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แผนบรูณาการการวจัิยและนวตักรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

 เป้าหมายที ่1     วจิัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 

เป้าหมายที ่2     วจิัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอื
สรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมัน่คง และ
คณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

เป้าหมายที ่3      วจิัยและพัฒนาเพือ่สรา้ง/สะสมองค์
ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4      พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัย
เอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและนวตักรรม 



 
การประเมนิผลโครงการ  

 
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู
เกีย่วกบัแผนและโครงการ 

เปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงคข์องแผนและโครงการ
ทีว่างไว ้

เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าคญัในการปรับปรงุแกไ้ขแผนและ
โครงการ เพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนนิการ
ตอ่ไป 



ความส าคญัของการประเมนิผลโครงการวจัิย 

     1.เพือ่พจิารณาวา่โครงการวจิัยสามารถตอบสนองตอ่วตัถ ุ 

ประสงคเ์ป้าหมายหรอืความตอ้งการขององคก์รและ สงัคมได ้
หรอืไม ่

2.ทรัพยากร   เงนิ คน วสัดอุปุกรณ์ เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
โครงการแผนงาน 

3.ทรัพยากรธรรมชาต ิ ผลกระทบจากแผน/โครงการทีม่ตีอ่ 
สิง่แวดลอ้มและสงัคม จงึตอ้งประเมนิเพือ่หาทางป้องกนั 

4.เพือ่พจิารณาคดัเลอืกแผน/โครงการทีเ่หมาะสมทีส่ดุในกรณีที่
มขีอ้เสนอ/โครงการหลายแผนเพือ่สนองวตัถปุระสงค ์



วัตถปุระสงค ์
    1. เพือ่ทราบผลความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานของโครงการวจัิย 

       2. เพือ่ทราบปัญหาอปุสรรคทีแ่ละหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
อปุสรรคใหง้านบรรลเุป้าหมาย 

     3. เพือ่สนับสนุนโครงการวจัิยทีม่ปีระสทิธผิลใหม้กีารขยายผลเพือ่
การพัฒนาในเกดิขึน้อนาคตตอ่ไป 

     4 เพือ่ยกเลกิโครงการวจัิยทีม่คีวามผดิพลาดหรอืลม้เหลวและมี
ผลกระทบในเชงิลบมากกวา่เชงิบวก 

          5. เพือ่น าผลการประเมนิของโครงกาวจัิยทีด่ าเนนิการแลว้มาปรับปรงุ
แกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานงานในดา้นตา่งๆ  



 
ผลดขีองการประเมนิงานวจัิย 

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

2.ท าใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจทีก่วา้ง ขึน้ในการท าวจิยั
ของตน 

3.ท าใหท้ราบวา่ในการประเมนิงานวจิยัน ัน้มกีารพจิารณา
ในเรือ่งใดบา้ง เพือ่ทีว่า่ตนจะไดส้ามารถท างานวจิยัใหม้ี
ความถกูตอ้งสมบรูณ์ และมคีณุภาพยิง่ข ึน้ 

4.การประเมนิงานวจิยัเป็นกระบวนการในการพจิารณาตดัสนิใจ
วา่งานวจิยัน ัน้ๆ มคีวามถกูตอ้งสมบรูณ์และมคีณุภาพเป็น
อยา่งไร 



ประโยชนข์องการประเมนิผลโครงการวจิัย 

         1.ท าใหก้ารก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละมาตรฐานของการด าเนนิงานมี
ความชดัเจน และสามารถทีจ่ะน าไปปฏบิตัไิด ้

           2.ท าใหก้ารใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งคุม้คา่หรอืเกดิประโยชนเ์ต็มที ่ 

         3.มผีลใหโ้ครงการวจัิย   บรรลถุงึวตัถปุระสงคแ์ละสามารถด าเนนิงานได ้

         4.สามารถแกปั้ญหาอนัเกดิจากผลกระทบของโครงการวจัิย     และท า
ใหแ้ผน/โครงการเกดิความเสยีหายลดนอ้ 



องคป์ระกอบของการประเมนิ 

1.สิง่ทีจ่ะประเมนิ 

2.ผูใ้ชผ้ลการประเมนิ 

3.ผูป้ระเมนิ 

4.กระบวนการประเมนิ 



เทคนคิของการประเมนิโครงการวจิัย 

1.ตอ้งท าการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูรายละเอยีดของ
โครงการวจิัย 

2.ศกึษาภาพรวมของกรอบการประเมนิโครงการ 

3.ศกึษากระบวนการขัน้ตอนการด าเนนิงานของโครงการ 

4.วเิคราะหจ์ดุเดน่ จดุออ่น ความส าเร็จ ความลม้เหลวทกุ
กระบวนการของการวจิัย 

5.เป็นเครือ่งมอืชว่ยในการเขยีนรายงานการประเมนิผล
โครงการวจิัย 



แนวทางการวเิคราะหโ์ครงการ 
1.การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภายนอกโครงการ    โดย
พจิารณาสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่โครงการ 

2.การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภายในตวัโครงการ 

2.1  ความสอดคลอ้งและความสมบรูณ์ของโครงการ 

2.2   ความเหมาะสมและประโยชนข์องโครงการ 

2.3  ความเป็นไปไดข้องโครงการ 



สิง่ทีค่วรวเิคราะหจ์ากโครงการ 

1. การวเิคราะหข์อบเขต กระบวนการในการด าเนนิ
โครงการ (Project Flow) 

2. การวเิคราะหผ์ลผลติ ผลลัพธ ์และตวัชีวั้ดของ
โครงการ 

3. การวเิคราะหค์วามสมัพันธแ์ละเชือ่มโยงระหวา่ง
โครงการกบัยทุธศาสตรใ์นระดบัตา่งๆ 



สิง่ทีค่วรวเิคราะหจ์ากโครงการ 
4. การวเิคราะหผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ  

 (   Stakeholder Analysis   ) 

5.  การวเิคราะหป์ระโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ  

(   Cost / Benefit Analysis   ) 

6. การวเิคราะหค์วามสมัพันธก์บัโครงการอืน่ 

7. การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีส่ าคญั  

(  Risk Analysis ) 



การวเิคราะหข์อบเขต กระบวนการ 

• ผูรั้บบรกิาร 

• ภมูศิาสตร ์

• ขัน้ตอนและกระบวนการในการด าเนนิโครงการ 

ขอบเขตโครงการ พจิารณา 

• สิง่ทีจ่ะท าอยา่งครบถว้นเพือ่ใหโ้ครงการส าเร็จ 

• สิง่ทีจ่ะไมท่ า 

• กระบวนการในการด าเนนิโครงการ 

ผลทีเ่กดิขึน้ 



การวเิคราะห ์ขอบเขต กระบวนการ 

• สิง่ทีจ่ะไดรั้บเมือ่โครงการเสร็จสิน้ 

•  ผลงานทีเ่กดิจากการด าเนนิกจิกรรมของโครงการ
โดยตรง 

ผลผลติ 

• ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้จากการน าผลผลติจากโครงการวจิัย
ไปใชป้ระโยชน ์

