ของผลงานทัง้หมด

2.องคค์วามรูท้ีส่ามารถนําไปแกป้ัญหาสงัคม ชมุชน ความมั่นคง 
สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติ
ประชาชนในเรือ่งสําคญัตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น
1.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคมไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

2.  สงัคม

ตวัชีว้ดั

แนวทาง
ดาํเนนิงาน

 

ผลงานวจิัยทีส่ามารถ
สรา้งนวตักรรมทาง
สงัคมหรอืนวตักรรม    
สําหรับ ผูส้งู  อายุ
และผูพ้กิาร  ภาครัฐ
รอ้ยละ 60 ของ โครงการ

เป้าหมาย

แผนบรูณาการ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย

แผนบรูณาการ

แนวทาง

ดาํเนนิงาน

การจัดการความรูก้ารวจิัย
เพือ่นําไปสูก่ารพัฒนาชมุชน
และสงัคม
เพือ่ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ

 วจิัยและพัฒนาเพือ่
ความ มั่นคง สงัคม 
และการพัฒนาที่
ยั่งยนื

วจิัยและพัฒนาใน
ประเด็นสําคญัตาม
ยทุธศาสตรข์อง
ประเทศ
•ทา้ทายไทย
•มุง่เป้า
 

ผลงานวจิัยสามารถนําสง่

เป็น  แนวทางเพือ่
กําหนดนโยบายของ 
ภาครัฐ และ/หรอืน่วยงานที่
รับผดิชอบในดา้นตา่งๆ 
รอ้ยละ 70 ของโครงการ

ผลงานวจิัยสามารถนําไปใช ้ในการ

พัฒนาชมุชนและสงัคม 

รอ้ยละ 70 ของโครงการ



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมั่นคง 
และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

1.1.การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า
2.ความหลากหลายทา
ชวีภาพ และระบบนเิวศ
3.การเปลีย่นแปลงสภ
ภมูอิากาศ
4.การพัฒนาเศรษฐกจิ
ฐานความหลากหลาย
ชวีภาพ
5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิล
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
6.พลาสตกิชวีภาพ

คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติ
ตอ่ สิง่แวดลอ้ม 

1.1.การคมนาคม
ขนสง่ระบบราง
2.วสิาหกจิชมุชน 
และวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
(SME)
3.โลจสิตกิสแ์ละโซ่
อปุทาน
4.การแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ
5.นวัตกรรมทางสงัคม 
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
6.ประชาคมอาเซยีน

โอกาส ความเสมอ
ภาคและ เทา่เทยีม
กนัทางสงัคม

1.1.ความ
เขม้แข็งของ
ชมุชนฐานราก

2.การศกึษาและ
สรา้งสรรคก์าร
เรยีนรู ้
มนุษยศาสตร์
และจติ
พฤตกิรรม
ศาสตร์

การพฒันาและ 
เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพคน 

1.1.การบรหิารจัดการการ
ทอ่งเทีย่ว

2.การพัฒนาสมนุไพร
ไทยครบวงจร
3.วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอื
ทางการแพทยแ์ละ
เวชภณัฑ์
4.ขา้ว
5.มนัสําปะหลงั
6.ยางพารา
7.ออ้ยและนํ้าตาล
8.ปาลม์นํ้ามนั
9..พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ 
ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก 
ไมด้อกไมป้ระดบั)
10.สตัวเ์ศรษฐกจิ

การสรา้ง 
ความสามารถใน
การแขง่ขนั

1.1.นโยบายเพือ่
การพัฒนาความ
มั่นคงทางสงัคม
มนุษย์

2.ความมั่นคง และ
ธรรมาภบิาล 
3.อาหารเพือ่เพิม่
คณุคา่และความ
ปลอดภยัสําหรับ
ผูบ้รโิภค และ
การคา้

ความม ัน่คง 



เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวตักรรม
เพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความ
เขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความ
มั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน 

ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

1.ขา้ว
2.มันสําปะหลัง
3.ยางพารา
4.ออ้ยและนํ้าตาล
5.ปาลม์นํ้ามัน
6.พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก ไม ้
ดอกไมป้ระดบั)

7.สตัวเ์ศรษฐกจิ
8.พลาสตกิชวีภาพ
9.อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภยัสําหรับ
ผูบ้รโิภค และการคา้

10.วสัดอุปุกรณเ์ครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์
11.วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SME)

12.การคมนาคมขนสง่ระบบราง
13.โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
14.การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
15.การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว
16.การบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า
17.ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ
18.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
19.การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทาง
ชวีภาพ

20.การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21.มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร์
22.ประชาคมอาเซยีน

มุง่เป้า

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื (Agenda –

Program based)

1.ดาวเทยีมและเทคโนโลยี
อวกาศ

2.การพัฒนาสมนุไพรไทยครบ
วงจร

3.นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายุ
และผูพ้กิาร

4.ความมั่นคง และธรรมาภบิาล 
5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

6.นโยบายเพือ่การพัฒนาความ
มั่นคงทางสงัคมมนุษย์

7.ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก



เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา

เพือ่สรา้ง  /  สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูนําไปใชอ้า้งองิในระดับชาต ิและระดบั
นานาชาต ิรอ้ยละ 50**
 
2.องคค์วามรูส้ามารถนําไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอืนําไปใชแ้กไ้ขปัญหาการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50

ตวัชีว้ดั

แนวทางดาํเนนิงาน
 

วจิัยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองค์
ความรูท้างดา้น
วชิาการเชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตามสาขา
การวจิัย
โดยเนน้ดา้นสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์
ศลิปะ วฒันธรรม    คณุธรรมและ
จรยิธรรม อยา่งเหมาะสม
โครงการวจิัยทีแ่ลว้เสร็จสามารถ
ยืน่

ตพีมิพ ์ระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิ
รอ้ยละ 

50** 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

ตวัชีว้ดั

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

แนวทาง

ดาํเนนิงาน

3.  สะสมองค์
ความรู ้

วจิัยประยกุตเ์ชงิลกึหรอืตอ่ยอดเพือ่ 
นําไปใชแ้กไ้ขปัญหาการดําเนนิงาน
ของ หน่วยงาน

โครงการวจิัยทีส่ามารถกําหนด
แนวทาง นําไปตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอื
นําไปใชแ้กไ้ขปัญหาการ
ดําเนนิงาน
ของหน่วยงาน รอ้ยละ 50



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

เป้าหมายที ่3.   วจิัยและพัฒนาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ ี
ศกัยภาพ

การสรา้ง ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

• วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences)

• วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology)

• เกษตรศาสตร(์Agriculture 
Sciences)

โอกาส ความเสมอภาค
และ เทา่เทยีมกนัทาง

สงัคม
• สงัคมศาสตร ์(Social Sciences)
• มนุษยศาสตร์ (Humanities)
• วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละ
สขุภาพ (Medical and Health 
Sciences)



เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

สาขาการวจิยั(จาํแนกสาขาตาม OECD)
1.วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ       ( Natural   Sciences  )

2.วศิวกรรมและเทคโนโลย ี    ( Engineering and 
technology  )

3.วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ     ( Medical and 
Health Sciences  )

4.เกษตรศาสตร ์             ( Agriculture Sciences   )

5.สงัคมศาสตร ์              ( Social Sciences  )

6.มนุษยศาสตร ์                    ( Humanities  )  



เป้าหมายที ่4.    พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุน

การวจิัยและนวตักรรม
1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจิัยดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้     รอ้ยละ 
20

2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การ
ดําเนนิการวจิัยและพัฒนา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ10
3. บคุลากรดา้นการวจิัยและนวตักรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน**
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิัยและนวตักรรม   เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 10 ตอ่ปี

4.โครงสรา้ง
พืน้ฐาน

ตวัชีว้ดั

แนวทาง
ดาํเนนิงาน

 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน วจิัย

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน
อตุสาหกรรม

พัฒนาบคุลากร
วจิัยและ
นวตักรรม

พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นการวจิัย
และนวตักรรม

เป้าหมาย
แผนบรูณาการ

ตวัชีว้ดั

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

แนวทาง

ดาํเนนิงาน
  

จํานวนหน่วยงานที่
ไดร้ับการรับรอง 
หรอืขึน้   ทะเบยีน  
มาตรฐานการวจิัย 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20

 

ผูร้ับบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน)

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 
ตอ่ปี 

 การจา้งงานใหม่
ของบคุลากรวจิัย
และนวตักรรม
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี**

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้งพืน้ฐาน
วจิัยและนวตักรรม
มกีารใชง้านรว่มกนั

ระหวา่ง 
2 หน่วยงานขึน้ไป



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการ
วจิัยและนวตักรรมการสรา้ง ความสามารถใน

การแขง่ขนั

• หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณว์จิัย
เฉพาะทาง

• อทุยานวทิยาศาสตร์
• Pilot Plant
• ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวตักรรม 
• ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
• การกําหนดมาตรฐาน เชน่ Good 

Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice

• การทดสอบ
• การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน
1.วจิัยในคน เชน่ Good Clinical 

Practice 
2.วจิัยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good 

Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภยั
หอ้งปฏบิตักิาร
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจิัย
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

การพฒันาและ เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพคน 

• 1.ทนุการศกึษาวจิัย
• 2.การพัฒนาอาชพีนักวจิัยและ
นวตักรรม

• 3.การสง่เสรมิ Talent Mobility
• 4.การพัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยดีา้นและนวตักรรม
ใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน

• 5.การสรา้งความตระหนัก



เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการ
วจิัยและนวตักรรม

1.วจิัยในคน เชน่ Good Clinical Practice 2.วจิัยในสตัวท์ดลอง 
เชน่ Good Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร 4.มาตรฐานจรยิธรรม
นักวจิัย
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

                                           มาตรฐานวจิัย

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
2.การกําหนดมาตรฐาน เชน่ Good Agriculture Practice, Good Manufacturing Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานอตุสาหกรรม

1.หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจิัยเฉพาะทาง              2.  อทุยานวทิยาศาสตร์
3.Pilot Plant 4.  ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิาร
จัดการนวตักรรม
5.ระบบสารเทศการวจิัยและนวตักรรม

                  โครงสรา้งพืน้ฐานวจิัยและนวตักรรม

1.ทนุการศกึษาวจิัย                 2.การพัฒนาอาชพีนักวจิัยและนวตักรรม
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและนวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน
5.การสรา้งความตระหนัก

      บคุลากรวจิัยและนวตักรรม



เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม 
ชมุชน ความมัน่คง และคณุภาพชวีติ
ประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

เป้าหมายที ่1. วจิัยและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ

ประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีักยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและนวัตกรรม

1. ขา้ว
2. มนัสําปะหลัง
3. ยางพารา
4. ออ้ยและนํ้าตาล
5. ปาลม์นํ้ามัน
6. พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล 

พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดับ)
7. สตัวเ์ศรษฐกจิ
8. พลาสตกิชวีภาพ
9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัย

สําหรับผูบ้รโิภค และการคา้
10. วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภณัฑ์
11. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SME)
12. การคมนาคมขนสง่ระบบราง
13. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
14. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
15. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว
16. การบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า
17. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบ

นเิวศ
18. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
19. การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพ
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร์
22. ประชาคมอาเซยีน

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences)

2. วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology)

3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละ
สขุภาพ (Medical and Health 
Sciences)

4. เกษตรศาสตร(์Agriculture 
Sciences)

5. สงัคมศาสตร ์(Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร(์Humanities)

1.วจิัยในคน เชน่ Good Clinical Practice 
2.วจิัยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good 
Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิาร
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจิัย
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ

4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ
9. อตุสาหกรรมดจิติอล
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

มุง่เป้า

สาขาการวจิยั
(จําแนกสาขาตาม OECD)

มาตรฐานวจิยั

คาํอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 
2561

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ทีท่ันสมัยเพือ่การเกษตร

2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor
3. การพัฒนาพลงังานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนสง่ทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ (Climate Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and 

Innovation (APASTI)
9.  การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการภัยพบิัต ิ
10.การจัดการนํ้า 
11. การพัฒนา Technological deepening Startup

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Agenda – Program based)

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ
2. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร
3. นวัตกรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
4. ความมั่นคง และธรรมาภบิาล 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
6. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทางสงัคม

มนุษย์
7. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
2.การกําหนดมาตรฐาน เชน่ Good 
Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานอตุสาหกรรม

1.หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจิัย
เฉพาะทาง
2.อทุยานวทิยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม
5.ระบบสารเทศการวจิัยและนวัตกรรม

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม

1.ทนุการศกึษาวจิัย
2.การพัฒนาอาชพีนักวจิัยและนวัตกรรม
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้น
และนวัตกรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน
5.การสรา้งความตระหนัก

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาลขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล



23

เป้าหมาย
สดัสว่นการ
จดัสรร

งบประมาณ
(รอ้ยละ)

เป้าหมายที ่1. วจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมาย
ของประเทศ 

45
เป้าหมายที ่2. การวจิยัและพฒันา นวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรอืสรา้งความ
เขม้แข็งดา้นสงัคม ชุมชน และความม ัน่คง

เป้าหมายที่ 3. วิจยัเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู ้ท ี่ม ีศกัยภาพ  เป็น
ฐานความรูใ้นการวจิยัและพฒันา

30

เป้าหมายที ่4. สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบนวตักรรม มาตรฐาน
วจิยั มาตรฐานอุตสาหกรรม และบุคลากรวจิยัและนวตักรรมทีม่คีุณภาพ
และเพยีงพอ สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมของประเทศ

25

การบรหิารแผนงานโครงการ กจิกรรม ภายใตก้รอบ
แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 

2561



ทศทางการจดงบประมาณสนบสนุนงานวจยและนวตกรรม
เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนั
1.เพือ่ปรับทศิทางใหง้านวจิัยและนวตักรรมในกลุม่ทีม่ศีกัยภาพสงูมี
บทบาทสําคญัในการตอบโจทยน์โยบายหลกั ทัง้ขอ้รเิริม่ใหมท่ีส่าคญั 
(initiatives) ระเบยีบวาระแหง่ชาต ิ(national agenda) หรอืสาขา
เป้าหมาย (targeted sector)
2.นวตักรรมตอบโจทยน์โยบายและสาขาเป้าหมายทีร่ัฐบาลกาหนด

3.สง่เสรมิใหง้านวจิัยและนวตักรรมทีส่นับสนุนดว้ยงบประมาณของรัฐ
เกดิผลกระทบในการสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนัของภาคการผลติ
และบรกิารอยา่งแทจ้รงิ (commercialization) หรอืนาไปใชป้ระโยชนด์า้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิผลกระทบสงู (high impact)

4.สง่เสรมิการรว่มลงทนุและรว่มดาเนนิการกบัภาคเอกชนหรอืดาเนนิการ
รว่มกบัคณะทางานประชารัฐ

5.สง่เสรมิบรูณาการการวจิัยและนวตักรรมรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