• ตวัชีว้ดัทีแ่สดงความส าเร็จของโครงการ 

ผลลพัธ ์

• ความส าเร็จทีจ่ะไดรั้บ 

• เครือ่งมอืในการระบวุา่ไดรั้บความส าเร็จนัน้หรอืยงั 

ความส าเร็จ 



การวเิคราะห ์ ความสมัพันธแ์ละเชือ่มโยง
ระหวา่งโครงการกบัยทุธศาสตร ์

 

• ความเชือ่มโยงระหวา่งโครงการกบัยทุธศาสตรต์า่งๆ  

• ใหค้วามส าคญักบัระดบัความเชือ่มโยง และระบคุวาม
เชือ่มโยงทีช่ดัเจนวา่เชือ่มโยงกบัตวัชีว้ดั เป้าประสงค ์
และประเด็นยทุธศาสตรใ์ดบา้ง 

พจิารณาจาก 

• โครงการทีค่ดิขึน้มามคีวามเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรใ์นระดบัตา่งๆ หรอืไม ่และอยา่งไร? 

ผลทีเ่กดิขึน้ 



การวเิคราะหผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ  
(  Stakeholder Analysis ) 

• ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการ  

• บทบาท ความส าคญัของกลุม่บคุคล บคุคลดงักลา่ว 

• ประเด็นปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

พจิารณาจาก 

• หน่วยงาน กลุม่บคุคล บคุคล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
และผลกระทบของบคุคลเหลา่นัน้ตอ่ความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลทีเ่กดิขึน้ 



การวเิคราะหป์ระโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ 
 (  Cost  /  Benefit Analysis  ) 

• ผลประโยชนท์างการเงนิจากโครงการ                       
( Net Present Value, NPV) 

• ผลประโยชนท์างสงัคม 

พจิารณาจาก 

• โครงการนีม้คีวามคุม้คา่ในการลงทนุหรอืไม?่ 

• ใชใ้นการเปรยีบเทยีบระหวา่งโครงการหลาย
โครงการ 

ผลทีเ่กดิขึน้ 



จดุเดน่ของการประเมนิโครงการวจัิย 
1.การประเมนิโครงการวจัิยเป็นกจิกรรมทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่
ในการบรหิารโครงการของหน่วยงานวจิัยและหน่วยสนับสนุน
การวจิัย 

2.การประเมนิโครงการวจิัยเป็นกระบวนการทีใ่หข้อ้มลูยอ้นกลับ  
ซึง่สามารถ น ามาใชใ้นการปรับปรงุการด าเนนิงานของ
โครงการวจัิยใหม้ปีระ สทิธ ิภาพมากยิง่ขึน้ 

3. ท าใหท้ราบขอ้บกพรอ่ง จดุเดน่ จดุดอ้ยของโครงการวจิัย 

4.ท าใหท้ราบวา่โครงการวจิัยไดบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมาย
เพยีงใด 

5.เป็นขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัการด าเนนิโครงการวจิัยไดท้ัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 



กระบวนการประเมนิโครงการ 

1.ประเมนิอะไร - การวเิคราะหโ์ครงการ 

2.ท าไมตอ้งประเมนิ - หลักการและเหตผุลของการ
ประเมนิ 

3.ประเมนิเพือ่อะไร - วัตถปุระสงคข์องการประเมนิ 

4.ประเมนิอยา่งไร - ออกแบบการประเมนิ 



กระบวนการประเมนิโครงการ 

5. ใชเ้ครือ่งมอือะไร - เลอืกเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บ
ขอ้มลู 

6.เก็บขอ้มลูอยา่งไร - วธิ/ีขัน้ตอนการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

7.จัดกระท าขอ้มลูอยา่งไร - การวเิคราะหข์อ้มลู สถติ ิ

8.น าผลไปใชอ้ยา่งไร - การเขยีนรายงานการประเมนิ 



การประเมนิโครงการวจัิยทีด่ ี

1. โครงการบรรลวุตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวม้ากนอ้ยเพยีงใด 

2. ผลทีเ่กดิคุม้คา่หรอืไม ่(Cost - Effective) 

3. โครงการมผีลกระทบตอ่กลุม่เป้าหมายผูร้ว่มโครงการ
อะไรบา้ง (ผลกระทบระยะยาวหรอืหลงัสิน้สดุโครงการ
(Impact) ผลกระทบระหวา่งด าเนนิโครงการ(Effect) 

4. ควรตดัสนิใจอยา่งไรเกีย่วกบัโครงการ 



การวดัประสทิธภิาพของหน่วยงาน 

• ประสทิธภิาพ หมายถงึ รอ้ยละของโครงการที่
เสร็จสิน้ 

• และงบประมาณทีใ่ชไ้ปเทยีบกบัโครงการที่
ไดรั้บจัดสรรและงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรร 

• ขอ้มลูจากระบบ  Ongoing monitoring  

• ณ วนัที ่2 ก.พ.59 



ขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย  
 

 
ผูบ้รหิารในระดบันโยบายสงูสดุของแตล่ะองคก์ร        
ตอ้ง ใหค้วามส าคญั ตอ่การบรหิารจัดการภายใน
องคก์รในเรือ่ง ประสทิธภิาพการใชจ้า่ยงบเพือ่การ
วจัิยเครอืขา่ย คอบช. ตอ้งรว่มมอืกนัมากขึน้ในการ
บรหิาร 
 
 

จัดการระบบการประเมนิการวจัิยของประเทศ 

ระบบประเมนิตอ้งชว่ยกนัพัฒนาใหส้มบรูณ์การ
ใชร้ะบบประเมนิเป็นกลไกสนับสนุนการวจัิย ทัง้
ในเชงินโยบาย และ เชงิบรหิารจัดการ 

ครม. เห็นชอบใหเ้รง่รดั  และ ขอ้เสนอทีใ่ห้
ม ี blacklist  นกัวจิยั 



 
ขอ้เสนอเชงินโยบายใหมเ่พือ่สนับสนุนระบบประเมนิ 

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

 2.รวมถงึ นโยบายเพิม่เตมิ คอื ก าหนดใหห้น่วยงานทีรั่บ
จัดสรรงบเพือ่การวจัิยโดยตรงจากส านักงบประมาณ รายงาน
การใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่การวจัิยในแตล่ะปีแกส่ภาวจัิย
แหง่ชาต ิ 

3.ท าใหป้ระเทศสามารถรวบรวมขอ้มลู และจัดท ารายงาน
ขอ้มลูการวจิัยภาครัฐ / การประเมนิ ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 



ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายใหมเ่พือ่สนับสนุนระบบประเมนิ 

1.วช. รว่มกบั ส านักงบประมาณรว่มกนัวเิคราะหง์บประมาณเพือ่การ
วจัิยตามหมวดหมูต่า่งๆตามทีไ่ดเ้คยศกึษาน ารอ่งไวเ้พือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
งบประมาณทีค่รบถว้น 

2.คอบช. รว่มกนัท าหนา้ทีห่าขอ้มลูการลงทนุวจิัยของภาคเอกชน 

3.คอบช. รว่มกนัจัดท าขอ้มลูการวจิัยในภาพรวม  ของประเทศ 

4.ควรมขีอ้มลูค าขอรับงบประมาณ ทีห่น่วยงานภาครัฐขอจัดตัง้
งบประมาณประจ าปี 

 5.และ คอบช. ควรสามารถใหข้อ้เสนอแนะในการจัดท ากรอบ
งบประมาณเพือ่การวจิัยในแตล่ะปี กอ่นทีแ่ตล่ะหน่วยงานจะได ้
น าเสนอไปยังส านักงบประมาณ 



ทศิทางการวจัิยและเป้าหมายวจัิยของประเทศ 
ในชว่ง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2561) 

4) เชือ่มโยงและบรูณาการระหวา่งหนว่ยวจิยั – ผูร้บั
ประโยชนจ์ากงานวจิยั 

1) 6 ส. + วช. รว่มกนัก าหนดทศิทางและแตล่ะ
หนว่ยงานปรบั บทบาท พนัธกจิใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั 

2) เป้าหมายการวจิยัมุง่ใหเ้กดิประโยชนใ์นเชงิ
เศรษฐกจิ/เชงิพฒันาชมุชนมากกวา่ประโยชนเ์ชงิ
วชิาการ ในสดัสว่น 70 : 30 

3) ประเด็นการวจิยัมุง่สูเ่ป้าหมาย = วจิยัมุง่เป้า ใน
สดัสว่น     70 : 30 



อาจไมใ่ชจ่ากผลงานวจัิยเดยีว แตเ่กดิจากการบรูณาการ
ผลงานวจิัยและ/หรอืบรูณาการหน่วยงานวจิัย 

 
โจทยว์จัิยของประเทศและโจทยว์จัิยทีแ่กปั้ญหาเฉพาะ 

• ผลงานทีต่อบโจทยเ์ฉพาะ 

• ผลงานตพีมิพ,์ ทรัพยส์นิทางปัญญา ฯลฯ 

• ทันทหีลงัเสร็จสิน้, 6 เดอืน – 2 ปี 

กลไก/กระบวนการถา่ยทอดองคค์วามรู ้  ผลงานวจิยั    (ผลผลติ) 

• อตัราการใชป้ระโยชนผ์ลงานวจัิย (adoption) 

• ผลลพัธ/์ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้     3 – 5 ปี  

การยอมรบั    (  การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์)  

• ผลลพัธเ์ชงิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม  

• ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 5 – 10 ปี 

 ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั (ผลลพัธ/์ผลกระทบ) 



ความส าคญัของผูท้รงคณุวฒุ ิ
 

1.คณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวฒุมิคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เชีย่วชาญในประเด็นการวจัิยในเรือ่งนัน้ๆ 
 

2.มคีวามเป็นกลางโดย  ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในการด าเนนิงานวจัิย  ไมเ่ป็น
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของนักวจัิย  ไมค่วรอยูห่น่วยงานเดยีวกบั
นักวจัิย ยกเวน้กรณีทีม่ผีูท้รงคณุวฒุดิา้นนัน้จ ากดั 

3.สามารถอทุศิเวลาปฏบิตังิานตรวจสอบทางวชิาการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และให ้
ขอ้คดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะทางวชิาการในการตรวจรับผลส าเร็จของโครงการ
ทกุขัน้ตอน 
 
4.หนา้ทีข่องผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาขอ้เสนอการวจัิยในลกัษณะโครงการวจัิย 
แผนงานวจัิยแบบบรูณาการ ชดุโครงการวจัิย และใหค้ าปรกึษาแนะน าในการ
พัฒนาขอ้เสนอการวจัิยใหส้มบรูณ์ 
 

 

5.ตดิตามและประเมนิผลการวจัิยทางวชิาการตรวจรับผลส าเร็จของงานตาม
ระยะเวลาทีส่ านักงานฯ ก าหนด ไดแ้ก ่รายงานความกา้วหนา้ของการวจัิย 
รายงานการวจัิยฉบบัสมบรูณ์ โดยพจิารณาจากเอกสารรายงานการวจัิยและ/
หรอืการตรวจเยีย่มงานวจัิย ณ สถานทีท่ าการวจัิย 



 
การประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

ประเด็นท ัว่ไป 
 

4.การวางแผนปฏบิตังิาน และ intermediate output มคีวามชดัเจน 
และมโีอกาสส าเร็จตามทีก่ าหนดไว ้

3.แนวทางการด าเนนิงานวจิัย  ไดแ้ก ่ระเบยีบวธิวีจิัย ขอบเขตการ
วจิัย ระยะเวลา และงบประมาณสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมาย 

2.ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์ สอดคลอ้งของวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายของโครงการ และความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค ์

1.สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและอนาคต 



 
การประเมนิขอ้เสนอโครงการ 

ประเด็นท ัว่ไป 
 

8.ปรมิาณนักวจัิยทัง้ในดา้นปรมิาณและคณุภาพ และการจัดแบง่หนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน 

7.งบประมาณทีเ่สนอสมเหตสุมผลกบังานทีจ่ะท า และ Outputs ทีไ่ด ้
จากโครงการ 

6.ความเหมาะสมของสถานทีด่ าเนนิการวจิัย และความพรอ้มของ
อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการวจัิย 

5.Output ของโครงการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ User 



การประเมนิขอ้เสนอโครงการ 
ประเด็นท ัว่ไป 

12.ผลกระทบเมือ่เสร็จสิน้โครงการ : การเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ การ
เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั  การสรา้งโอกาสและทางเลอืกของเกษตรกร
หรอืผูป้ระกอบการ คณุคา่ทางสงัคมและวฒันธรรม 

11.แนวทาง/โอกาส ในการน าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนท์ีเ่ป็นรปูธรรม 

10.การยอมรับหรอืการสรา้งความรว่มมอืจากหน่วยงานอืน่ภายนอก
โครงการ 

9.การสรา้งนักวจิัยใหมใ่นโครงการ 



1.ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ (Validity) 