6.สัง่สมความสามารถทางนวตักรรม และการสรา้งเทคโนโลย ี(Technology 
Content) โดยคนไทย (อาจรว่มมอืตา่งประเทศ)



การควบคมุ
คณุภาพ

• กระบวนการบรหิารงบประมาณเพือ่การวจิยัทีม่ ี
คณุภาพ

การควบคมุ
คณุภาพ

•การคดัเลอืกโครงการวจิยัทีม่คีณุภาพเพือ่ทาํวจิยั
•   มกีารกาํหนดแผน/นโยบายการวจิยั
•กระบวนการวจิยั  มดีชันชีีว้ดัชดัเจนการตดิตาม

การควบคมุ
คณุภาพ

•ตดิตามประเมนิผลโครงการ ตรวจสอบการดาํเนนิงาน
•และสง่เสรมิใหง้านวจิยับรรลผุลทีด่ ี

การควบคมุ
คณุภาพ

• สามารถนําไปพฒันาสูเ่ชงิพาณชิย์



แผนบรูณาการการวจิัยและนวตักรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมายที ่1     วจิัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่2     วจิัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอื
สรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมั่นคง และ
คณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

เป้าหมายที ่3      วจิัยและพัฒนาเพือ่สรา้ง/สะสมองค์
ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ

เป้าหมายที ่4      พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัย
เอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและนวตักรรม



การประเมนิผลโครงการ 

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู
เกีย่วกบัแผนและโครงการ

เปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงคข์องแผนและโครงการ
ทีว่างไว ้

เป็นขอ้มลูพืน้ฐานสําคญัในการปรับปรงุแกไ้ขแผนและ
โครงการ เพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัการดําเนนิการ
ตอ่ไป



ความสําคญัของการประเมนิผลโครงการวจิัย

1.เพือ่พจิารณาวา่โครงการวจิัยสามารถตอบสนองตอ่วตัถ ุ
ประสงคเ์ป้าหมายหรอืความตอ้งการขององคก์รและ สงัคมได ้
หรอืไม่

2.ทรัพยากร   เงนิ คน วสัดอุปุกรณ์ เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
โครงการแผนงาน

3.ทรัพยากรธรรมชาต ิ ผลกระทบจากแผน/โครงการทีม่ตีอ่ 
สิง่แวดลอ้มและสงัคม จงึตอ้งประเมนิเพือ่หาทางป้องกนั

4.เพือ่พจิารณาคดัเลอืกแผน/โครงการทีเ่หมาะสมทีส่ดุในกรณีที่
มขีอ้เสนอ/โครงการหลายแผนเพือ่สนองวตัถปุระสงค์



วตัถปุระสงค์
    1. เพือ่ทราบผลความกา้วหนา้ในการดําเนนิงานของโครงการวจิัย

       2. เพือ่ทราบปัญหาอปุสรรคทีแ่ละหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
อปุสรรคใหง้านบรรลเุป้าหมาย

     3. เพือ่สนับสนุนโครงการวจิัยทีม่ปีระสทิธผิลใหม้กีารขยายผลเพือ่
การพัฒนาในเกดิขึน้อนาคตตอ่ไป

4 เพือ่ยกเลกิโครงการวจิัยทีม่คีวามผดิพลาดหรอืลม้เหลวและมี
ผลกระทบในเชงิลบมากกวา่เชงิบวก

          5. เพือ่นําผลการประเมนิของโครงกาวจิัยทีด่ําเนนิการแลว้มาปรับปรงุ
แกไ้ขปัญหาการดําเนนิงานงานในดา้นตา่งๆ 



ผลดขีองการประเมนิงานวจิัย

1.นกัวจิยั  ตอ้งมคีวามรู ้เกีย่วกบัการประเมนิงานวจิยั 
(Evaluation of research) เพือ่ใหส้ามารถคดัเลอืกงานวจิยัตา่งๆ ที่
มคีณุภาพมาไวใ้ชป้ระกอบการศกึษาเพิม่เตมิ

2.ทาํใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจทีก่วา้ง ขึน้ในการทาํวจิยั
ของตน

3.ทาํใหท้ราบวา่ในการประเมนิงานวจิยัน ัน้มกีารพจิารณา
ในเรือ่งใดบา้ง เพือ่ทีว่า่ตนจะไดส้ามารถทาํงานวจิยัใหม้ ี
ความถกูตอ้งสมบรูณ ์และมคีณุภาพยิง่ข ึน้

4.การประเมนิงานวจิยัเป็นกระบวนการในการพจิารณาตดัสนิใจ
วา่งานวจิยัน ัน้ๆ มคีวามถกูตอ้งสมบรูณ์และมคีณุภาพเป็น
อยา่งไร



ประโยชนข์องการประเมนิผลโครงการวจิัย

1.ทําใหก้ารกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละมาตรฐานของการดําเนนิงานมี
ความชดัเจน และสามารถทีจ่ะนําไปปฏบิตัไิด ้

           2.ทําใหก้ารใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งคุม้คา่หรอืเกดิประโยชนเ์ต็มที ่

         3.มผีลใหโ้ครงการวจิัย   บรรลถุงึวตัถปุระสงคแ์ละสามารถดําเนนิงานได

         4.สามารถแกป้ัญหาอนัเกดิจากผลกระทบของโครงการวจิัย     และทํา
ใหแ้ผน/โครงการเกดิความเสยีหายลดนอ้



องคป์ระกอบของการประเมนิ

1.สิง่ทีจ่ะประเมนิ

2.ผูใ้ชผ้ลการประเมนิ

3.ผูป้ระเมนิ

4.กระบวนการประเมนิ



เทคนคิของการประเมนิโครงการวจิัย

1.ตอ้งทําการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูรายละเอยีดของ
โครงการวจิัย

2.ศกึษาภาพรวมของกรอบการประเมนิโครงการ

3.ศกึษากระบวนการขัน้ตอนการดําเนนิงานของโครงการ

4.วเิคราะหจ์ดุเดน่ จดุออ่น ความสําเร็จ ความลม้เหลวทกุ
กระบวนการของการวจิัย

5.เป็นเครือ่งมอืชว่ยในการเขยีนรายงานการประเมนิผล
โครงการวจิัย



แนวทางการวเิคราะหโ์ครงการ
1.การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภายนอกโครงการ    โดย
พจิารณาสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่โครงการ

2.การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภายในตวัโครงการ

2.1  ความสอดคลอ้งและความสมบรูณข์องโครงการ

2.2   ความเหมาะสมและประโยชนข์องโครงการ

2.3  ความเป็นไปไดข้องโครงการ



สิง่ทีค่วรวเิคราะหจ์ากโครงการ

1. การวเิคราะหข์อบเขต กระบวนการในการดําเนนิ
โครงการ (Project Flow)

2. การวเิคราะหผ์ลผลติ ผลลพัธ ์และตวัชีว้ดัของ
โครงการ

3. การวเิคราะหค์วามสมัพันธแ์ละเชือ่มโยงระหวา่ง
โครงการกบัยทุธศาสตรใ์นระดบัตา่งๆ



สิง่ทีค่วรวเิคราะหจ์ากโครงการ
4. การวเิคราะหผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
 ( Stakeholder Analysis   )

5. การวเิคราะหป์ระโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ 
( Cost / Benefit Analysis   )

6. การวเิคราะหค์วามสมัพันธก์บัโครงการอืน่

7. การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีส่ําคญั 
(  Risk Analysis )



การวเิคราะหข์อบเขต กระบวนการ

• ผูร้ับบรกิาร
• ภมูศิาสตร์
• ขัน้ตอนและกระบวนการในการดําเนนิโครงการ

ขอบเขตโครงการ พจิารณา

• สิง่ทีจ่ะทําอยา่งครบถว้นเพือ่ใหโ้ครงการสําเร็จ
• สิง่ทีจ่ะไมท่ํา
• กระบวนการในการดําเนนิโครงการ

ผลทีเ่กดิขึน้



การวเิคราะห ์ขอบเขต กระบวนการ

• สิง่ทีจ่ะไดร้ับเมือ่โครงการเสร็จสิน้
•  ผลงานทีเ่กดิจากการดําเนนิกจิกรรมของโครงการ
โดยตรง

ผลผลติ

• ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้จากการนําผลผลติจากโครงการวจิัย
ไปใชป้ระโยชน์

• ตวัชีว้ดัทีแ่สดงความสําเร็จของโครงการ

ผลลพัธ์

• ความสําเร็จทีจ่ะไดร้ับ
• เครือ่งมอืในการระบวุา่ไดร้ับความสําเร็จนัน้หรอืยัง

ความสําเร็จ



การวเิคราะห ์ ความสมัพันธแ์ละเชือ่มโยง
ระหวา่งโครงการกบัยทุธศาสตร์

• ความเชือ่มโยงระหวา่งโครงการกบัยทุธศาสตรต์า่งๆ 
• ใหค้วามสําคญักบัระดบัความเชือ่มโยง และระบคุวาม
เชือ่มโยงทีช่ดัเจนวา่เชือ่มโยงกบัตวัชีว้ดั เป้าประสงค ์
และประเด็นยทุธศาสตรใ์ดบา้ง

พจิารณาจาก

• โครงการทีค่ดิขึน้มามคีวามเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรใ์นระดบัตา่งๆ หรอืไม ่และอยา่งไร?

ผลทีเ่กดิขึน้



การวเิคราะหผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
( Stakeholder Analysis )

• ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการ 
• บทบาท ความสําคญัของกลุม่บคุคล บคุคลดงักลา่ว
• ประเด็นปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้

พจิารณาจาก

• หน่วยงาน กลุม่บคุคล บคุคล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
และผลกระทบของบคุคลเหลา่นัน้ตอ่ความสําเร็จของ
โครงการ

ผลทีเ่กดิขึน้



การวเิคราะหป์ระโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ
 ( Cost  / Benefit Analysis  )

• ผลประโยชนท์างการเงนิจากโครงการ
( Net Present Value, NPV)

• ผลประโยชนท์างสงัคม

พจิารณาจาก

• โครงการนีม้คีวามคุม้คา่ในการลงทนุหรอืไม?่
• ใชใ้นการเปรยีบเทยีบระหวา่งโครงการหลาย
โครงการ

ผลทีเ่กดิขึน้



จดุเดน่ของการประเมนิโครงการวจิัย
1.การประเมนิโครงการวจิัยเป็นกจิกรรมทีม่คีวามสําคญัอยา่งยิง่
ในการบรหิารโครงการของหน่วยงานวจิัยและหน่วยสนับสนุน
การวจิัย

2.การประเมนิโครงการวจิัยเป็นกระบวนการทีใ่หข้อ้มลูยอ้นกลบั  
ซึง่สามารถ นํามาใชใ้นการปรับปรงุการดําเนนิงานของ
โครงการวจิัยใหม้ปีระ สทิธ ิภาพมากยิง่ขึน้

3. ทําใหท้ราบขอ้บกพรอ่ง จดุเดน่ จดุดอ้ยของโครงการวจิัย

4.ทําใหท้ราบวา่โครงการวจิัยไดบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมาย
เพยีงใด

5.เป็นขอ้มลูทีจ่ําเป็นสําหรับการนําไปใชใ้นการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัการดําเนนิโครงการวจิัยไดท้ัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต



กระบวนการประเมนิโครงการ

1.ประเมนิอะไร - การวเิคราะหโ์ครงการ

2.ทําไมตอ้งประเมนิ - หลกัการและเหตผุลของการ
ประเมนิ

3.ประเมนิเพือ่อะไร - วตัถปุระสงคข์องการประเมนิ

4.ประเมนิอยา่งไร - ออกแบบการประเมนิ



กระบวนการประเมนิโครงการ

5. ใชเ้ครือ่งมอือะไร - เลอืกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บ
ขอ้มลู

6.เก็บขอ้มลูอยา่งไร - วธิ/ีขัน้ตอนการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู

7.จัดกระทําขอ้มลูอยา่งไร - การวเิคราะหข์อ้มลู สถติิ

8.นําผลไปใชอ้ยา่งไร - การเขยีนรายงานการประเมนิ



การประเมนิโครงการวจิัยทีด่ี

1. โครงการบรรลวุตัถปุระสงคท์ีก่ําหนดไวม้ากนอ้ยเพยีงใด

2. ผลทีเ่กดิคุม้คา่หรอืไม ่(Cost - Effective)

3. โครงการมผีลกระทบตอ่กลุม่เป้าหมายผูร้ว่มโครงการ
อะไรบา้ง (ผลกระทบระยะยาวหรอืหลงัสิน้สดุโครงการ
(Impact) ผลกระทบระหวา่งดําเนนิโครงการ(Effect)

4. ควรตดัสนิใจอยา่งไรเกีย่วกบัโครงการ



การวดัประสทิธภิาพของหน่วยงาน

• ประสทิธภิาพ หมายถงึ รอ้ยละของโครงการที่
เสร็จสิน้

• และงบประมาณทีใ่ชไ้ปเทยีบกบัโครงการที่
ไดร้ับจัดสรรและงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร

• ขอ้มลูจากระบบ  Ongoing monitoring 
• ณ วนัที ่2 ก.พ.59



ประเด็นสําคัญของการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
1.  คณุภาพของโครงการ ขอ้คน้พบทีส่ําคญั หรอืนวตักรรม
ใหม+่ สามารถแกป้ัญหาทีส่ําคญั+ องคค์วามรูใ้หม ่ ทีม่ี
นัยสําคญั

2.  คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ     สามารถ นําเสนอขอ้มลู
ตามหวัขอ้ทีก่ําหนดไวไ้ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน ดว้ย
ภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

3.  ความเหมาะสมของนักวชิาการ/ทมีวจิัย        นักวชิาการมี
ความรูค้วามเชีย่วชาญครอบคลมุทกุสาขาวชิาการในเรือ่งทีว่จิัย 
มคีวามพรอ้มและสามารถอทุศิเวลาใหง้านวจิัย



ประเด็นสําคัญของการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.  จรยิธรรมการวจิัย ดําเนนิการวจิัยตามมาตรฐานและ
จรยิธรรมการวจิัย

(1 )    จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์

( 2 )   จรยิธรรมการวจิัยในคน

(3 )   มาตรฐานความปลอดภยัทางชวีภาพดา้นพันธวุศิวกรรม

(4  )   มาตรฐานความปลอดภยัสําหรับหอ้งปฏบิตักิารที่
เกีย่วกบัสารเคมี

5.  งบประมาณการวจิัย   ความเหมาะสม     คุม้คา่การวจิัย



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจิัย

1. ความสอดคลอ้ง     [10 คะแนน]

2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจิัย   [60 คะแนน]

3. ผลกระทบของแผนงานวจิัย (impact)     [30 
คะแนน]



1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน]

1.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต*ิ* มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

1.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต*ิ* มคีวาม
สอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาติ

1.3 ยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น* มคีวาม
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจิัย



1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน]

1.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ประเทศ

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มคีวามสอดคลอ้งกบั
นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึง่ประกอบดว้ย ระเบยีบวาระ
แหง่ชาต ิโครงการทา้ทายไทย และนโยบายรัฐบาล