2.น่าเชือ่ถอื (Reliability) 

3.ยตุธิรรม (Fair) 

การประเมนิผลทีด่ ี



ผลดขีองการประเมนิผล 

1.ท าใหไ้ดข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 

2. ยกระดบัคณุภาพงาน/โครงการวจัิยใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

3. ลดโอกาสทีจ่ะเกดิการสญูเปลา่ โอกาสเสีย่งในการท างาน 

4. เป็นประโยชนต์อ่วงการวชิาการ/วชิาชพี 



 
หนา้ทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิ

ผลการวจิัย 
 

1. ตดิตามความกา้วหนา้และประเมนิผลโครงการวจิัยอยา่ง
เป็นระบบครบวงจร 

2. ใหข้อ้เสนอแนะตอ่นักวจิัย หน่วยสนับสนุนการวจิัย 

3. รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลการวจิัยตอ่หน่วย
สนับสนุนการวจิัย 

4. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 



การตดิตามและประเมนิผลการวจัิย 

1. การประเมนิผลการวจัิยกอ่นด าเนนิการวจัิย 

 (  Ex-ante' Evaluation )  

2. การประเมนิระหวา่งด าเนนิโครงการ  

( On-going Evaluation ) 

3. การประเมนิหลังสิน้สดุโครงการ 

 ( Ex-post Evaluation ) 



.  
   การประเมนิผลกอ่นด าเนนิการวจัิย  
 

1.เป็นการประเมนิผลขอ้เสนอโครงการวจิัยและแผนงานวจิัยหรอื
ชดุโครงการวจิัย 

2.เพือ่ตรวจ สอบความเหมาะสมของทรัพยากรน าเขา้ตา่งๆ และ
ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคข์องโครงการกบันโยบายของ
องคก์รและ/หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.ซึง่อาจมกีารปรับเปลีย่นปัจจัยน าเขา้ใหเ้หมาะสมเพือ่ให ้
โครงการสามารถด าเนนิ การบรรลตุามเป้าหมาย 

 4.  การประเมนินีนั้บรวมตัง้แตก่ารพจิารณาความตอ้งการงานวจิัย
ไปจนถงึการพจิารณาอนุมตัใิหเ้ริม่ท าการวจิัย 



.  
  การประเมนิผล กอ่นด าเนนิการวจัิย  
 
5.วธิปีระเมนิใชก้ารวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรม์หภาค การมอง
อนาคต 

6. การจัดล าดบั (Portfolio analysis) 

7. การใชศ้าสตรข์องพลวตั ซึง่ประกอบดว้ยการออกแบบอนาคตที่
ตอ้งการ 

8.การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้ผลได ้ผลเสยี และความเหมาะสม
กบัชว่งเวลา 



การประเมนิระหวา่งด าเนนิโครงการ      
(   On-going Evaluation ) 

 1.เป็นการประเมนิการปฏบิตังิานตามโครงการวา่เป็นไปตาม
นโยบายแผนงานทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่

2. มปัีญหาอปุสรรคใดๆ หรอืไมอ่ยา่งไร 

3.ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะน าไปใชใ้นการปรับปรงุ
แผนงาน และสามารถชว่ยแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ 

4.เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานตามโครงการเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและเกดิผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลตอ่ไป 

5.การประเมนิในระยะนีจ้ะครอบคลมุตัง้แตก่ารเริม่ด าเนนิการ
วจัิยไปจนการพจิารณาใหห้ยดุการด าเนนิการโดยใชว้ธิกีาร
ตรวจสอบ (Audit) ทัง้ภายในหรอืภายนอก 



 
การประเมนิหลังสิน้สดุโครงการ  

(Ex-post Evaluation) 
 

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

2.ประเมนิวา่เป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม่ 

3.ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ
ปรับปรงุ ขยาย ลม้เลกิหรอืยตุโิครงการ 



 
การประเมนิหลังสิน้สดุโครงการ  

(Ex-post Evaluation) 
 4.น าไปสูก่ารพัฒนาปรับปรงุแกไ้ขการด าเนนิโครงการในอนาคต

ใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ตอบสนองตอ่นโยบายที่
เกีย่วขอ้งใหม้ากยิง่ขึน้ 

5. การประเมนิในขัน้นีก้ระท าทกุโครงการวจัิยนับตัง้แตจ่ดุสิน้สดุ
ไปจนถงึการน าไปใชป้ระโยชน ์

6.การประเมนิใชว้ธิทีางการเงนิ การพจิารณาตดัสนิ 
(ผูเ้ชีย่วชาญ วทิยสหาย ผูใ้ช ้หรอืผูม้อี านาจตดัสนิใจ) วธิกีาร
เรยีนรู ้และวธิกีารแบบพเิศษเฉพาะทางอืน่ๆ 



27 สิงหาคม 2558 

1.  ระบบประเมนิขอ้เสนอการวจัิย 

 (Proposal assessment, PA) 

2.  ระบบด าเนนิการและตดิตามงานวจัิย 

 (Ongoing & monitoring) 

3.  ระบบประเมนิผลงานวจัิย 

 (Research evaluation) 



ทิศทางการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัย 

       แนวความคิดใหม่และสร้างสรรค์ 
       ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน ์
       บริบทการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต 
 สังคม   :  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

เศรษฐกิจ  :  AEC (ASEAN Economic Community) 
สิ่งแวดล้อม  :  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก, ภาวะโลกร้อน 
เทคโนโลยี  :  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
 ยุทธศาสตร์ประเทศ 
 

  1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง  

      (Growth& Competitiveness) 
 2. การลดความเหลื่อมล ้า (Inclusive Growth) 
 3. การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
 4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐ (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

จึงต้องท้าวิจัยในเรื่องนั นๆ / พื นที่แห่งนั น 
3.   ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการสนับสนนุประเด็นที่

จะท้าวิจัย 

ความส้าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  

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

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

 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
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1.  ไม่ครอบคลุมโจทย์วิจัย / ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

2.  ไม่ละเอียดถี่ถ้วน / ไม่ทันสมัย 
3.  ขาดการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
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1.  ไม่ถูกต้อง เป็นวิธีการที่ไม่สามารถตอบ
โจทย์วิจัย 

2.  ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
3.  ขาดรายละเอียดวิธีด้าเนินการวิจัย /ไม่

ชัดเจน  

  วิธีการวิจัย 
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1.  ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนการด้าเนนิงาน
วิจัย 

2.  มีความซ ้าซ้อน  

งบประมาณ 
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การบรหิารเมือ่นักวจิัยไดร้ับการอนุมัตทินุ 

หน่วยงานรับทนุ 

1.ระบบการจัดท าสญัญา 

2.การดแูลเรือ่งภาษีมลูคา่เพิม่ (Vat) 