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจิัย



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจิัย
2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจิัย [60 
คะแนน]

2.1 ปัจจัยการวจิัย (input) [20 คะแนน]

2.2 กระบวนการวจิัย (process) [20 คะแนน]

2.3 ผลผลติการวจิัย (output) [20 คะแนน]



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจิัย
2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจิัย [60 
คะแนน]

2.1 ปัจจัยการวจิัย (input) [20 คะแนน]

2.1.1 หวัเรือ่งของการวจิัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเรง่ดว่น (hot 
issue) ทีม่คีวามสําคญัและจําเป็น ตอ้งทําวจิัยเพือ่แกไ้ข
ปัญหาอยา่งเรง่ดว่น

2.1.2 วตัถปุระสงคห์ลกัของการวจิัยมคีวามชดัเจนและเป็น
รปูธรรม

2.1.3 มศีกัยภาพสงูในการเป็นศนูยก์ลาง (hub) เพือ่
พจิารณาศกัยภาพของหน่วยงานวจิัยหลกัทีร่ับผดิชอบแผน
งานวจิัย รวมทัง้ศกัยภาพในการทําหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลาง หรอื
ศนูยป์ระสานงานกลางกบัหน่วยงานวจิัยอืน่ทัง้ในและ
ตา่งประเทศเพยีงใด
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2.1.4 การมสีว่นรว่มของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็น
งานวจิัยทีม่หีน่วยงานรว่มดําเนนิการหลายหน่วยงานภายใต ้
เป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกัเดยีวกนั

-อาจประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐ (ทัง้นีห้ากเป็นไปไดค้วรมี
ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภาครัฐไมน่อ้ยกวา่ 2 กระทรวง
ขึน้ไป)

-ภาคเอกชน/ภาคประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรว่มกนัคดิรว่มกนั
ทําการวจิัยและพัฒนาเป็นคณะ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศในเชงิหุน้สว่น (partnerships)

- โดยมกีารสมทบคา่ใชจ้า่ยในการวจิัยและพัฒนา และมสีว่น
รว่มในการนําผลการวจิัยและพัฒนาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชนใ์น
การแกป้ัญหาและพัฒนาประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม
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2.1.5 โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารแผนงานวจิัยและคณะผูว้จิัย มี
ความเหมาะสมและมคีวามพรอ้มคอืครอบคลมุทกุสาขาวชิา
การหรอืกลุม่วชิาในเรือ่งทีว่จิัย

1) แสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มของคณะผูว้จิัยทีจ่ะทําการวจิัย
ไดส้ําเร็จ

2) มวีฒุกิารศกึษา ประสบการณใ์นการวจิัย และมคีวาม
เหมาะสมกบัภาระหนา้ทีท่ีก่ําหนดไวใ้นแผนงานวจิัย

3) เป็นทีย่อมรับในวงการวชิาการดา้นการวจิัย

4) อทุศิเวลาใหก้บัการทําการวจิัยตลอดแผนงานวจิัย

5) มจีรรยาวชิาชพีวจิัย และความรับผดิชอบสงู    ไมม่ปีระวตั ิ
ตดิคา้งการสง่รายงานการวจิัย/การเงนิ
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2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสใหน้ักวจิัยรุน่ใหมเ่ขา้มามสีว่น
รว่มในการทําการวจิัย เพือ่เป็นการสรา้งนักวจิัยรุน่ใหมเ่พิม่ขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง

2.1.7 มผีลการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง และการตรวจเอกสารอา้งองิ
อยา่งสมบรูณเ์

1) แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ี
สมมตุฐิาน หรอืกรอบแนวความคดิเดมิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
แสดงความเกีย่วเนือ่งและความสมัพันธข์องเรือ่งทีจ่ะทํา
การวจิัยกบัผลการวจิัยอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ ใหเ้ห็น
วา่จะใชส้นับสนุนหรอืเป็นแนวทางในการวจิัย

2) มกีารอา้งองิผลงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ชดัเจน 
ถกูตอ้งตามระบบสากลนยิม
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2 กระบวนการวจิัย (process) [20 คะแนน]

1 )แสดงกระบวนการวจิัยทีม่คีวามเชือ่มโยงระหวา่งทฤษฎ ี
สมมตุฐิาน หรอืกรอบแนวความคดิสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน และ
มคีวามเป็นไปไดส้งู โดยการแสดงความสมัพันธแ์ละสนับสนุนซึง่
กนัและกนัระหวา่งแผนงานวจิัยยอ่ย/โครงการวจิัยภายใตแ้ผน
งานวจิัย เพือ่เนน้ใหเ้ห็นเป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกัเดยีวกนั

2) ระบกุลยทุธโ์ดยเชือ่มโยงขัน้ตอนการทําการวจิัยอยา่งสมบรูณ ์
ถกูตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกั

3 )  แสดงแผนการถา่ยทอดเทคโนโลย ีหรอืผลการวจิัยสู่
กลุม่เป้าหมายหรอืสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาขัน้
ตอ่ไป หรอืการบรหิารงานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยระบุ
กลุม่เป้าหมาย วธิกีารถา่ยทอด ระยะเวลา สถานที ่ฯลฯ ใหช้ดัเจน 
และมกีารเสนอของบประมาณในสว่นนี้
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2.3 ผลผลติการวจิัย (output) [20 คะแนน]

2.3.1 งานวจิัยทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ เชน่ ดา้น
เกษตรกรรม อตุสาหกรรม การทอ่งเทีย่วและการพาณชิย ์และการ
สรา้งคณุคา่เพิม่ทางสงัคมและวฒันธรรม  ในแตล่ะขัน้ตอนของ
การวจิัย และพัฒนาอยา่งเป็นระบบและครบวงจรตามรปูแบบหว่ง
โซม่ลูคา่ (value chain)

2.3.2 แสดงผลสําเร็จทีค่าดวา่จะไดร้ับเมือ่สิน้สดุการวจิัยไดช้ดัเจน
2.3.3 ระบกุลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดร้ับประโยชน ์และผลกระทบจาก
ผลงานวจิัยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ รวมทัง้สนองตอบยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต ิยทุธศาสตรก์ารวจิัยของ
ชาตริายประเด็น ยทุธศาสตรป์ระเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของ
รัฐบาล รวมถงึยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน (แผนปฏบิตัริาชการ 4 
ปี)2.3.4 แสดงจํานวนนักวจิัยรุน่ใหมท่ีค่าดวา่จะเกดิจากการทําการ
วจิัย
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3. ผลกระทบของแผนงานวจิัย (impact) [30 คะแนน]

3.1 ผลลพัธ ์(outcome) ของแผนงานวจิัยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
เป็นตวัคณู (multiplier) ทีส่ง่ผลสะเทอืนสงูในเชงิผลกระทบตอ่
สงัคม ชาต ิและนานาชาตเิป็นอยา่งมาก ซึง่ผลกระทบของ
งานวจิัย อาจจะแสดงในเชงิปรมิาณ หรอืเป็นงานวจิัยทีม่กีารตอ่
ยอด และใชต้น้ทนุตํา่ แตไ่ดผ้ลตอบแทนสงู หรอืเป็นงานวจิัยที่
ผลติไดป้รมิาณมากและตรงตามความตอ้งการของตลาด ทําให ้
ไดร้ับผลตอบแทนสงูตามไปดว้ย

3.2 งานวจิัยไดพ้ัฒนาเชือ่มโยงจากทอ้งถิน่ โดยใชภ้มูปิัญญา
ไทยและมแีนวโนม้จะสามารถขยายการพัฒนาไปสู่
ระดบัประเทศ และนานาชาติ
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3.3 ผลลพัธข์องงานวจิัยจะทําใหเ้กดิผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ หรอืไม ่
ตามยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น 

3.3.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต*ิ*

3.3.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต*ิ*・・
3.3.3 ยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น*・
3.3.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ

1) การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพือ่หลดุพน้จาก
ประเทศรายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness)

2) การลดความเหลือ่มลา้ (Inclusive Growth)

3) การเตบิโตทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Growth)

4) การสรา้งความสมดลุและปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process)



     เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุตัถปุระสงคส์ือ่
ความหมายชดัเจนและมขีอ้มลูเพยีงพอประกอบการ
พจิารณา

• ความเป็นไปไดท้างการตลาดมตีลาดรองรับและ
โอกาสเตบิโตสงู/มคีวามเป็นไปไดม้ผีูป้ระกอบการรับ
เทคโนโลยสีงู

• ความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยมีผีลงานวจิัยและ
พัฒนา/วจิัยตอ่ยอดเทคโนโลยทีีถ่า่ยทอดมาพรอ้ม
ขยายผลเชงิพาณชิยไ์ดจ้รงิ/ เป็น Disruptive 
Technology

• ความสามารถในการแขง่ขนัมคีวามสามารถเหนอื
คูแ่ขง่ในตลาดเป้าหมายมาก/มขีอ้ไดเ้ปรยีบเรือ่ง
ตน้ทนุมาก

2.แผนการพัฒนานวตักรรม(เทคโนโลยแีละการใช ้
ประโยชนเ์ชงิพาณชิย)์

35
%

5
%

15
%

15
%

5
%

15
%



เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์

3.ความพรอ้มของหนว่ยงาน

หน่วยงานมรีะบบบรหิารจัดการทีด่ี

หน่วยงานมโีครงสรา้งพืน้ฐานเพยีงพอ

หน่วยงานมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและการ
บรหิารจัดการ

หน่วยงานหรอืนักวจิัยมอีงคค์วามรูห้ลกั (core technology 
เชน่ ม ีknow how สทิธบิตัร หรอืผลงานตพีมิพใ์นสาขา
นัน้ๆ) ทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

หน่วยงานหรอืนักวจิัยมผีลงานเป็นทีย่อมรับในสาขานัน้ๆ 
(proven record)

หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มดําเนนิงานอยา่งดี

35
%

5
%

15
%

15
%

5
%

15
%



4.ความรว่มมอืกบัภาคเอกชน มคีวามรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการ
ทีม่ศีกัยภาพ
-มกีารรว่มลงทนุจากผูป้ระกอบการ (In cash)  มผีูป้ระกอบการ
รว่มดําเนนิการ (In kind) เพยีงพอในการตอ่ยอดสูอ่ตุสาหกรรม

5.ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคม เพิม่ความสามารถ
การแขง่ขนัของเอกชนทีร่ว่มโปรแกรม

/ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs/สนับสนุนให ้
เกดิ Startup

สรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชมุชน สงู

/ เพิม่การจา้งงาน / มศีกัยภาพทีจ่ะนาไปใชป้ระโยชนใ์น
อนาคต

15
%

30
%

เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์



เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจิัยและนวตักรรม
เชงิยทุธศาสตร์

1. ประเด็นงานวจิัยสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์

1 .  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่1

2.  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

3.  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรว์จิัยชาต ิ20 ปี

4. ไมส่อดคลอ้ง



เป้าหมายที ่2 และ3   โครงการวจิัยและ
นวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

2. ความสอดคลอ้งตามตวัชีว้ดัเป้าหมายแผนบรูณาการ

  นวตักรรมทีร่ัฐบาลนําไปใชบ้รกิารประชาชน ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

  องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถนําไปแกไ้ขปัญหาสงัคม ชมุชน 
ความมั่นคง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่ง
สําคญัตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น

   แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

  ไมส่อดคลอ้ง



เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจิัยและ
นวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

3. ความสอดคลอ้งตามตวัชีว้ดัแนวทางดาํเนนิงาน

  ผลงานวจิัยสามารถสรา้งนวตักรรมทางสงัคมหรอืนวตักรรม
สําหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารภาครัฐ รอ้ยละ 60 ของโครงการ

 ผลงานวจิัยสามารถนําสง่เป็นแนวทางเพือ่กําหนดนโยบาย
ของภาครัฐ และ/หรอื หน่วยงานทีร่ับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ย
ละ 70 ของโครงการ

   ผลงานวจิัยสามารถนําไปใชใ้นการพัฒนาชมุชนและสงัคม 
รอ้ยละ 70 ของโครงการ

   ไมส่อดคลอ้ง



เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจิัยและ
นวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

4. การนําไปใชป้ระโยชน์ สามารถนําไปใช ้
ประโยชนใ์นดา้นใดดา้นหนึง่หรอืหลายดา้นดงันี้

  ดา้นวชิาการ

  ดา้นนโยบาย

  ดา้นเศรษฐกจิ/พาณชิย์

   ดา้นสงัคม/ชมุชน

  ไมส่ามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้



เกณฑก์ารประเมนิ    เป้าหมายที ่2และ3 
โครงการวจิัยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

5. ความเป็นไปไดเ้ชงิวชิาการ / 
เทคนคิ

 สงู

 กลาง

 ตํา่



เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจิัยและ
นวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

๖. ความคุม้คา่ของการวจิัย

 คุม้คา่

 ไมคุ่ม้คา่



เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจิัยและ
นวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

7. สรปุผลการประเมนิ

 A: สนับสนุนอยา่งยิง่ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/
เทคนคิสงู คาดวา่สามารถนําสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้
อยา่งชดัเจน มศีกัยภาพในการนําไปใชป้ระโยชนส์งูเป็นรปูธรรม 
และคุม้คา่ในการวจิัย

 B: สนับสนุน มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ 
คาดวา่สามารถนําสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้และ
สามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 C: สนับสนุน มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ 
แตไ่มส่ามารถนําสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้เมือ่ปรับปรงุ
สามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 D: ไมส่นับสนุน ความเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิไม่
ชดัเจน ไมเ่ป็นการวจิัยใหมห่รอืพัฒนาจากงานวจิัยเดมิหรอืถา่ยทอด
องคค์วามรู ้



เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจิัยและ
นวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

8. ขอ้สงัเกต / ขอ้เสนอแนะ ประเด็นสําคญัอืน่ๆ

1.

2.

3.

4.