3.การดแูลเรือ่งภาษีรายไดข้องนักวจิัย 

4.การใหข้อ้มลูและค าแนะน าขอ้ก าหนด,ระเบยีบ / ประกาศ
ของสถาบนัวจิัย 



การบรหิารในระยะด าเนนิโครงการ 

1.การประสานระหวา่งนักวจัิย  กบ้หน่วยสง่เสรมิและ
สนับสนุนการวจัิย 

2.สถานทีด่ าเนนิการวจัิย 

3.การก ากบัดแูล / ตดิตามความกา้วหนา้โครงการ 

4.การเบกิจา่ยทนุ / หลักฐาน 



เครือ่งมอืในการบรหิารงานวจัิยทีส่ าคญั 

1.กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิย 

2.ขอ้บงัคบั / ระเบยีบ / ประกาศ 

  3.สญัญาการรับทนุ 

4.จรยิธรรมนักวจัิย 

5. เครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ 



การบรหิารเมือ่เสร็จสิน้โครงการ 

1.การประเมนิยทุธศาสตร ์

2.การประเมนิแบบวจัิย 

3.การประเมนิโครงการ 

4.การเผยแพรผ่ลงานวจัิย 

5.การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา 



องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การบรหิารงานวจิัย 

1.โจทยว์จัิยมคีวามซบัซอ้นตอ้งท างานหลายสาขา   นักวจัิยมี
ความสามารถเฉพาะดา้น 

2.วตัถปุระสงคเ์ฉพาะของแหลง่ทนุทีม่คีวามแตกตา่ง 

3.ระบบการบรหิารการเงนิ / งบประมาณ กบัธรรมชาตกิารวจิัย 

4.Conflict   of   Interest 

5.วฒันธรรมไทย VS วฒันธรรมวชิาการ 



ขอ้เสนอโครงการทีด่ ี
 

1.โจทยว์จิัยคอือะไร  

2.ตอบสนองตอ่ปัญหาของชดุโครงการในประเด็นไหน 

3.มเีป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิท/สภาพแวดลอ้ม 

4.กรอบคดิของโครงการทีช่ดัเจน 

5.ทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ระดบัลกึและระดบักวา้ง
พรอ้มการสงัเคราะห ์

6.ระเบยีบวธิวีจิัย มทีฤษฎรีองรับ /ระยะเวลา/งบประมาณ 
เหมาะสม 



ขอ้เสนอโครงการทีด่ ี

7.ทมีงาน/ความรู ้ความสามารถ และจ านวนเหมาะสม 

8.ผลทีค่าดวา่จะไดจ้ากงานวจิัย 

9.ใครคอืผูท้ีจ่ะเอาผลงานไปใช ้

10.มหีน่วยงานอืน่รว่มวจิัย 

11.การเป็นทีย่อมรับจากหน่วยงานอืน่ 

12.สามารถสรา้งนักวจิัยหนา้ใหม ่



ปญัหาทีม่กัพบเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ 

1.โครงการไมเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร ์

2.โครงการและยทุธศาสตรย์งัเป็นชิน้เป็นสว่น (ขนมชัน้) ขาด
การบรูณาการซึง่กนัและกนั และระหวา่งโครงการดว้ยกนั 

3.นักวจิัยไมไ่ดค้ดิโครงการอยา่งรอบคอบ ถีถ่ว้น ในทกุมมุมอง 
(คดิใหท้ะล)ุ 

4,.ขาดระบบในการตดิตามการด าเนนิโครงการทีด่ ี

5.ขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งตอ่เนือ่ง 

6.การด าเนนิโครงการไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 



ประเมนิความคุม้คา่ผลการวจัิย 

1.งบประมาณทีใ่ช ้ ผลการวจัิยมคีวามคุม้คา่กบังบประมาณที่
ใชใ้นการด าเนนิการวจัิยหรอืไม ่  พจิารณาจากผลตอบแทน

ระยะสัน้และระยะยาว  

2.บคุลากรทีใ่ช ้   จ านวนบคุคลากรทีใ่ชใ้นการ
ด าเนนิการวจัิยวา่เหมาะสมและคุม้คา่กบัผลการวจัิยที่

ไดรั้บหรอืไม ่ 

3.เวลาทีใ่ช ้   ผลการวจัิยทีไ่ดคุ้ม้คา่กบัระยะเวลาทีใ่ช ้
ในการวจัิย   และสอดคลอ้งกบัระเบยีบวธิวีจัิย   

แผนการด าเนนิการวจัิย  และงบประมาณทีก่ าหนดไว ้



การควบคมุ
คณุภาพ 

• กระบวนการบรหิารงบประมาณเพือ่การวจิยัทีม่ ี
คณุภาพ 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•การคดัเลอืกโครงการวจิยัทีม่คีณุภาพเพือ่ท าวจิยั 

•   มกีารก าหนดแผน/นโยบายการวจิยั 

•กระบวนการวจิยั  มดีชันชีีว้ดัชดัเจนการตดิตาม 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•ตดิตามประเมนิผลโครงการ ตรวจสอบการด าเนนิงาน 

•และสง่เสรมิใหง้านวจิยับรรลผุลทีด่ ี
 

การควบคมุ 

คณุภาพ 

• สามารถน าไปพฒันาสูเ่ชงิพาณิชย ์



ความส้าคัญของการประเมินผลการวิจัย 

       เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบรหิารจัดการ
วจัิย 

       เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาการ
วจัิย 
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การประเมนิผลการวจัิย 
 

1.  ระบบประเมนิขอ้เสนอการวจัิย
(Proposal assessment, PA) 

 

2.  ระบบด าเนนิการและตดิตาม
งานวจัิย(Ongoing & monitoring) 

3.  ระบบประเมนิผลงานวจัิย
(Research evaluation) 



ประเด็นหลกัของการพจิารณา 

1.  คณุภาพของงานวจิัย+ ขอ้คน้พบทีส่ าคญั หรอืนวตักรรม
ใหม+่ สามารถแกปั้ญหาทีส่ าคญั+ องคค์วามรูใ้หม ่ ทีม่ี
นัยส าคญั 

2.  คณุภาพของขอ้เสนอการวจิัย+ น าเสนอขอ้มลูตามหวัขอ้
ทีก่ าหนดไวไ้ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน ดว้ยภาษาที่
เขา้ใจงา่ยดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 

3.  ความเหมาะสมของนักวจิัย/ทมีวจิัย+ มคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญครอบคลมุทกุสาขาวชิาการในเรือ่งทีว่จัิย+ มคีวามรู ้
ความเชีย่วชาญครอบคลมุทกุสาขาวชิาการในเรือ่งทีว่จัิย  + มี
ความพรอ้มและสามารถอทุศิเวลาใหง้านวจิัย 