เป้าหมายที ่4   โครงสรา้งพืน้ฐานวจิัยและนวตักรรม/
มาตรฐานอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม 

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุตัถปุระสงค์
สือ่ความหมายชดัเจนและมขีอ้มลูเพยีงพอประกอบการ
พจิารณา

• 1)จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร มจีํานวนครัง้ หรอืรายการทีใ่หบ้รกิาร 
หรอืผูร้ับบรกิารจํานวนมาก

• 2)ประสทิธผิลในการชว่ยลดตน้ทนุ/เพิม่ผลติภาพทางธรุกจิ
ของภาคเอกชนเพิม่ประสทิธภิาพในการดาเนนิงานหรอื
ประกอบธรุกจิของผูร้ับบรกิาร เชน่ สะดวกรวดเร็ว ตน้ทนุตา่ลง 
เป็นตน้

• 3)แกป้ัญหาคอขวดดา้นเทคโนโลย/ีบคุลากรของภาคการ
ผลติและบรกิารเชน่ ลดการสง่ตวัอยา่งไปทดสอบใน
ตา่งประเทศ หรอืกอ่ใหเ้กดิเทคโนโลยหีรอืวธิกีารใหมข่ึน้ใน
ประเทศทีส่ามารถใชอ้ยา่งกวา้งขวาง/ชว่ยสรา้งและพัฒนากา
ลงัคนในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งออกสูภ่าคการผลติและบรกิารx

2.แผนการใชป้ระโยชน์
65
%

5
%

25
%

20
%

20
%



เป้าหมายที ่4      โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม/
มาตรฐานอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม (ตอ่)

3.แผนการใหบ้รกิารและการพฒันา

อปุกรณ/์เทคโนโลย/ีหอ้งปฏบิตักิาร มแีผนการยกระดบั
หอ้งปฏบิตักิารใหไ้ดม้าตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้ับการ
ยอมรับ/มรีะบบการจัดการใหอ้ปุกรณ/์เทคโนโลย/ี
หอ้งปฏบิตักิารอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร

บคุลากร มบีคุลากรทีเ่ชีย่วชาญเพยีงพอตอบโจทยภ์าค
การผลติและบรกิาร

ระบบบรหิารจัดการ การใหบ้รกิารมรีะบบบรหิารจัดการ
หรอืแผนการจัดการทีเ่อือ้ตอ่ภาคการผลติและบรกิารหรอื
หน่วยงานภายนอกหรอืประชาชนใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารได ้
อยา่งสะดวก/ลดอปุสรรคดา้นราคา/ลดขอ้จากดัดา้นเวลา
การใหบ้รกิาร

30
%

10
%

10
%

10
%



เป้าหมายที ่4โครงการประเภท การสรา้งความ
ตระหนัก 

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครง การระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมาย
ชดัเจนและมขีอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา

2.แผนการดาํเนนิงาน มกีารดําเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถงึ
ความสาคญัของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมตอ่การพัฒนา
ประเทศและอาชพี รวมถงึเขา้ใจหลกัของวทิยาศาสตรเ์พือ่การดาเนนิ
ชวีติบนพืน้ฐานความมเีหตมุผีล

3.แผนการใชป้ระโยชน์ มศีกัยภาพในการสรา้งความตระหนักใน
กลุม่เป้าหมาย/หรอืในวงกวา้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล/ มกีารกาหนดกลุม่
เป้าหมาย/แนวทางการดาเนนิงาน/กจิกรรมทีช่ดัเจน

4.ความพรอ้มของหนว่ยงาน หน่วยงานมรีะบบบรหิารจัดการทีด่/ี
หน่วยงานมโีครงสรา้งพืน้ฐานหรอืเครือ่งมอือปุกรณเ์พยีงพอ/
หน่วยงานมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและการบรหิาร
จัดการ/หน่วยงานมบีคุลากรผูส้อนทีม่คีณุภาพ มคีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณจ์รงิในอตุสาหกรรม/ หน่วยงานมี
เครอืขา่ยพรอ้มดาเนนิงานอยา่งดี

5
%

40
%

40
%

15
%



เป้าหมายที ่4 โครงการประเภท บคุลากรวจิัยและนวตักรรม 

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจน
และมขีอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา

2.ผลติบคุลากรตรงตามอตุสาหกรรมเป้าหมาย มแีผนการหรอืศกัยภาพ
ในการผลติและพัฒนาความรู ้ทักษะดา้น วทน. และบคุลากรวจิัยสาหรับ
อตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่คีณุภาพ

3.แผนการใชป้ระโยชน/์การพฒันาศกัยภาพบคุลากรวจิยั มกีารดา
เนนิการรว่มกนักบัผูใ้ชป้ระโยชนห์รอืมแีผนหรอืเป้าหมายสง่เสรมิใหบ้คุลากร 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม และวจิัยทีไ่ดร้ับการพัฒนาเขา้สู่
อาชพีหรอืตลาดแรงงานทีช่ดัเจน

4.ความพรอ้มของหนว่ยงานหนว่ยงาน มรีะบบบรหิารจัดการทีด่/ี
หน่วยงานมโีครงสรา้งพืน้ฐานหรอืเครือ่งมอือปุกรณเ์พยีงพอ/หน่วยงานมี
บคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและการบรหิารจัดการ/หน่วยงานมี
บคุลากรผูส้อนทีม่คีณุภาพ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณจ์รงิ
ในอตุสาหกรรม/ หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มดาเนนิงานอยา่งดี

5
%

20
%

50
%

25
%



เกณฑก์ารประเมนิโครงการประเภท มาตรฐานการ
วจิยั 

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการระบสุภาพปัญหาไดช้ดัเจน แสดง
ขนาดของปัญหา (ประเทศ ภาคสว่น พืน้ที ่ชมุชน องคก์ร กลุม่บคุคล 
ปัจเจกบคุคล) มวีตัถปุระสงคจ์ะแกป้ัญหาอะไร หรอืมุง่พัฒนาอะไร
และเป็นวตัถปุระสงคท์ีส่ามารถวดัได/้ทดสอบได ้หรอืเป็นไปไดใ้น
การหาคําตอบ

2.ความรูเ้ก ีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของปญัหา 
ผูเ้สนอโครงการไดแ้สดงถงึความรูใ้นสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นที่
จะวจิัย การทบทวนวรรณกรรมไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความกา้วหนา้จาก
การวจิัยของผูอ้ืน่

3.แผนการใชป้ระโยชน ์
จํานวนผูใ้ชป้ระโยชน/์ประสทิธผิลในการใชป้ระโยชน ์เชน่ แกป้ัญหา
สําคญัเรือ่งการวจิัยหรอืสง่เสรมิงานวจิัยใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

5
%

15
%

40
%



เกณฑก์ารพจิารณาโครงการประเภท 
มาตรฐานการวจิยั (ตอ่)

4.การออกแบบการวจิยัระเบยีบวธิ ี(methodology) 
ทีใ่ชใ้นการวจิัยเหมาะสม มคีวามเป็นไปได ้และมุ่งตอบ
วัตถปุระสงคม์กีารเสนอวธิกีาร/เทคนคิใหมท่ีส่รา้งสรรคใ์น
การแกป้ัญหามีการเลอืกใชก้ารวเิคราะหท์างสถติอิย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสมรวมถงึมกีารพจิารณาการขออนุญาต ิดา้น
จริยธรรมการวิจัย การขออนุญาติ ต่าง ๆ ที่กฎหมาย
กําหนด เชน่ กฎหมายคุม้ครองพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว์

5.ผลการวจิยัทาํใหเ้กดิความรูใ้หมห่รอืสง่ผลกระทบ
ตอ่นโยบายทีส่าํคญั   ผูเ้สนอโครงการระบผุลผลติจาก
การวจิัย เชน่ องคค์วามรูใ้หม ่เทคโนโลยใีหม ่เครือ่งมอื
ใหม ่ทรัพยส์นิทางปัญญา ฯลฯหรอืกอ่ใหเ้กดิประเด็นที่
นําไปสูบ่รบิทใหมใ่นการขบัเคลือ่น การวจิัยหรอืการจัดทํา
นโยบาย

15
%

25
%



แนวโนม้งานวจิยัในอนาคต
1.เป็นความตอ้งการระดบัประเทศ  / เอกชน (SMEs  และ
อตุสาหกรรม)

2.เป็นความตอ้งการภาคสงัคมและชมุชน

3ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการคดิโจทย.์

4.เป็นการสรา้งความสามารถดา้น การแขง่ขนัของ ของ
ประเทศ



แนวโนม้งานวจิยัในอนาคต
6.ตดิตามความกา้วหนา้อยา่งใกลช้ดิ และสง่รายงาน
ความกา้วหนา้ (เอกสาร) ทกุ 6 เดอืน 

7.มกีลไกการเยีย่มชมและจัดประชมุเพือ่ใหแ้น่ใจวา่โครงการ
สามารถดําเนนิการไดต้ามเป้าหมาย และหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา

8.ทดสอบผลงานวจิัยภาคสนาม

9.ขยายผล ( Scale up)เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มั่นวา่งานวจิัย
สามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ



วช. รว่มกบัหน่วยงานในระบบวจิัย 
• สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 
• สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (สวก.) 
• สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 
• สํานักงานสง่เสรมินโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

• สํานักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.)

เครอืขา่ยองคก์รบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ( คอบช.)

   ความรว่มมอืของหนว่ยงานคอบช



การจดัทาํกรอบการวจิยั 

1.. ความรว่มมอืจาก คอบช. หนว่ยงานใหท้นุ ของประเทศ รว่มกนั
จดัทาํนโยบายยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตแิละกรอบการวจิยั

2.หนว่ยวจิยัซึง่เป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

3.ผูร้บับรกิาร  ผูท้าํวจิยั  ผูน้ําผลงานไปใชป้ระโยชนร์ว่มแสดงความ
คดิเห็นและกาํหนดกรอบการวจิยัรว่มกนั



แผนงานสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิัยมุง่เป้า
ปีงบประมาณ 2560-2561

ประกอบดว้ย 25 กลุม่เรือ่ง ดงันี้

7.สตัวเ์ศรษฐกจิ

8. สมนุไพรไทย อาหารเสรมิ และสปา

9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความ
ปลอดภยัสําหรบัผูบ้รโิภค และการคา้

10. พลาสตกิชวีภาพ 

11. การแพทย ์และสาธารณสขุ

12.วสัดอุปุกรณเ์ครือ่งมอืทางการแพทย์
และเวชภณัฑ์

1. ขา้ว

2.    มนัสําปะหลงั

3. ยางพารา

4. ออ้ยและนํา้ตาล 

5. ปาลม์นํา้มนั 

6.พชืสวน (ไมผ้ล พชืผกั 
และไมด้อกไมป้ระดบั) 



แผนงานสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิัยมุง่เป้า
ปีงบประมาณ2560-2561

19. วสิาหกจิชุมชนและวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มและ SMEs 

20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้

21.การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว 

22. การสรา้งสรรคว์ชิาการงานศลิป์

23. ประชาคมอาเซยีน

24. มนษุยศาสตร์

25.การวจิยัและพฒันาจติ พฤตกิรรม
เยาวชนและสงัคมไทย

13.การคมนาคมขนสง่ระบบราง 

14.โลจสิตกิส ์และโซอ่ปุทาน

15.การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

.
16. การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความ
หลากหลายทางชวีภาพ

17.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

18.  สิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศความ
หลากหลายทางชวีภาพ 



การนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์
1.การใชป้ระโยชนด์า้นโยบาย 
: การนําความรูจ้ากงานวจิัยไปใชใ้นกระบวนการกําหนด
นโยบาย อาจเป็นนโยบายระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ระดบั
จังหวดั ระดบัทอ้งถิน่ หรอืระดบัหน่วยงาน รวมทัง้การนําองค์
ความรูไ้ปสงัเคราะหเ์ป็นนโยบายหรอืทางเลอืกเชงินโยบาย    
แลว้นํานโยบายนัน้ไปสูผู่ใ้ชป้ระโยชน์

2.การใชป้ระโยชนด์า้นสาธารณะ
 : การนําผลงานวจิัยและนวตักรรม ไปใชใ้นวงกวา้งเพือ่
ประโยชนข์องสงัคม และประชาชนทัว่ไป ใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจ เกดิความตระหนัก รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง ซึง่
นําไปสูก่ารเปลีย่นวธิคีดิ พฤตกิรรม เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติของ
ประชาชน สรา้งสงัคมคณุภาพ และสง่เสรมิคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม



การนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์
3.การใชป้ระโยชนด์า้นพาณชิย ์: 
การนํานวตักรรม เทคโนโลย ีผลติภณัฑใ์หม ่พันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ไปสูก่ารผลติ
และใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์การสรา้งมลูคา่เพิม่ของผลติภณัฑ ์การแปร
รปู การสรา้งตราสนิคา้ การเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ และการลด
ตน้ทนุการผลติ การสรา้งอาชพี และทางเลอืกใหก้บัผูป้ระกอบการ เกษตรกร
หรอืผูป้ระกอบอาชพีอืน่ ๆ

4.การใชป้ระโยชนด์า้นชุมชน
เป็นการนํากระบวนการ วธิกีาร องคค์วามรู ้การเปลีย่นแปลง การสรา้งเสรมิ
พลงั กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ ทีเ่กดิจากการวจิัยและพัฒนาชมุชน ทอ้งถิน่ พืน้ที ่
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนก์ารขยายผลตอ่ชมุชน ทอ้งถิน่และสงัคมอืน่

5.การใชป้ระโยชนด์า้นวชิาการ 
: การนําองคค์วามรูจ้ากผลงานวจิัยทีต่พีมิพใ์นรปูแบบตา่ง ๆ เชน่ ผลงาน
ตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิหนังสอื ตํารา บทเรยีน ไปเป็น
ประโยชนด์า้นวชิาการ การเรยีนรู ้การเรยีนการสอน ในวงนักวชิาการและ
ผูส้นใจดา้นวชิาการ รวมถงึการนําผลงานวจิัยไปวจิัยตอ่ยอด หรอืการนําไปสู ่
product และ process ไปใชใ้นการเสรมิสรา้งนวตักรรม และเทคโนโลย ี



ทศิทางการวจิัยและเป้าหมายวจิัยของประเทศ
ในชว่ง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2561)

4) เชือ่มโยงและบรูณาการระหวา่งหนว่ยวจิยั – ผูร้บั
ประโยชนจ์ากงานวจิยั

1) 6 ส. + วช. รว่มกนักาํหนดทศิทางและแตล่ะ
หนว่ยงานปรบั บทบาท พนัธกจิใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั

2) เป้าหมายการวจิยัมุง่ใหเ้กดิประโยชนใ์นเชงิ
เศรษฐกจิ/เชงิพฒันาชุมชนมากกวา่ประโยชนเ์ชงิ
วชิาการ ในสดัสว่น 70 : 30

3) ประเด็นการวจิยัมุง่สูเ่ป้าหมาย = วจิยัมุง่เป้า ใน
สดัสว่น     70 : 30



ขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
ผูบ้รหิารในระดบันโยบายสงูสดุของแตล่ะองคก์ร        
ตอ้ง ใหค้วามสําคญั ตอ่การบรหิารจัดการภายใน
องคก์รในเรือ่ง ประสทิธภิาพการใชจ้า่ยงบเพือ่การ
วจิัยเครอืขา่ย คอบช. ตอ้งรว่มมอืกนัมากขึน้ในการ
บรหิาร

จัดการระบบการประเมนิการวจิัยของประเทศ
ระบบประเมนิตอ้งชว่ยกนัพัฒนาใหส้มบรูณก์าร
ใชร้ะบบประเมนิเป็นกลไกสนับสนุนการวจิัย ทัง้
ในเชงินโยบาย และ เชงิบรหิารจัดการ