ประเด็นหลักของการพจิารณา 

4.จรยิธรรมการวจิัย  + ด าเนนิการวจิัยตามมาตรฐานและ
จรยิธรรมการวจิัย  + ด าเนนิการวจิัยตามมาตรฐานและ
จรยิธรรมการวจิัย 

5. จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์+ 
ด าเนนิการวจิัยตามมาตรฐานและจรยิธรรมการวจิัยจรรยาบรรณ
การใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ จรยิธรรมการวจิัยในคน 



การก าหนดขอบขา่ยของการประเมนิ 

1. การประเมนิกอ่นเริม่ด าเนนิโครงการ(Pre-implementation evaluation)  
เป็นการประเมนิเพือ่วางแผนโครงการ นับตัง้แตก่ารก าหนดหลกัการและ
เหตผุล วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และวธิดี าเนนิโครงการ ประกอบดว้ย 

1.1 การประเมนิบรบิท หรอืสภาวะแวดลอ้ม (Contest evaluation) เป็น
การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น  เพือ่ก าหนดโครงการและเป็นการประเมนิ
วา่โครงการทีจ่ะด าเนนิการสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตรข์อง
กระทรวง 

 ผลของการประเมนิจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความจ าเป็น ความเหมาะสมของ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ ซึง่จะน าไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืก 
หรอืก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 



การก าหนดขอบขา่ยของการประเมนิ 

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

ผลของการประเมนิจะน าไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืกวธิกีารจัด
กจิกรรมทีเ่หมาะสมหรอืไม ่นอกจากนัน้ยงัชว่ยใหต้ัดสนิใจได ้
วา่ โครงการมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่และเมือ่น าไปปฏบิตัจิะ
ท าใหว้ตัถปุระสงค/์เป้าหมายของโครงการบรรลผุลหรอืไม ่



การก าหนดขอบขา่ยของการประเมนิ 

2. การประเมนิระหวา่งด าเนนิโครงการ (Formative/on going 
evaluation) เป็นการประเมนิกระบวนการ(Process evaluation) ซึง่เป็น
การประเมนิเกีย่วกบัประเด็นตอ่ไปนี ้

( 1 ) วธิกีารจัดกจิกรรมของโครงการตามแผนทีไ่ดว้างไว ้

( 2 ) ความกา้วหนา้ของโครงการ 

( 3 ) กจิกรรมทีจั่ดท าไดบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการทีก่ าหนดไว ้
หรอืไม ่หรอืเกดิประสทิธผิลมากนอ้ยเพยีงใด มปัีญหาอปุสรรคใดเกดิขึน้ 

( 4 ) ผลของการประเมนิน าไปสูก่ารตดัสนิใจ ปรับปรงุกจิกรรม วธิกีาร 
หรอืกระบวนการด าเนนิงาน 



การก าหนดขอบขา่ยของการประเมนิ 
3. การประเมนิหลงัสิน้สดุโครงการ (Summative evaluation) 
แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

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

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



วธิกีารประเมนิผลโครงการ 

1. การศกึษาขอ้มลู เอกสาร หลักฐานตา่ง ๆ 

2. การสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 



วธิกีารประเมนิผลโครงการ 
 

1. การศกึษาขอ้มลู เอกสาร หลกัฐานตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่

1.1    บนัทกึขอ้ความขออนุมตัโิครงการ 

1.2     โครงการ 

1.3    ภาพถา่ยกจิกรรม 

1.4    แบบสอบถาม 

1.5   ผลการประเมนิโครงการ 

1.6     การน าผลการจัดโครงการไปพัฒนาเป็นองคค์วามรู ้

1.7    รายงานการประชมุ 



วธิกีารประเมนิผลโครงการ 

2. การสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 

- ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
- ผูร้ว่มโครงการ 
- ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการ 

• เพือ่ตดิตามประเมนิผลโครงการตา่งๆ โดยใหร้ายงานผล
การประเมนิตอ่คณะกรรมการ ทกุๆ 6  เดอืนเป็นอยา่ง
นอ้ย  

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน 

 
 



ปัญหาทีม่ักพบเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ 

• โครงการและยทุธศาสตรข์าดการบรูณาการซึง่กนัและกนั 
และระหวา่งโครงการดว้ยกนั     ยงัเป็นชิน้เป็นสว่น (ขนม
ชัน้)  

1.โครงการขาดการเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร ์

2. ไมไ่ดค้ดิโครงการอยา่งรอบคอบ ถีถ่ว้น ในทกุมมุมอง         
(คดิใหท้ะล)ุ 

3. ขาดระบบในการตดิตามการด าเนนิโครงการทีด่ ี

4. ขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งตอ่เนือ่ง 

5. การด าเนนิโครงการไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 



การตดิตามและประเมนิผลการวจิยั 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่การตดิตามความกา้วหนา้และประเมนิผลโครงการวจิัย 

2. เพือ่รับทราบปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กบัโครงการวจิัย 

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

4. เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูและสงัเคราะหภ์าพรวมการวจัิยใน
ประเด็น 



เป้าหมายหลกัของการประเมนิการวจัิย 

การประเมนิผล
กระทบของการวจิยั 

การประเมนิ
ประสทิธผิล 

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ 



การประเมนิผลการวจัิย 
ประสทิธผิลของการวจิัย เป็นการประเมนิการบรรลุ
วตัถปุระสงคห์รอืเป้าหมายของการวจิัยทีต่ัง้ไวแ้ตแ่รก 
       

 ประสทิธภิาพของการวจัิย เป็นการประเมนิความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากร และกระบวนการท างาน
เพือ่ใหไ้ดผ้ลตามวตัถปุระสงค ์
       

  ผลกระทบของการวจัิย เป็นการประเมนิผลอนัสบืเนือ่งจาก
การวจัิยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การพัฒนาคน สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และอืน่ๆ รวมทัง้ทีส่ามารถประเมนิผลในมติิ
การเงนิหรอืเศรษฐศาสตร ์และมติทิางสงัคม ตลอดจนการ
ประเมนิคณุคา่ของการวจิัย 



 
การตดิตามความกา้วหนา้ของ

โครงการวจัิย 
 

1.ความกา้วหนา้ของงานเมือ่เทยีบกบัแผนทีว่างไว ้

2.เนือ้หาและคณุภาพของรายงานความกา้วหนา้ 

2.1  มวีจิารณ์ผลทีแ่สดงความแข็งแกรง่ทางวชิาการ 

2.2  มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์

•   

3. การทบทวนและปรับแผนงานเพือ่ใหท้นักบังานทีว่างไว ้



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  

 
1. วช. ตดิตามประเมนิผลโครงการ คร ัง้ที ่1 และ 2  
ตามจ านวนทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 