ครม. เห็นชอบใหเ้รง่รดั  และ ขอ้เสนอทีใ่ห้
ม ี blacklist  นกัวจิยั



ขอ้เสนอเชงินโยบายใหมเ่พือ่สนับสนุนระบบประเมนิ

1.กําหนดรปูแบบ “ระบบบรูณาการงบประมาณเพือ่การวจิัย” 
โดยยดึมต ิครม.เดมิทีม่อบหมายให ้วช.พจิารณาความ
เหมาะสมของการจัดสรรเงนิอดุหนุนการวจิัยของหน่วยงาน
ระดบัปฏบิตักิารวจิัยกอ่นการขอตัง้งบประมาณ

 2.รวมถงึ นโยบายเพิม่เตมิ คอื กําหนดใหห้น่วยงานทีร่ับ
จัดสรรงบเพือ่การวจิัยโดยตรงจากสํานักงบประมาณ รายงาน
การใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่การวจิัยในแตล่ะปีแกส่ภาวจิัย
แหง่ชาต ิ

3.ทําใหป้ระเทศสามารถรวบรวมขอ้มลู และจัดทํารายงาน
ขอ้มลูการวจิัยภาครัฐ / การประเมนิ ไดอ้ยา่งสมบรูณ์



ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายใหมเ่พือ่สนับสนุนระบบประเมนิ

1.วช. รว่มกบั สํานักงบประมาณรว่มกนัวเิคราะหง์บประมาณเพือ่การ
วจิัยตามหมวดหมูต่า่งๆตามทีไ่ดเ้คยศกึษานํารอ่งไวเ้พือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
งบประมาณทีค่รบถว้น

2.คอบช. รว่มกนัทําหนา้ทีห่าขอ้มลูการลงทนุวจิัยของภาคเอกชน

3.คอบช. รว่มกนัจัดทําขอ้มลูการวจิัยในภาพรวม  ของประเทศ

4.ควรมขีอ้มลูคําขอรับงบประมาณ ทีห่น่วยงานภาครัฐขอจัดตัง้
งบประมาณประจําปี

 5.และ คอบช. ควรสามารถใหข้อ้เสนอแนะในการจัดทํากรอบ
งบประมาณเพือ่การวจิัยในแตล่ะปี กอ่นทีแ่ตล่ะหน่วยงานจะได ้
นําเสนอไปยังสํานักงบประมาณ



อาจไมใ่ชจ่ากผลงานวจิัยเดยีว แตเ่กดิจากการบรูณาการ
ผลงานวจิัยและ/หรอืบรูณาการหน่วยงานวจิัย

โจทยว์จิัยของประเทศและโจทยว์จิัยทีแ่กป้ัญหาเฉพาะ

• ผลงานทีต่อบโจทยเ์ฉพาะ
• ผลงานตพีมิพ,์ ทรัพยส์นิทางปัญญา ฯลฯ
• ทันทหีลงัเสร็จสิน้, 6 เดอืน – 2 ปี

กลไก/กระบวนการถา่ยทอดองคค์วามรู ้  ผลงานวจิยั    (ผลผลติ)

• อตัราการใชป้ระโยชนผ์ลงานวจิัย (adoption)
• ผลลพัธ/์ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้     3 – 5 ปี 

การยอมรบั    (  การนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์) 

• ผลลพัธเ์ชงิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
• ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 5 – 10 ปี

 ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั (ผลลพัธ/์ผลกระทบ)



การบรหิารงบประมาณและการพฒันามาตรฐานการวจิยั

 จดัระบบการจดัสรรทนุทีม่เีป้าหมายลดความซํา้ซอ้น รวม
ไปถงึสนบัสนนุการวจิยัทีมุ่ง่เป้าตอบสนองความตอ้งการ
ในการพฒันาประเทศ อาท ิขา้ว มันสําปะหลงั ยางพารา การทอ่งเทีย่ว 
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ สมนุไพร อาหารเพือ่ความมั่นคง  การบรหิารจัดการนํ้า
ฯลฯ

 บรหิารการพฒันาคณุภาพงานวจิยั มาตรฐานการวจิยั 
ระบบวจิยั และการกาํกบัตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็น
ระบบและตอ่เนือ่ง
 สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานการวจิยัในคน/พฒันาระบบรบัรองมาตรฐาน
 สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร โดยจดัทาํแบบ

ประเมนิตนเองเพือ่การพฒันาและสนบัสนนุหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบ
 จดัทาํระบบการประเมนิเบือ้งตน้ (Expected Output/Outcome) รวบรวม

โครงการวจิยัทีไ่ดร้บังบประมาณแผน่ดนิ (ปกต)ิ และงบประมาณมุง่เป้า และ

 ประเมนิผลผา่นระบบ NRMS
 พฒันาระบบบรหิารและการจดัการงานวจิยัของประเทศโดยปรบัปรงุระบบ NRM 

Sเป็นระบบ NRMS



องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การบรหิารงานวจิัย

1.โจทยว์จิัยมคีวามซบัซอ้นตอ้งทํางานหลายสาขา   นักวจิัยมี
ความสามารถเฉพาะดา้น

2.วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของแหลง่ทนุทีม่คีวามแตกตา่ง

3.ระบบการบรหิารการเงนิ / งบประมาณ กบัธรรมชาตกิารวจิัย

4.Conflict   of   Interest

5.วฒันธรรมไทย VS วฒันธรรมวชิาการ



บทบาทของวชในการบรหิาร
จดัการงานวจิยั

1.วเิคราะหส์ถานการณภ์าพรวมของประเด็นการวจิัย

2.กําหนดทศิทางและกรอบการวจิัยประเด็นโจทยว์จิัย

3. ประกาศโจทยว์จิัยรว่มกบัเครอืขา่ยองคก์รงานวจิัย

4.คดัเลอืกผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ประเมนิขอ้เสนอโครงการและ
รายงาน

5. ตดิตามความกา้วหนา้โครงการและตรวจเยีย่มโครงการ 



บทบาทของนกัวจิยั
1.ดําเนนิการวจิัยและจัดการงานวจิัยใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
ตามสญัญา

2.ดแูลเรือ่งการเบกิจา่ย -จา่ยเงนิ ของโครงการ.ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ตกลง

3.จัดทํารายงานความกา้วหนา้และรายงานฉบบัสมบรูณแ์ละ
จัดสง่มายังวชตามระยะเวลาทีก่ําหนดในสญัญา พรอ้มรายงาน
การใชจ้า่ยเงนิในแตล่ะงวด

4.ดําเนนิการจัดการอบรมเพือ่เผยแพรผ่ลงาน (ถา้กําหนดไวใ้น
สญัญา)

- จัดเสวนากบั stakeholders ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
(ถา้จําเป็น)



องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การบรหิารงานวจิัย
1.โจทยว์จิัยมคีวามซบัซอ้นตอ้งทํางานหลายสาขา   นักวจิัยมี
ความสามารถเฉพาะดา้น

2.วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของแหลง่ทนุทีม่คีวามแตกตา่ง

3.ระบบการบรหิารการเงนิ / งบประมาณ กบัธรรมชาตกิารวจิัย

4.Conflict   of   Interest

5.วฒันธรรมไทย VS วฒันธรรมวชิาการ



ขอ้เสนอโครงการทีด่ี

1.โจทยว์จิัยคอือะไร 

2.ตอบสนองตอ่ปัญหาของชดุโครงการในประเด็นไหน

3.มเีป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท/สภาพแวดลอ้ม

4.กรอบคดิของโครงการทีช่ดัเจน

5.ทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ระดบัลกึและระดบักวา้ง
พรอ้มการสงัเคราะห์

6.ระเบยีบวธิวีจิัย มทีฤษฎรีองรับ /ระยะเวลา/งบประมาณ 
เหมาะสม



ขอ้เสนอโครงการทีด่ี
7.ทมีงาน/ความรู ้ความสามารถ และจํานวนเหมาะสม

8.ผลทีค่าดวา่จะไดจ้ากงานวจิัย

9.ใครคอืผูท้ีจ่ะเอาผลงานไปใช ้

10.มหีน่วยงานอืน่รว่มวจิัย

11.การเป็นทีย่อมรับจากหน่วยงานอืน่

12.สามารถสรา้งนักวจิัยหนา้ใหม่



ปญัหาทีม่กัพบเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ

1.โครงการไมเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์

2.โครงการและยทุธศาสตรย์ังเป็นชิน้เป็นสว่น (ขนมชัน้) ขาด
การบรูณาการซึง่กนัและกนั และระหวา่งโครงการดว้ยกนั

3.นักวจิัยไมไ่ดค้ดิโครงการอยา่งรอบคอบ ถีถ่ว้น ในทกุมมุมอง 
(คดิใหท้ะล)ุ

4,.ขาดระบบในการตดิตามการดําเนนิโครงการทีด่ี

5.ขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งตอ่เนือ่ง

6.การดําเนนิโครงการไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล



ประเมนิความคุม้คา่ผลการวจิัย

1.งบประมาณทีใ่ช ้ ผลการวจิัยมคีวามคุม้คา่กบังบประมาณที่
ใชใ้นการดําเนนิการวจิัยหรอืไม ่  พจิารณาจากผลตอบแทน

ระยะสัน้และระยะยาว

2.บคุลากรทีใ่ช ้   จํานวนบคุคลากรทีใ่ชใ้นการ
ดําเนนิการวจิัยวา่เหมาะสมและคุม้คา่กบัผลการวจิัยที่

ไดร้ับหรอืไม่

3.เวลาทีใ่ช ้   ผลการวจิัยทีไ่ดคุ้ม้คา่กบัระยะเวลาทีใ่ช ้
ในการวจิัย   และสอดคลอ้งกบัระเบยีบวธิวีจิัย   

แผนการดําเนนิการวจิัย  และงบประมาณทีก่ําหนดไว ้



แนวทางการสนบัสนนุ

1. ภายใตก้รอบการวจิยัที ่วช. ประกาศ

2. ผลการวจิยัทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายของผลผลติและผลลพัธท์ ีเ่ป็น
รปูธรรม สามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  (เชงิเศรษฐกจิ สงัคมและ
ชุมชน นโยบาย และวชิาการ)

3. มตีวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติและผลลพัธท์ ีเ่กดิข ึน้
ในดา้นความคุม้คา่ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ท ัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา 
และตน้ทนุ

4. มกีลุม่เป้าหมายชดัเจนทีจ่ะนําผลผลติจากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์และมผีูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากงานวจิยั 



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั
1 พจิารณาขอ้ 
เสนอ การวจิัยตาม
แนวทางที ่คอบช.   
กําหนด โดยมผีู ้
ทรง คณุวฒุเิป็น
คณะผูต้รวจสอบ
ทางวชิาการ

2 ขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาความ
เหมาะ สมของคณะ
นักวจิัย โดย จะ
ตรวจสอบการรับทนุ
และความ สามารถ 
ในการปฏบิตั ิงาน
และควบคมุการวจิัย 

3.นักวจิัยทกุคนใน
โครง การ/  แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการสง่
รายงานการวจิัยที่
ไดร้ับทนุอดุหนุนการ
วจิัยใดๆ ในระบบ 
NRMSปีงบประมาณ 
2551 – 2557

4.นักวจิัยทกุคนใน
โครงการ/แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการ
สง่รายงานการวจิัยที่
ไดร้ับทนุอดุหนุนการ
วจิัยใดๆ ในระบบ 
NRMS ปีงบประมาณ 
2551 – 2557

5.นักวจิัยดําเนนิ การ
ปรับปรงุขอ้ มลูใน
ประวตันิัก วจิัยและ
ขอ้มลูการนําผลงาน 
วจิัยไปใชป้ระ โยชน์
ในฐานขอ้ มลูระบบ 
NRMS ใหเ้ป็น
ปัจจบุนั

6.ใหค้วามสําคญักบั
ขอ้เสนอการวจิัยทีม่ี
การระบผุูใ้ชผ้ลงาน 
วจิัย อยา่งชดัเจน
หรอื มหีลกัฐาน 
รองรับ



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั

• การบรูณาการขอ้ 
เสนอการวจิัยเป็น
แผนงานวจิัย
เดยีวกนัทัง้นีห้าก 
ขอ้เสนอการวจิัย
สามารถบรูณาการ
ทางวชิาการรว่มกนั
ได ้

ขอสงวนสทิธิ

• พจิารณาเฉพาะขอ้ 
เสนอการวจิัยทีล่ง 
ทะเบยีนผา่นระบบ 
National Research 
Management 
System (NRMS) 
URL: 
ttp://www.nrms.

• go.th 

ขอสงวนสทิธิ • ลงทะเบยีนตรง
ตามกลุม่เรือ่งที่
ระบใุนเลม่ขอ้ 
เสนอยนืยนัการ
สง่ขอ้เสนอการ
วจิัยทีส่มบรูณ์
ภายในเวลาทีก่ํา 
หนดพรอ้มทัง้สง่  
เลม่ขอ้ เสนอการ
วจิัยทนั ในเวลาที่
กําหนด

ลงทะเบยีน



การสนบัสนนุแผนงานวจิยัมุง่เป้าของคอบช

ครบวงจร (มองเป็น Value 
chain)

ต้นน้ํา
เพิ่มผลผลิต

กลางน้ํา
ลดต้นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ปลายน้ํา
สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม



การประเมนิขอ้เสนอโครงการ 
ประเด็นท ัว่ไป

4.การวางแผนปฏบิตังิาน และ intermediate output มคีวามชดัเจน 
และมโีอกาสสําเร็จตามทีก่ําหนดไว ้

3.แนวทางการดําเนนิงานวจิัย  ไดแ้ก ่ระเบยีบวธิวีจิัย ขอบเขตการ
วจิัย ระยะเวลา และงบประมาณสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมาย

2.ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์ สอดคลอ้งของวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายของโครงการ และความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์

1.สอดคลอ้งกบัสถานการณป์ัจจบุนัและอนาคต



การประเมนิขอ้เสนอโครงการ 
ประเด็นท ัว่ไป

8.ปรมิาณนักวจิัยทัง้ในดา้นปรมิาณและคณุภาพ และการจัดแบง่หนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน

7.งบประมาณทีเ่สนอสมเหตสุมผลกบังานทีจ่ะทํา และ Outputs ทีไ่ด ้
จากโครงการ

6.ความเหมาะสมของสถานทีด่ําเนนิการวจิัย และความพรอ้มของ
อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการวจิัย

5.Output ของโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ User



การประเมนิขอ้เสนอโครงการ 
ประเด็นท ัว่ไป

12.ผลกระทบเมือ่เสร็จสิน้โครงการ : การเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ การ
เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั  การสรา้งโอกาสและทางเลอืกของเกษตรกร
หรอืผูป้ระกอบการ คณุคา่ทางสงัคมและวฒันธรรม

11.แนวทาง/โอกาส ในการนําผลการวจิัยไปใชป้ระโยชนท์ีเ่ป็นรปูธรรม

10.การยอมรับหรอืการสรา้งความรว่มมอืจากหน่วยงานอืน่ภายนอก
โครงการ

9.การสรา้งนักวจิัยใหมใ่นโครงการ



1.ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ (Validity)

2.น่าเชือ่ถอื (Reliability)

3.ยตุธิรรม (Fair)