    - ตดิตามประเมนิผล คร ัง้ที ่1 ไมเ่กนิ 60 วนั 
หลงัจากท าสญัญา 

    - ตดิตามประเมนิผล คร ัง้ที ่2 ไมเ่กนิ 390 วนั
หลงัจากท าสญัญา 

2. น าเสนอคณะกรรมการคณะที ่1 หากมมีตเิห็นชอบ 
จงึขออนุมตังิวดเงนิจากผูบ้รหิาร วช. (ด าเนนิการ
ตามข ัน้ตอนการเบกิจา่ยเงนิตามสญัญา) 

 



3. แจง้หนว่ยบรหิารทนุ คอบช. เพือ่ทราบและเบกิ
จา่ยเงนิเพือ่ด าเนนิโครงการ  

     กรณีเป็นรา่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์  
     - แจง้หนว่ยงานบรหิารทนุ จดัท ารายงานการวจิยั

ฉบบัสมบรูณ์ 
     - แจง้กลุม่งานคลงัฯ เบกิเงนิงวดสดุทา้ย พรอ้มท ัง้

แจง้หนว่ยงานบรหิารทนุ เพือ่ทราบกรณีเป็น
รายงานความกา้วหนา้  

     - (ด าเนนิการตอ่ไปตามก าหนดเวลา) วช. ตดิตาม
ประเมนิผลคร ัง้ที ่1 และ 2 ตามจ านวนทีร่ะบไุว้
ในสญัญา  

การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  



4. การตดิตามตรวจเยีย่มโครงการวจิยัในพืน้ทีจ่รงิ 
แลว้แตก่รณีทีม่ปีญัหา หรอื เป็นโครงการที่
นา่สนใจตอบปญัหาสนองนโยบายรฐับาล และ 
แกป้ญัหาของชาต ิ

การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  



แนวทางการสนบัสนนุ 

1. ภายใตก้รอบการวจิัยที ่วช. ประกาศ 

2. ผลการวจิัยทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายของผลผลติและผลลพัธท์ีเ่ป็น
รปูธรรม สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  (เชงิเศรษฐกจิ สงัคม
และชมุชน นโยบาย และวชิาการ) 

3. มตีวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติและ
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ในดา้นความคุม้คา่ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ 

4. มกีลุม่เป้าหมายชดัเจนทีจ่ะน าผลผลติจากงานวจัิยไปใช ้
ประโยชน ์และมผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิัย  



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 
1 พจิารณาขอ้ 
เสนอ การวจัิยตาม
แนวทางที ่คอบช.   
ก าหนด โดยมผีู ้
ทรง คณุวฒุเิป็น
คณะผูต้รวจสอบ
ทางวชิาการ 

2 ขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาความ
เหมาะ สมของคณะ
นักวจัิย โดย จะ
ตรวจสอบการรับทนุ
และความ สามารถ 
ในการปฏบิตั ิงาน
และควบคมุการวจัิย  

3.นักวจัิยทกุคนใน
โครง การ/  แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการสง่
รายงานการวจัิยที่
ไดรั้บทนุอดุหนุนการ
วจัิยใดๆ ในระบบ 
NRMSปีงบประมาณ 
2551 – 2559 

4.นักวจัิยทกุคนใน
โครงการ/แผนงาน
ตอ้งไมต่ดิคา้งการ
สง่รายงานการวจัิยที่
ไดรั้บทนุอดุหนุนการ
วจัิยใดๆ ในระบบ  
NRMS ปีงบประมาณ 
2551 – 2559 

5.นักวจัิยด าเนนิ การ
ปรับปรงุขอ้ มลูใน
ประวตันัิก วจัิยและ
ขอ้มลูการน าผลงาน 
วจัิยไปใชป้ระ โยชน์
ในฐานขอ้ มลูระบบ 
NRMS ใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 

6.ใหค้วามส าคญักบั
ขอ้เสนอการวจัิยทีม่ี
การระบผุูใ้ชผ้ลงาน 
วจัิย อยา่งชดัเจน
หรอื มหีลกัฐาน 
รองรับ 



ท าอยา่งไรจะกา้วขา้มหบุเหวมรณะ 

1.ท างานรว่มกบัภาคเอกชน (รว่มท าวจิัย   /  รับจา้งวจิัย) 

     

2.รัฐชว่ยลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญั เชน่ โรงงานตน้แบบ    
หอ้งทดสอบ 
 

 

3. มกีารเจรจาตกลงกบัเอกชนกอ่นเริม่โครงการ..Commitment 
และบทบาทหนา้ทีข่องเอกชน (in cash / in kind 

4. ผลงานสง่มอบทรัพยส์นิทางปัญญา (กอ่นรว่มโครงการ/ทีไ่ด ้
จากโครงการ)การปกปิด และการเผยแพรข่อ้มลู   

 
5.สิง่ทีภ่าคเอกชนใชต้ดัสนิใจในการรว่ม/จา้งวจิัย    ความคุม้คา่  
เวลา (ตน้ทนุ/มลูคา่ทีจ่ะได)้ 
  
 



รปูแบบการบรหิารจัดการงานวจิัยของสวก 

1.สวก. ใชว้ธิกีารจัดตัง้เป็นโครงการเพือ่บรหิารทนุมุง่เป้า
โดยเฉพาะแยกจากการบรหิารทนุปกตขิองหน่วยงาน 

2.สวกมวีธิกีารบรหิารทนุไดแ้กก่ารใหท้นุสนับสนุนการวจัิย และ
การตดิตามประเมนิผลโครงการอยา่งเป็นระบบ 

3.การบรหิาร โดยอาศัยประสบการณ์และความช านาญในการบรหิาร
จัดการทนุเดมิทีไ่ดเ้คยด าเนนิการมาเป็นเวลานาน      มาใชใ้นการ
บรหิารจัดการแผนงานวจัิยมุง่เป้าตอบสนองความตอ้งการพัฒนา
ประเทศโดยเรง่ดว่น 

ตัวอยา่งเชน่สวกซึง่เป็นหน่วยบรหิารทนุมุง่เป้าขา้วมกีารปรับ
เปลีย่นแปลงในเชงิโครงสรา้งของการบรหิารจัดการทนุวจัิย     



กลไกการบรหิารจัดการงานวจิัยขา้ว 

รปูแบบการก ากบัการด าเนนิงาน การบรหิารจัดการทนุวจัิยรว่มกนักบัหน่วย
งานวจัิยในระบบวจัิย 6 ส. และ วช. โดยมรีปูแบบและกลไกการก ากบังานใน
รปูแบบคณะท างาน 3 ชดุดงันี ้ 