การประเมนิผลทีด่ ี



ผลดขีองการประเมนิผล

1.ทําใหไ้ดข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจ

2. ยกระดบัคณุภาพงาน/โครงการวจิัยใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้

3. ลดโอกาสทีจ่ะเกดิการสญูเปลา่ โอกาสเสีย่งในการทํางาน

4. เป็นประโยชนต์อ่วงการวชิาการ/วชิาชพี



ความสําคญัของผูท้รงคณุวฒุิ
1.คณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวฒุมิคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละความ
เชีย่วชาญในประเด็นการวจิัยในเรือ่งนัน้ๆ

2.มคีวามเป็นกลางโดย  ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในการดําเนนิงานวจิัย  ไมเ่ป็น
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของนักวจิัย  ไมค่วรอยูห่น่วยงานเดยีวกบั
นักวจิัย ยกเวน้กรณีทีม่ผีูท้รงคณุวฒุดิา้นนัน้จํากดั

3.สามารถอทุศิเวลาปฏบิตังิานตรวจสอบทางวชิาการไดอ้ยา่งสมํา่เสมอ และให ้
ขอ้คดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะทางวชิาการในการตรวจรับผลสําเร็จของโครงการ
ทกุขัน้ตอน

4.หนา้ทีข่องผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาขอ้เสนอการวจิัยในลกัษณะโครงการวจิัย 
แผนงานวจิัยแบบบรูณาการ ชดุโครงการวจิัย และใหค้ําปรกึษาแนะนําในการ
พัฒนาขอ้เสนอการวจิัยใหส้มบรูณ์

5.ตดิตามและประเมนิผลการวจิัยทางวชิาการตรวจรับผลสําเร็จของงานตาม
ระยะเวลาทีส่ํานักงานฯ กําหนด ไดแ้ก ่รายงานความกา้วหนา้ของการวจิัย 
รายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ ์โดยพจิารณาจากเอกสารรายงานการวจิัยและ/
หรอืการตรวจเยีย่มงานวจิัย ณ สถานทีท่ําการวจิัย



การตดิตามและประเมนิผลการวจิัย

1. การประเมนิผลการวจิัยกอ่นดําเนนิการวจิัย
 (  Ex-ante' Evaluation ) 

2. การประเมนิระหวา่งดําเนนิโครงการ 
( On-going Evaluation )

3. การประเมนิหลงัสิน้สดุโครงการ
 ( Ex-post Evaluation )



. 
   การประเมนิผลกอ่นดําเนนิการวจิัย 

1.เป็นการประเมนิผลขอ้เสนอโครงการวจิัยและแผนงานวจิัยหรอื
ชดุโครงการวจิัย

2.เพือ่ตรวจ สอบความเหมาะสมของทรัพยากรนําเขา้ตา่งๆ และ
ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคข์องโครงการกบันโยบายของ
องคก์รและ/หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง

 3.ซึง่อาจมกีารปรับเปลีย่นปัจจัยนําเขา้ใหเ้หมาะสมเพือ่ให ้
โครงการสามารถดําเนนิ การบรรลตุามเป้าหมาย

 4.  การประเมนินีน้ับรวมตัง้แตก่ารพจิารณาความตอ้งการงานวจิัย
ไปจนถงึการพจิารณาอนุมัตใิหเ้ริม่ทําการวจิัย



. 
  การประเมนิผล กอ่นดําเนนิการวจิัย 

5.วธิปีระเมนิใชก้ารวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรม์หภาค การมอง
อนาคต

6. การจัดลําดบั (Portfolio analysis)

7. การใชศ้าสตรข์องพลวตั ซึง่ประกอบดว้ยการออกแบบอนาคตที่
ตอ้งการ

8.การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้ผลได ้ผลเสยี และความเหมาะสม
กบัชว่งเวลา



การประเมนิระหวา่งดําเนนิโครงการ      
( On-going Evaluation )

1.เป็นการประเมนิการปฏบิตังิานตามโครงการวา่เป็นไปตาม
นโยบายแผนงานทีก่ําหนดไวห้รอืไม่

2. มปีัญหาอปุสรรคใดๆ หรอืไมอ่ยา่งไร

3.ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะนําไปใชใ้นการปรับปรงุ
แผนงาน และสามารถชว่ยแกป้ัญหาทีเ่กดิขึน้

4.เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานตามโครงการเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและเกดิผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลตอ่ไป

5.การประเมนิในระยะนีจ้ะครอบคลมุตัง้แตก่ารเริม่ดําเนนิการ
วจิัยไปจนการพจิารณาใหห้ยดุการดําเนนิการโดยใชว้ธิกีาร
ตรวจสอบ (Audit) ทัง้ภายในหรอืภายนอก



การประเมนิหลงัสิน้สดุโครงการ 
(Ex-post Evaluation)

1.เป็นการประเมนิผลทีไ่ดจ้ากโครงการทัง้ในระดบัผลผลติ 
(Outputs) ผลลพัธ ์(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts)

2.ประเมนิวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม่

3.ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ
ปรับปรงุ ขยาย ลม้เลกิหรอืยตุโิครงการ



การประเมนิหลงัสิน้สดุโครงการ 
(Ex-post Evaluation)

4.นําไปสูก่ารพัฒนาปรับปรงุแกไ้ขการดําเนนิโครงการในอนาคต
ใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตอบสนองตอ่นโยบายที่
เกีย่วขอ้งใหม้ากยิง่ขึน้

5. การประเมนิในขัน้นีก้ระทําทกุโครงการวจิัยนับตัง้แตจ่ดุสิน้สดุ
ไปจนถงึการนําไปใชป้ระโยชน์

6.การประเมนิใชว้ธิทีางการเงนิ การพจิารณาตดัสนิ 
(ผูเ้ชีย่วชาญ วทิยสหาย ผูใ้ช ้หรอืผูม้อีํานาจตดัสนิใจ) วธิกีาร
เรยีนรู ้และวธิกีารแบบพเิศษเฉพาะทางอืน่ๆ
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1.  ระบบประเมนิขอ้เสนอการวจิัย
(Proposal assessment, PA)

2.  ระบบดําเนนิการและตดิตามงานวจิัย
(Ongoing & monitoring)

3.  ระบบประเมนิผลงานวจิัย
(Research evaluation)



ทิศทางการให้ทุนสนบัสนนุทุนวิจัย
       แนวความคิดใหม่และสร้างสรรค์
       ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
       บริบทการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต

สังคม :  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เศรษฐกิจ :  AEC (ASEAN Economic Community)
สิ่งแวดล้อม :  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก, ภาวะโลกร้อน
เทคโนโลยี :  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง 

    (Growth& Competitiveness)
2. การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
3. การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
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นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ระเบียบวาระแห่งชาติ
โครงการท้าทายไทย
•  เรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาในการพัฒนา
• เรื่องที่มีอุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแก้ปัญหา
• สามารถตอบการท้าทายได้ด้วยการวิจัยและพัฒนา

นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน
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1. ปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน
2.   ไม่ได้ระบุถึงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ว่าเหตุใด

จึงต้องทําวิจัยในเรื่องนั้นๆ / พื้นที่แห่งนั้น
3.  ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการสนับสนุนประเด็นที่

จะทําวิจัย

ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ข้อบกพร่องที่พบได้บ่อยในข้อเสนอการวิจัยในภาพรวม
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1.  ไม่ชัดเจน
2.  ไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา
3.  ไม่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและชื่อเรื่อง
4.  ไม่ถูกต้อง 
5.  ไม่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1.  ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้องกับคําถามวิจัย
2.  ไม่สมเหตุสมผล ขาดทฤษฎีรองรับ 
3.  ไม่ถูกต้อง
4.  ไม่ระบุ

 กรอบแนวความคิดการวิจัย
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1.  ไม่ครอบคลุมโจทย์วิจัย / ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

2.  ไม่ละเอียดถี่ถ้วน / ไม่ทันสมัย
3.  ขาดการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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1.  ไม่ถูกต้อง เป็นวิธีการที่ไม่สามารถตอบ
โจทย์วิจัย

2.  ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.  ขาดรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย /ไม่

ชัดเจน 

  วิธีการวิจัย
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1.  ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
วิจัย

2.  มีความซ้ําซ้อน 

งบประมาณ
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การบรหิารเมือ่นักวจิัยไดร้ับการอนุมตัทินุ

หน่วยงานรับทนุ

1.ระบบการจัดทําสญัญา

2.การดแูลเรือ่งภาษีมลูคา่เพิม่ (Vat)

3.การดแูลเรือ่งภาษีรายไดข้องนักวจิัย

4.การใหข้อ้มลูและคําแนะนําขอ้กําหนด,ระเบยีบ / ประกาศ
ของสถาบนัวจิัย



การบรหิารในระยะดําเนนิโครงการ
1.การประสานระหวา่งนักวจิัย  กบ้หน่วยสง่เสรมิและ
สนับสนุนการวจิัย

2.สถานทีด่ําเนนิการวจิัย

3.การกํากบัดแูล / ตดิตามความกา้วหนา้โครงการ

4.การเบกิจา่ยทนุ / หลกัฐาน



เครือ่งมอืในการบรหิารงานวจิัยทีส่ําคญั

1.กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิัย

2.ขอ้บงัคบั / ระเบยีบ / ประกาศ

  3.สญัญาการรับทนุ

4.จรยิธรรมนักวจิัย

5. เครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ



การบรหิารเมือ่เสร็จสิน้โครงการ

1.การประเมนิยทุธศาสตร์

2.การประเมนิแบบวจิัย

3.การประเมนิโครงการ

4.การเผยแพรผ่ลงานวจิัย

5.การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา



องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การบรหิารงานวจิัย
1.โจทยว์จิัยมคีวามซบัซอ้นตอ้งทํางานหลายสาขา   นักวจิัยมี
ความสามารถเฉพาะดา้น

2.วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของแหลง่ทนุทีม่คีวามแตกตา่ง

3.ระบบการบรหิารการเงนิ / งบประมาณ กบัธรรมชาตกิารวจิัย

4.Conflict   of   Interest

5.วฒันธรรมไทย VS วฒันธรรมวชิาการ



ขอ้เสนอโครงการทีด่ี

1.โจทยว์จิัยคอือะไร 

2.ตอบสนองตอ่ปัญหาของชดุโครงการในประเด็นไหน

3.มเีป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท/สภาพแวดลอ้ม

4.กรอบคดิของโครงการทีช่ดัเจน

5.ทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ระดบัลกึและระดบักวา้ง
พรอ้มการสงัเคราะห์

6.ระเบยีบวธิวีจิัย มทีฤษฎรีองรับ /ระยะเวลา/งบประมาณ 
เหมาะสม



ขอ้เสนอโครงการทีด่ี
7.ทมีงาน/ความรู ้ความสามารถ และจํานวนเหมาะสม

8.ผลทีค่าดวา่จะไดจ้ากงานวจิัย

9.ใครคอืผูท้ีจ่ะเอาผลงานไปใช ้

10.มหีน่วยงานอืน่รว่มวจิัย

11.การเป็นทีย่อมรับจากหน่วยงานอืน่

12.สามารถสรา้งนักวจิัยหนา้ใหม่



ปญัหาทีม่กัพบเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ

1.โครงการไมเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์

2.โครงการและยทุธศาสตรย์ังเป็นชิน้เป็นสว่น (ขนมชัน้) ขาด
การบรูณาการซึง่กนัและกนั และระหวา่งโครงการดว้ยกนั

3.นักวจิัยไมไ่ดค้ดิโครงการอยา่งรอบคอบ ถีถ่ว้น ในทกุมมุมอง 
(คดิใหท้ะล)ุ

4,.ขาดระบบในการตดิตามการดําเนนิโครงการทีด่ี

5.ขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งตอ่เนือ่ง

6.การดําเนนิโครงการไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล



การกําหนดขอบขา่ยของการประเมนิ

1. การประเมนิกอ่นเริม่ดําเนนิโครงการ(Pre-implementation evaluation)  
เป็นการประเมนิเพือ่วางแผนโครงการ นับตัง้แตก่ารกําหนดหลกัการและ
เหตผุล วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และวธิดีําเนนิโครงการ ประกอบดว้ย

1.1 การประเมนิบรบิท หรอืสภาวะแวดลอ้ม (Contest evaluation) เป็น
การประเมนิความตอ้งการจําเป็น  เพือ่กําหนดโครงการและเป็นการประเมนิ
วา่โครงการทีจ่ะดําเนนิการสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตรข์อง
กระทรวง

 ผลของการประเมนิจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความจําเป็น ความเหมาะสมของ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ ซึง่จะนําไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืก 
หรอืกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ



การกําหนดขอบขา่ยของการประเมนิ

1.2 การประเมนิปัจจัยป้อน (Input evaluation)เป็นการ
ตรวจสอบความพรอ้มทัง้ดา้นปรมิาณ (ความเพยีงพอ) และ
คณุภาพ(ความเหมาะสม) ของทรัพยากรทีจ่ะใชใ้นการดําเนนิ
โครงการ

ผลของการประเมนิจะนําไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืกวธิกีารจัด
กจิกรรมทีเ่หมาะสมหรอืไม ่นอกจากนัน้ยังชว่ยใหต้ดัสนิใจได ้
วา่ โครงการมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่และเมือ่นําไปปฏบิตัจิะ
ทําใหว้ตัถปุระสงค/์เป้าหมายของโครงการบรรลผุลหรอืไม่



การกําหนดขอบขา่ยของการประเมนิ

2. การประเมนิระหวา่งดําเนนิโครงการ (Formative/on going 
evaluation) เป็นการประเมนิกระบวนการ(Process evaluation) ซึง่เป็น
การประเมนิเกีย่วกบัประเด็นตอ่ไปนี้

( 1 ) วธิกีารจัดกจิกรรมของโครงการตามแผนทีไ่ดว้างไว ้

( 2 ) ความกา้วหนา้ของโครงการ

( 3 ) กจิกรรมทีจ่ัดทําไดบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการทีก่ําหนดไว ้
หรอืไม ่หรอืเกดิประสทิธผิลมากนอ้ยเพยีงใด มปีัญหาอปุสรรคใดเกดิขึน้

( 4 ) ผลของการประเมนินําไปสูก่ารตดัสนิใจ ปรับปรงุกจิกรรม วธิกีาร 
หรอืกระบวนการดําเนนิงาน



การกําหนดขอบขา่ยของการประเมนิ
3. การประเมนิหลงัสิน้สดุโครงการ (Summative evaluation) 
แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื

3.1 การประเมนิทนัททีีส่ ิน้สดุโครงการ    เป็นการประเมนิผล
ผลติ(Product evaluation) หรอืผลลพัธข์องโครงการ โดย
มุง่ตอบคําถามวา่โครงการประสบความสําเร็จตามแผนทีว่าง
ไวห้รอืไม ่ผลผลติของโครงการเป็นไปตามวตัถปุระสงค/์
เป้าหมาย หรไืม ่คุม้คา่เพยีงใด

3.2 การประเมนิภายหลงัสิน้สดุโครงการแลว้ชว่งระยะเวลา
หนึง่เป็นการประเมนิผลกระทบ(Impact evaluation) ของ
โครงการอนัเป็นผลทีเ่กดิขึน้ตอ่เนือ่งจากผลผลติของ
โครงการหรอืผลผลติของโครงการกอ่ใหเ้กดิผลอืน่ๆ ตามมา 
ซึง่เป็นผลทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นวตัถปุระสงคห์รอืเป้าหมายของ
โครงการ



วธิกีารประเมนิผลโครงการ

1. การศกึษาขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆ

2. การสมัภาษณบ์คุคลทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางาน



วธิกีารประเมนิผลโครงการ
1. การศกึษาขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆ  ไดแ้ก่

1.1    บนัทกึขอ้ความขออนุมัตโิครงการ

1.2     โครงการ

1.3    ภาพถา่ยกจิกรรม

1.4    แบบสอบถาม

1.5   ผลการประเมนิโครงการ

1.6     การนําผลการจัดโครงการไปพัฒนาเป็นองคค์วามรู ้

1.7    รายงานการประชมุ



วธิกีารประเมนิผลโครงการ
2. การสมัภาษณบ์คุคลทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ

- ผูร้ับผดิชอบโครงการ
- ผูร้ว่มโครงการ
- ผูไ้ดร้ับผลกระทบจากโครงการ

• เพือ่ตดิตามประเมนิผลโครงการตา่งๆ โดยใหร้ายงานผล
การประเมนิตอ่คณะกรรมการ ทกุๆ 6  เดอืนเป็นอยา่ง
นอ้ย

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางาน



ปัญหาทีม่กัพบเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ

• โครงการและยทุธศาสตรข์าดการบรูณาการซึง่กนัและกนั 
และระหวา่งโครงการดว้ยกนั     ยังเป็นชิน้เป็นสว่น (ขนม
ชัน้) 

1.โครงการขาดการเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์

2. ไมไ่ดค้ดิโครงการอยา่งรอบคอบ ถีถ่ว้น ในทกุมมุมอง         
(คดิใหท้ะล)ุ

3. ขาดระบบในการตดิตามการดําเนนิโครงการทีด่ี

4. ขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งตอ่เนือ่ง

5. การดําเนนิโครงการไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล



การตดิตามและประเมนิผลการวจิยั

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่การตดิตามความกา้วหนา้และประเมนิผลโครงการวจิัย

2. เพือ่รับทราบปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กบัโครงการวจิัย

3. เพือ่รับทราบผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้ในโครงการวจิัย 
โดยเฉพาะผลผลติ (Output) ผลลพัธ ์(Outcome) รวมทัง้
ความพงึพอใจของสงัคมตอ่ผลงานวจิัย

4. เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูและสงัเคราะหภ์าพรวมการวจิัยใน
ประเด็น



การประเมนิผลการวจิัย
ประสทิธผิลของการวจิัย เป็นการประเมนิการบรรลุ
วตัถปุระสงคห์รอืเป้าหมายของการวจิัยทีต่ัง้ไวแ้ตแ่รก

ประสทิธภิาพของการวจิัย เป็นการประเมนิความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากร และกระบวนการทํางาน
เพือ่ใหไ้ดผ้ลตามวตัถปุระสงค์

  ผลกระทบของการวจิัย เป็นการประเมนิผลอนัสบืเนือ่งจาก
การวจิัยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การพัฒนาคน สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และอืน่ๆ รวมทัง้ทีส่ามารถประเมนิผลในมติิ
การเงนิหรอืเศรษฐศาสตร ์และมติทิางสงัคม ตลอดจนการ
ประเมนิคณุคา่ของการวจิัย



การตดิตามความกา้วหนา้ของ
โครงการวจิัย

1.ความกา้วหนา้ของงานเมือ่เทยีบกบัแผนทีว่างไว ้

2.เนือ้หาและคณุภาพของรายงานความกา้วหนา้

2.1  มวีจิารณผ์ลทีแ่สดงความแข็งแกรง่ทางวชิาการ

2.2  มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์

•

3. การทบทวนและปรับแผนงานเพือ่ใหท้นักบังานทีว่างไว ้



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

1. วช. ตดิตามประเมนิผลโครงการ คร ัง้ที ่1 และ 2  
ตามจาํนวนทีร่ะบไุวใ้นสญัญา

    - ตดิตามประเมนิผล คร ัง้ที ่1 ไมเ่กนิ 60 วนั 
หลงัจากทาํสญัญา

    - ตดิตามประเมนิผล คร ัง้ที ่2 ไมเ่กนิ 390 วนั
หลงัจากทาํสญัญา

2. นําเสนอคณะกรรมการคณะที ่1 หากมมีตเิห็นชอบ 
จงึขออนมุตังิวดเงนิจากผูบ้รหิาร วช. (ดาํเนนิการ
ตามข ัน้ตอนการเบกิจา่ยเงนิตามสญัญา)



3. แจง้หนว่ยบรหิารทนุ คอบช. เพือ่ทราบและเบกิ
จา่ยเงนิเพือ่ดาํเนนิโครงการ 

     กรณีเป็นรา่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ ์
     - แจง้หนว่ยงานบรหิารทนุ จดัทาํรายงานการวจิยั

ฉบบัสมบรูณ์
     - แจง้กลุม่งานคลงัฯ เบกิเงนิงวดสดุทา้ย พรอ้มท ัง้

แจง้หนว่ยงานบรหิารทนุ เพือ่ทราบกรณีเป็น
รายงานความกา้วหนา้ 

     - (ดาํเนนิการตอ่ไปตามกาํหนดเวลา) วช. ตดิตาม
ประเมนิผลคร ัง้ที ่1 และ 2 ตามจาํนวนทีร่ะบไุว้
ในสญัญา 

การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 



4. การตดิตามตรวจเยีย่มโครงการวจิยัในพืน้ทีจ่รงิ 
แลว้แตก่รณีทีม่ปีญัหา หรอื เป็นโครงการที่
นา่สนใจตอบปญัหาสนองนโยบายรฐับาล และ 
แกป้ญัหาของชาติ

การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 



แนวทางการสนบัสนนุ

1. ภายใตก้รอบการวจิัยที ่วช. ประกาศ

2. ผลการวจิัยทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายของผลผลติและผลลพัธท์ีเ่ป็น
รปูธรรม สามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  (เชงิเศรษฐกจิ สงัคม
และชมุชน นโยบาย และวชิาการ)

3. มตีวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติและ
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ในดา้นความคุม้คา่ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ

4. มกีลุม่เป้าหมายชดัเจนทีจ่ะนําผลผลติจากงานวจิัยไปใช ้
ประโยชน ์และมผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้ับผลกระทบโดยตรง
จากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิัย 



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั
1 พจิารณาขอ้ 
เสนอ การวจิัยตาม
แนวทางที ่คอบช.   
กําหนด โดยมผีู ้
ทรง คณุวฒุเิป็น
คณะผูต้รวจสอบ
ทางวชิาการ

2 ขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาความ
เหมาะ สมของคณะ
นักวจิัย โดย จะ
ตรวจสอบการรับทนุ
และความ สามารถ 
ในการปฏบิตั ิงาน
และควบคมุการวจิัย 

3.นักวจิัยทกุคนใน
โครง การ/  แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการสง่
รายงานการวจิัยที่
ไดร้ับทนุอดุหนุนการ
วจิัยใดๆ ในระบบ 
NRMSปีงบประมาณ 
2551 – 2559

4.นักวจิัยทกุคนใน
โครงการ/แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการ
สง่รายงานการวจิัยที่
ไดร้ับทนุอดุหนุนการ
วจิัยใดๆ ในระบบ 
NRMS ปีงบประมาณ 
2551 – 2559

5.นักวจิัยดําเนนิ การ
ปรับปรงุขอ้ มลูใน
ประวตันิัก วจิัยและ
ขอ้มลูการนําผลงาน 
วจิัยไปใชป้ระ โยชน์
ในฐานขอ้ มลูระบบ 
NRMS ใหเ้ป็น
ปัจจบุนั

6.ใหค้วามสําคญักบั
ขอ้เสนอการวจิัยทีม่ี
การระบผุูใ้ชผ้ลงาน 
วจิัย อยา่งชดัเจน
หรอื มหีลกัฐาน 
รองรับ



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั

• การบรูณาการขอ้ 
เสนอการวจิัยเป็น
แผนงานวจิัย
เดยีวกนัทัง้นีห้าก 
ขอ้เสนอการวจิัย
สามารถบรูณาการ
ทางวชิาการรว่มกนั
ได ้

ขอสงวนสทิธิ

• พจิารณาเฉพาะขอ้ 
เสนอการวจิัยทีล่ง 
ทะเบยีนผา่นระบบ 
National Research 
Management 
System (NRMS) 
URL: 
ttp://www.nrms.

• go.th 

ขอสงวนสทิธิ • ลงทะเบยีนตรง
ตามกลุม่เรือ่งที่
ระบใุนเลม่ขอ้ 
เสนอยนืยนัการ
สง่ขอ้เสนอการ
วจิัยทีส่มบรูณ์
ภายในเวลาทีก่ํา 
หนดพรอ้มทัง้สง่  
เลม่ขอ้ เสนอการ
วจิัยทนั ในเวลาที่
กําหนด

ลงทะเบยีน



การสนบัสนนุแผนงานวจิยัมุง่เป้าของคอบช

ครบวงจร (มองเป็น Value 
chain)

ต้นน้ํา
เพิ่มผลผลิต

กลางน้ํา
ลดต้นทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ปลายน้ํา
สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม



รปูแบบการบรหิารจัดการงานวจิัยของสวก

1.สวก. ใชว้ธิกีารจัดตัง้เป็นโครงการเพือ่บรหิารทนุมุง่เป้า
โดยเฉพาะแยกจากการบรหิารทนุปกตขิองหน่วยงาน

2.สวกมวีธิกีารบรหิารทนุไดแ้กก่ารใหท้นุสนับสนุนการวจิัย และ
การตดิตามประเมนิผลโครงการอยา่งเป็นระบบ

3.การบรหิาร โดยอาศยัประสบการณแ์ละความชาํนาญในการบรหิาร
จัดการทนุเดมิทีไ่ดเ้คยดําเนนิการมาเป็นเวลานาน มาใชใ้นการ
บรหิารจัดการแผนงานวจิัยมุง่เป้าตอบสนองความตอ้งการพัฒนา
ประเทศโดยเรง่ดว่น

ตวัอยา่งเชน่สวกซึง่เป็นหน่วยบรหิารทนุมุง่เป้าขา้วมกีารปรับ
เปลีย่นแปลงในเชงิโครงสรา้งของการบรหิารจัดการทนุวจิัย



หนา้ทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิ
ผลการวจิัย

1. ตดิตามความกา้วหนา้และประเมนิผลโครงการวจิัยอยา่ง
เป็นระบบครบวงจร

2. ใหข้อ้เสนอแนะตอ่นักวจิัย หน่วยสนับสนุนการวจิัย

3. รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลการวจิัยตอ่หน่วย
สนับสนุนการวจิัย

4. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย



กลไกการบรหิารจัดการงานวจิัยขา้ว
รปูแบบการกํากบัการดําเนนิงาน การบรหิารจัดการทนุวจิัยรว่มกนักบัหน่วย
งานวจิัยในระบบวจิัย 6 ส. และ วช. โดยมรีปูแบบและกลไกการกํากบังานใน
รปูแบบคณะทํางาน 3 ชดุดงันี ้

คณะทํางานชดุที1่ แตง่ตัง้โดย วช. องคป์ระกอบม ีเลขาธกิารคณะกรรมการ
วจิัยแหง่ชาต ิ เป็นประธาน  รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาต ิ เป็น
รองประธาน  ผูอ้ํานวยการกองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิัย เป็น
เลขานุการ และม ี6 ส. เป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้งและมปีระสบการณ์ทางดา้นขา้ว 

คณะทํางานชดุที ่2       แตง่ตัง้โดยหน่วยงานบรหิารทนุ กรณี สวก. ดแูล
รับผดิชอบกลุม่เรือ่งขา้วบรหิาร องคป์ระกอบ  ก็จะมผีูอ้ํานวยการของ สวก เป็น
ประธาน และผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้ง วช. โดยผูอ้ํานวยการกองบรหิารแผน
และงบประมาณการวจิัย จะเป็นกรรมการ

คณะทํางานชดุที ่3   ประธานเป็นผูอ้ํานวยการกองของหน่วยงานบรหิารทนุ 
หรอืผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ดร้ับมอบหมาย และผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งในสาขาตา่งๆ  
จํานวน  3- 5 คนหรอืมากกวา่ขึน้กบัประเด็นของโครงการ



หนา้ทีค่ณะทํางานชดุที ่1

1.  กําหนดกรอบการสนับสนุนการวจิัยใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
การวจิัยของประเทศ และกํากบัทศิทางการสนับสนุนการวจิัยใหเ้ป็นไป
ตามกรอบการสนับสนุนการวจิัย

2.   พจิารณาใหค้วามเห็นทางวชิาการขอ้เสนอแนะและงบประมาณของ
ขอ้เสนอการวจิัยในภาพรวมของกลุม่เรือ่งขา้วๆๆ

3.ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานในภาพรวม

4.ตรวจรับผลสําเร็จของการบรหิารจัดการงานวจิัย ตัง้แตก่ารประเมนิ
รายงานความกา้วหนา้ 
รายงานความสําเร็จของงานวจิัย

5.แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบิตังิานไดต้าม
ความจําเป็นและเหมาะสม

6.ใหค้ําปรกึษาในประเด็นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง



หนา้ทีค่ณะทํางานชดุที ่2
1.พจิารณากลัน่กรองประเมนิขอ้เสนอโครงการวจิัยตามกรอบวจิัยที่
ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางกรอบและกํากบัทศิทาง
ชดุโครงการวจิัย

2.พจิารณาคดัเลอืกผูท้รงคณุวฒุทิีเ่หมาะสมเพือ่ประเมนิขอ้เสนอ
โครงการวจิัย  และประเมนิความกา้วหนา้ของโครงการวจิัยทีจ่ะ
ไดร้ับการสนับสนุน  เพือ่เสนอพจิารณาอนุมัตติอ่ไป

3.กํากบัการดําเนนิงาน และ  ตดิตามและประเมนิผลโครงการวจิัย
ใหด้ําเนนิการไปไดต้ามวตัถปุระสงคแ์ละตรงเป้าหมายอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

4.ใหค้ําปรกึษาและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนแ์กโ่ครงการวจิัย
ภายใตช้ดุโครงการวจิัยกลุม่เรือ่งขา้วแกส่วก  



หนา้ทีค่ณะทํางานชดุที ่3
1.พจิารณาคดัเลอืกโครงการวจิัย  และใหข้อ้เสนอแนะในการพัฒนา
ขอ้เสนอโครงการวจิัย