คณะท างานชดุที1่ แตง่ตัง้โดย วช. องคป์ระกอบม ีเลขาธกิารคณะกรรมการ
วจัิยแหง่ชาต ิ เป็นประธาน  รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ เป็น
รองประธาน  ผูอ้ านวยการกองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย เป็น
เลขานุการ และม ี6 ส. เป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้งและมปีระสบการณท์างดา้นขา้ว  

คณะท างานชดุที ่2       แตง่ตัง้โดยหน่วยงานบรหิารทนุ กรณี สวก. ดแูล
รับผดิชอบกลุม่เรือ่งขา้วบรหิาร องคป์ระกอบ  ก็จะมผีูอ้ านวยการของ สวก เป็น
ประธาน และผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้ง วช. โดยผูอ้ านวยการกองบรหิารแผน
และงบประมาณการวจัิย จะเป็นกรรมการ 

คณะท างานชดุที ่3   ประธานเป็นผูอ้ านวยการกองของหน่วยงานบรหิารทนุ 
หรอืผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ดรั้บมอบหมาย และผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งในสาขาตา่งๆ  
จ านวน  3- 5 คนหรอืมากกวา่ขึน้กบัประเด็นของโครงการ 



หนา้ทีค่ณะท างานชดุที ่1 

1.  ก าหนดกรอบการสนับสนุนการวจัิยใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
การวจัิยของประเทศ และก ากบัทศิทางการสนับสนุนการวจัิยใหเ้ป็นไป
ตามกรอบการสนับสนุนการวจัิย 

2.   พจิารณาใหค้วามเห็นทางวชิาการขอ้เสนอแนะและงบประมาณของ
ขอ้เสนอการวจัิยในภาพรวมของกลุม่เรือ่งขา้วๆๆ 

3.ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานในภาพรวม 

4.ตรวจรับผลส าเร็จของการบรหิารจัดการงานวจัิย ตัง้แตก่ารประเมนิ
รายงานความกา้วหนา้  
รายงานความส าเร็จของงานวจัิย 

5.แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบิตังิานไดต้าม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

6.ใหค้ าปรกึษาในประเด็นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 



หนา้ทีค่ณะท างานชดุที ่2 
1.พจิารณากลั่นกรองประเมนิขอ้เสนอโครงการวจัิยตามกรอบวจัิยที่
ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางกรอบและก ากบัทศิทาง
ชดุโครงการวจัิย 

2.พจิารณาคดัเลอืกผูท้รงคณุวฒุทิีเ่หมาะสมเพือ่ประเมนิขอ้เสนอ
โครงการวจัิย  และประเมนิความกา้วหนา้ของโครงการวจัิยทีจ่ะ
ไดร้ับการสนับสนุน  เพือ่เสนอพจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

3.ก ากบัการด าเนนิงาน และ  ตดิตามและประเมนิผลโครงการวจัิย
ใหด้ าเนนิการไปไดต้ามวัตถปุระสงคแ์ละตรงเป้าหมายอยา่งมี
ประสทิธภิาพ     

4.ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนแ์กโ่ครงการวจัิย
ภายใตช้ดุโครงการวจัิยกลุม่เรือ่งขา้วแกส่วก   



หนา้ทีค่ณะท างานชดุที ่3 
1.พจิารณาคดัเลอืกโครงการวจัิย  และใหข้อ้เสนอแนะในการพัฒนา
ขอ้เสนอโครงการวจัิย 

2.ประเมนิความกา้วหนา้ของโครงการวจัิยทีจ่ะไดร้ับการสนับสนุน  เพือ่
เสนอพจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

3.ตดิตามและประเมนิผลโครงการวจัิยใหด้ าเนนิการไปไดต้าม
วัตถปุระสงคแ์ละตรงเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและตรวจรับ
ผลส าเร็จของงาน 

4.ใหค้ าปรกึษาแกส่วกเกีย่วกบังานวจัิยดา้นขา้ว 



กลไกการด าเนนิงาน 
1.คอบชโดย วช. ประกาศ TOR รับขอ้เสนอการวจัิยผา่นระบบ NRMSโดย
ก าหนดระยะเวลาปิดรับสมคัรโครงการและพจิารณาคดัเลอืกเบือ้งตน้และ
จัดสง่ขอ้เสนอมอบใหเ้จา้ภาพทีเ่ป็นผูรั้บผดิชอบ 

2.เมือ่ด าเนนิการพจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการจนเสร็จสิน้โดยเริม่จาก
คณะท างานชดุที ่3 

3. ด าเนนิการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโครงการ  เมือ่ทราบผลการพจิารณา
คดัเลอืก 

4.ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าบญัชสีรปุผลการพจิารณาคดัเลอืกโครงการวจัิยที่
ผา่นและไมผ่า่นพรอ้มเหตผุล 

5. และน ามาผา่นกลไกการก ากบัการด าเนนิงานในชดุที ่2 

6.ล าดบัสดุทา้ยตอ้งผา่นคณะท างาน ชดุที ่1 เป็นผูพ้จิารณาเชงินโยบาย 
โดยการอนุมตัโิครงการงบประมาณ   



ขอ้เสนอโครงการวจิยัทีด่ ี

1.การพฒันาโจทยว์จิยั รว่มกบัเจา้ของโจทย ์
 (วงการวชิาการ, ผูใ้ชป้ระโยชน,์ ตวัแทนสาธารณะ) 

2. นกัวจิยัมศีกัยภาพ สรา้งผลงานทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดใ้น
ภาคอตุสาหกรรมหรอืชุมชนทอ้งถิน่/ประชาชนในพืน้ที ่

3. ถา้เป็นไปไดท้กุโครงการตอ้งมผีูใ้ชป้ระโยชน ์รว่ม
โครงการดว้ย 

4. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิระบบ สามารถชีป้ระเด็นปญัหาและ
จดุทีม่โีอกาสเปลีย่นแปลงผลลพัธ ์(outcomes) 

5.เพือ่เสนอแนะจดัสรรทรพัยากรลงสูจ่ดุส าคญัเพือ่ขยาย
ผลท ัง้ระบบ 
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การควบคมุคณุภาพ 

 1.กระบวนการบรหิาร
งบประมาณเพือ่การ
วจิยัทีม่คีณุภาพ 

2.การคดัเลอืก
โครงการวจิยัทีม่ ี

คณุภาพเพือ่ท าวจิยั/
กระบวนการวจิยั มดีชันี

ชีว้ดั  ชดัเจน 

3.มกีารก าหนดแผน/
นโยบายการวจิยั 

สามารถน าไปพฒันา
สูเ่ชงิพาณิชย ์

4.ตดิตามประเมนิผล
โครงการตอ่เนือ่ง  

 

5.ตรวจสอบการ
ด าเนนิงาน 

และ 

สง่เสรมิใหง้านวจิยั
บรรลผุลทีด่ ี

 