2.ประเมนิความกา้วหนา้ของโครงการวจิัยทีจ่ะไดร้ับการสนับสนุน  เพือ่
เสนอพจิารณาอนุมัตติอ่ไป

3.ตดิตามและประเมนิผลโครงการวจิัยใหด้ําเนนิการไปไดต้าม
วตัถปุระสงคแ์ละตรงเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและตรวจรับ
ผลสําเร็จของงาน

4.ใหค้ําปรกึษาแกส่วกเกีย่วกบังานวจิัยดา้นขา้ว



กลไกการดําเนนิงาน
1.คอบชโดย วช. ประกาศ TOR รับขอ้เสนอการวจิัยผา่นระบบ NRMSโดย
กําหนดระยะเวลาปิดรับสมัครโครงการและพจิารณาคดัเลอืกเบือ้งตน้และ
จัดสง่ขอ้เสนอมอบใหเ้จา้ภาพทีเ่ป็นผูร้ับผดิชอบ

2.เมือ่ดําเนนิการพจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการจนเสร็จสิน้โดยเริม่จาก
คณะทํางานชดุที ่3

3. ดําเนนิการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโครงการ  เมือ่ทราบผลการพจิารณา
คดัเลอืก

4.ฝ่ายเลขานุการจะจัดทําบญัชสีรปุผลการพจิารณาคดัเลอืกโครงการวจิัยที่
ผา่นและไมผ่า่นพรอ้มเหตผุล

5. และนํามาผา่นกลไกการกํากบัการดําเนนิงานในชดุที ่2

6.ลําดบัสดุทา้ยตอ้งผา่นคณะทํางาน ชดุที ่1 เป็นผูพ้จิารณาเชงินโยบาย 
โดยการอนุมัตโิครงการงบประมาณ  



การประเมนิเมือ่โครงการเสร็จสมบรูณ์

การดาํเนนิงานเป็นไปตาม
แผนงาน

การบรรลวุตัถปุระสงคท์ีไ่ดต้ ัง้ไว ้
ของโครงการ

คณุภาพของผลงานวจิยั : 

- ความครบถว้นของเนือ้หา 

- ความถกูตอ้งแมน่ยาํของขอ้มลู/
ขอ้วเิคราะห ์

- สรปุผลชดัเจนและจะนําผลงาน
ไปใชป้ระโยชนไ์ด้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ
แกไ้ขรายงาน

แนวโนม้ในการนําผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์

การเผยแพรผ่ลงานใหถ้งึผูใ้ช้

ประเด็นทีค่วรทาํเพิม่



การใชป้ระโยชนผ์ลงานวจิยั 

การใช้ประโยชน์เชิง

นโยบาย 

• การนําความรูจ้ากงานวจิัยไปใชใ้นการกําหนดนโยบาย
• อาจเป็นนโยบายระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ระดบัจังหวดั 
ระดบัทอ้งถิน่ หรอืระดบัหน่วยงาน

• รวมทัง้การนําองคค์วามรูไ้ปสงัเคราะหเ์ป็นนโยบายหรอื
ทางเลอืกเชงินโยบาย (policy options) แลว้นํานโยบาย
นัน้ไปสูผู่ใ้ชป้ระโยชน์

การใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

• :

• การนําผลงานวจิัยและนวตักรรม ไปใชใ้นเพือ่ประโยชน์
ของสงัคม และประชาชนทัว่ไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
เกดิความตระหนัก รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง

• นําไปสูก่ารเปลีย่นวธิคีดิ พฤตกิรรม เพือ่เพิม่คณุภาพชวีติ
ของประชาชน สรา้งสงัคมคณุภาพ และสง่เสรมิคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม



การตดิตามการใช้
จา่ยงบประมาณ

การวจิยั



การตดิตาม 
(Monitoring) 

      หมายถงึ กระบวนการเก็บขอ้มูล
ของตวัชี้ว ดั สําคญัของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพือ่เป็นเครือ่งบ่งชี้
ความคบืหนา้และระดบัความสําเร็จ
ของโครงการใหก้บัผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีไดร้บัทราบ พรอ้มความคบืหนา้
ของการใชจ้า่ยงบประมาณ



การประเมนิผล 
(Evaluation) 

หมายถงึ กระบวนการประเมนิ/ตดัสนิคณุคา่ของโครงการ
ทีก่ําลงัดําเนนิอยู่  โครงการทีแ่ลว้เสร็จ แผนงาน หรอื
นโยบาย  อย่างมีหลกั เกณฑ์และเ ป็นระบบ  ซึ่งการ
ประเมนิผลมจีุดมุ่งหมายคอืการประเมนิความสอดคลอ้ง 
(Relevance) และการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
แผนงาน  หรือนโยบายน ัน้ๆ  ตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล ผลกระทบ และความย ัง่ยนื ผลการประเมนิ
จะตอ้งมคีวามน่าเชือ่ถอืและมปีระโยชน ์สามารถช่วยให้
เกดิการเรยีนรูแ้ละนําไปสูก่ารตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ในอนาคต



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ

       การติดตามประ เมินผลมีหลาย
ประเภทซึง่แตล่ะประเภทก็มจีดุมุง่หมายที่
แตกต่างกนั  การติดตามประเมินผล
สามารถแบง่กลุม่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ไดแ้ก่



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ

1)    กอ่นดาํเนนิงานคอืการประเมนิทีเ่กดิขึน้กอ่นการดาํเนนิงาน
โครงการ ซึง่มกัจะเป็นการประเมนิ ความหมาะสม ความเป็นไปได ้
ความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชนไ์ดแ้ก่

-การประเมนิความตอ้งการ (Needs Assessment)

- การประเมนิความเป็นไปได ้(Feasibility Evaluation)

-การประเมนิปจัจยันําเขา้ (lnput Evaluation)



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ

2) ระหวา่งดําเนนิงาน คอื  การประเมนิทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการดําเนนิงาน 
ซึง่มักจะเป็นการประเมนิเพือ่ใหท้ราบ ความกา้วหนา้ของการดําเนนิงาน
และการใชจ้า่ยงบประมาณ เพือ่ใหท้ราบวา่การดําเนนิงานโครงการมี
ความรวดเร็วหรอืลา่ชา้ไปกวา่แผนงานทกีําหนดไวห้รอืไม ่มกีารใชจ้า่ย
งบประมาณสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของการดําเนนิงานหรอืไม ่เกดิ
ปัญหา อปุสรรคใดขึน้บา้ง

3)  หลงัดําเนนิงานคอืการประเมนิทีเ่กดิขึน้หลงัจากโครงการเพือ่
วเิคราะหว์า่โครงการไดด้ําเนนิไปตามที ่ กําหนดไวห้รอืไม ่และได ้
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่มากนอ้ยเพยีงใด และเกดิ
ปัญญาอปุสรรคใดขึน้บา้ง ตลอดจนการสรปุบทเรยีนเพือ่เป็น
ขอ้เสนอแนะในการดําเนนิงานโครงการในลกัษณะเดยีวกนัในโอกาส
ตอ่ไป ซึง่การตดิตามประเมนิผลหลกัดําเนนิงานนัน้ อาจแบง่ออกไดเ้ป็น



การประเมนิหลงัดําเนนิงาน

- การประเมนิผลผลติ (Output Evaluation)

- การประเมนิผลลพัธ/์ผลกระทบ (Outcome/lmpact Evaluation)

- การประเมนิดว้ยการตดิตามหลงัดําเนนิการเสร็จไปแลว้ระยะหนึง่ 
(Follow-up Evaluation)

การพัฒนาแนวทาง/หลกัเกณฑก์ารตดิตามประเมนิผลนโยบาย/
โครงการสําคญั (การตดิตามและประเมนิผลเชงิลกึ) นัน้จะเป็นการ
ตดิตามและประเมนิผลระหวา่งดําเนนิงาน และภายหลงัการดําเนนิงาน 
เนือ่งจากเป็นบทบาทสําคญัของฝ่ายตดิตามและประเมนิผล เพือ่การนํา
ผลการตดิตามประเมนิผลไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดสรรงบประมาณใน
โอกาส/ปีงบประมาณตอ่ไป



กรอบแนวคดิการพัฒนาแนวทาง/หลกัเกณฑ์

1) กาํหนดประเด็นการประเมนิตามระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้
ผลงานตามยทุธศาสตรก์ารวจิยั โดยตอ้งมกีารตดิตามประเมนิผล
ตอ้งครอบคลมุองคป์ระกอบตา่งๆของระบบงบประมาณอยา่ง
ครบถว้น

2) รปูแบบการประเมนิทีเ่หมาะสมตามบทบาทหนา้ทีข่องฝ่าย
ตดิตามและประเมนิผลซึง่ควรสอดคลอ้งกบักฎหมาย/ระเบยีบ
ตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง

3) ผลการตดิตามและวเิคราะหค์วรเนน้ขอ้เสนอแนะทีน่ําไปสูก่าร
จดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ/โอกาสตอ่ไป 



4) มแีนวทางและหลกัเกณฑก์ารตดิตามประเมนิผลเชงิลกึทีช่ดัเจน ทําให ้
เจา้หนา้ทีส่ามารถทํางานไดใ้นมาตรฐานการทํางานจัดการระบบการตดิตาม
และวเิคราะหผ์ล สามารถทําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธภิาพ
ผลสงูสดุ ภายใตท้รัพยากรและบคุลากรทีม่อียูอ่ยา่งจํากดั

5) รายงานการตดิตามประเมนิผลมคีวามกระชบั ตรงประเด็น น่าสนใจ และ
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้(รัฐบาล สํานักจัดทํางบประมาณฯ สว่น
ราชการ) ซึง่จะทําใหผู้ใ้ชง้านสามารถนําเอาผลการตดิตามประเมนิผลไป
ใชไ้ดโ้ดยสะดวก

6) สามารถใชก้รอบแนวทางและหลกัเกณฑไ์ดใ้นการตดิตามประเมนิผล
โครงการสําคญั/นโยบายสําคญั/แผนงานสําคญั

กรอบแนวคดิการพัฒนาแนวทาง/หลกัเกณฑ์



การตดิตามงบประมาณและการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีก่ําหนด

1) ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและนโยบาย/ยทุธศาสตร ์
(Relevance)

2) ความกา้วหนา้ของการดาํเนนิงาน (Progress)

3) ประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน (Efficiency)

4) ประสทิธผิล (Effectiveness)

5) ผลผลติ (Output)

6) ผลลพัธแ์ละผลผลติ (Outcome)

7) ผลกระทบ (lmpact)



การตดิตามประเมนิผล

นโยบาย/โครงการสําคญั



ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษากรอบ
แนวคดิของโครงการทีจ่ะทาํ
การตดิตามประเมนิผล

         เป็นข ัน้ตอนที่ผู ้ตดิตามประเมินผลต้อง
ทําการศกึษาเนือ้หาโครงการและทําความเขา้ใจ
แนวคดิของโครงการใหไ้ดอ้ยา่งถอ่งแท ้และเป็น
การตรวจสอบว่าโครงการที่กําลงัประเมินมี
องคป์ระกอบสําคญัครบถ้วน ถูกตอ้ง หรอืไม ่
กอ่นทีจ่ะทาํการวเิคราะห์

ข ัน้ตอนที ่2 กาํหนด
วตัถปุระสงค ์ขอบเขตการ
ตดิตามประเมนิผล

       เป็นข ัน้ตอนทีผู่ต้ดิตามประเมนิผลจะตอ้ง
กําหนดวตัถุประสงค ์และขอบเขตการตดิตาม
ประเมินผล  ซึ่งผู ้ต ิดตามประเมินผลจะต้อง
กําหนดใหช้ดัเจน รวมท ัง้อาจกําหนดจุดเน้น
ของการตดิตามประเมนิผลให้สอดคล้องกบั
นโยบายการประเมนิทีส่ํานกังบประมาณกาํหนด

การตดิตามประเมนิผลนโยบาย/โครงการสาํคญั



ขัน้ตอนที ่3 การกําหนดประเด็นการตดิตามและวเิคราะหผ์ลกําหนด
ประเด็นการตดิตาม เก็บขอ้มลูทีจ่ําเป็น และทําการวเิคราะหผ์ล เพือ่
นําไปสูก่ารใหข้อ้เสนอแนะ   ประเด็นการประเมนิ

3.1 ความสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร์

3.2 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.3 ความกา้วหนา้ของการดําเนนิงาน/การใชจ้า่ยงบประมาณ

3.4 ปัจจัยนําเขา้/กระบวนการดําเนนิงาน

3.5 ผลผลติ

3.6 ผลลพัธ/์ผลกระทบ

การตดิตามประเมนิผลนโยบาย/โครงการสําคญั



ข ัน้ตอนที ่4 สรุปขอ้คน้พบ 
ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะ

    เป็นข ัน้ตอนทีผู่ต้ดิตามและวเิคราะหผ์ล
จะสรุปขอ้คน้พบต่างๆจาการวเิคราะหใ์น
ข ัน้ตอนที ่ผา่นมา รวมท ัง้ปัญหาอุปสรรคที่
พบ เพือ่เป็นบทเรยีนแก่โครงการอืน่ๆทีม่ ี
ลกัษณะเดียวกนั  ที่จะเก ิดขึ้นในโอกาส
ตอ่ไป

ข ัน้ตอนที่ 5 ประมวลผล
การตดิตามและวเิคราะห์
ผ ล แ ล ะ เ ส น อ แน ะ แน ว
ทางการดาํเนนิการตอ่ไป

       เ ป็ นข ั้น ตอนที่ผู ้ต ิดต ามปร ะ เมินผลจ ะ
ประมวลผลการวเิคราะหท์ ัง้หมดจากข ัน้ตอนที ่3 
เพือ่ระบุระดบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
โครงการ และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุการ
ดําเนินงานโครงการ  และข้อเสนอแนะที่เก ิด
ประโยชนต์่อการจดัสรรงบประมาณในโอกาส
ต่อไปสําหรบัโครงการทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอื
คลา้ยกนั

การตดิตามประเมนิผลนโยบาย/โครงการสําคญั



ข ัน้ตอนที ่6 เขยีนรายงาน

• เป็นข ัน้ตอนทีผู่ต้ดิตามประเมนิผลจะเขยีนรายงานการ
ตดิตามประเมนิผลใหค้รอบคลุมทุกประเด็นในทุก
ข ัน้ตอน โดยควรมรีูปแบบทีผู่อ้า่นรายงานการตดิตาม
ประเมนิผลสามารถเขา้ใจไดง้่าย สามารถนําไปใช้
ประโยชนไ์ดโ้ดยสะดวก
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ขอเชญิซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ
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สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ ี่กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิัย

 (สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาต ิ  (วช.)

196 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว  เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ตอ่ 487 - 490 ,511, 544  และ    
0-2940-5495,0-2579-2284, 0-2561-3721
โทรสาร  0-2561-3721, 0-2940-5495,

 0-2579-4368, 0-2940-5495

E-mail :   rpcd2007@yahoo.com,          
rpcd2007@hotmail.com 



ขอบคณุคะ่

www.nrct.go.th


