
  

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

กิจกรรม 
หน่วยที่รับผิดชอบและ 

ด าเนินการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1.  จัดท ายุทธศาสตร์การวิจยัของหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยัของชาต ิฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2555-
2559) แผนวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติรายประเด็น นโยบายรัฐบาล 

หน่วยงานภาครัฐจัดท ายุทธศาสตร์การวจิัยของหนว่ยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ ฉบบัที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) แผนวิจยัมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติรายประเด็น และ
นโยบายรัฐบาล 

2.  จัดท าแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ แบบ ว-6 หน่วยงานภาครัฐจัดท าสรุปความตอ้งการงานวิจัยของหน่วยงานตามแบบ ว-6 เพื่อ
ประกอบการจัดท าข้อเสนอการวิจยัของนักวิจยั โดยหนว่ยงานภาครัฐต้องจัดส่งแบบ 
ว-6 ให้ วช. เพือ่ด าเนินการต่อไป 

3.  จัดท าข้อเสนอการวจิัย หน่วยงานภาครัฐ (นักวิจัย) แผนงานวิจัย 
โครงการวิจัย 

หน่วยงานภาครัฐประกาศยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงานตามข้อ 1 พร้อมทั้งสรุป
แผนความต้องการภาพรวมงานวิจยัของหน่วยงาน ให้นักวิจัยในหน่วยงานทราบ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดท าขอ้เสนอการวิจยัในรูปแบบแผนงานวิจยั/ชุดโครงการวจิยั 
หรือโครงการวิจยั      

   หมายเหต ุ: 1. กรณีเป็นข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องให้จัดท ารายงานความก้าวหน้าของ
การวิจยัตาม แบบ ต-1ช/ด ด้วย 

                  2. กรณีหนว่ยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธจีัดจ้าง ใหจ้ัดท า 
   ข้อก าหนด (TOR) แนบมาด้วย 
                  3. กรณีเป็นขอ้เสนอการวิจยัที่มกีารใช้สัตว์เพือ่งานวิจยั ใหป้ฏิบัตติาม 

“จรรยาบรรการใช้สตัว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ สภาวิจยัแห่งชาติ” และแนบ 
“ใบรบัรองการขอหรือการอนุมัติให้ด าเนินการเลีย้งและใช้สัตว์” ดว้ย 

                  4. กรณีเป็นขอ้เสนอการวิจยัที่มกีารใช้คนเพือ่งานวจิยั ใหป้ฏิบัติตาม 
“จรยิธรรมการวิจยัในคน” และแนบ “ใบรับรองการขอหรือการอนุมัติให้ด าเนนิ การ
วิจยัหรอื Certificate of Approval” ดว้ย 
               5. กรณีเป็นข้อเสนอการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ให้ปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรับการ
ด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่หรือพันธวุิศวกรรม” และแนบ “ใบรบัรอง
การขอหรือการอนุมัติให้ด าเนนิการวิจยัด้านความปลอดภยัทางชวีภาพ” ด้วย 

 
 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
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4.  แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อประเมินผล 
     ข้อเสนอการวจิัย และจัดเรียงล าดับความส าคัญ       
     (priority) ของข้อเสนอการวิจัย 

หน่วยงานภาครัฐ นท-1ช 
นท-1ด 
แบบ บช-3 

หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลแผนงานวิจยั/ชุด
โครงการวิจัย (นท-1ช) และโครงการวจิยั (นท-1ด) ตามความเหมาะสมของ แตล่ะ
หน่วยงาน และข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะท างาน
ของหน่วยงานแล้ว ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดเรียงล าดับความส าคัญของ
ข้อเสนอการวจิัยตามแบบ บช-3 และรวบรวมข้อเสนอการวิจยัส่งให้ วช. เพือ่
ด าเนินการต่อไป 

5.  ประเมินผลแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยัของ  
     หนว่ยงานภาครัฐ ความเหมาะสมของการจัดเรียงล าดับ  
     ความส าคัญของข้อเสนอการวจิัย  ความซ้ าซ้อนและ 
     การประสานประโยชน์ของงานวิจยั 

วช. แบบ ว-6 
แบบ บช-3 
แผนงานวิจัย/โครงการวิจยั/แบบ TOR 
แบบ ว-5 

วช. ประเมินผลความเหมาะสมในด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) แผนวิจัยมุ่ง
เป้า ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น นโยบายรัฐบาล ความซ้ าซ้อนของ
ข้อเสนอการวจิัย การประสานประโยชน์ร่วมกัน และความเหมาะสมของงบประมาณ 
จากเอกสารซ่ึงประกอบด้วย แบบ ว-6  แบบ บช-3  และแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  
แล้วจัดท าสรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในแบบ ว-5 

6.  แจ้งผลการประเมินผลให้ส านกังบประมาณ วช. สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
ข้อเสนอการวจิัย (แบบปกติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
แบบ ว-6 
แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. ด าเนินการประมวลผลการประเมินผลภาพรวมงานวิจยัของประเทศ แจ้งให้
ส านักงบประมาณเพื่อพจิารณาจัดสรรงบประมาณ 

7.  แจ้งผลการประเมินผลให้หนว่ยงานภาครัฐ วช. แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. ด าเนินการประมวลผลภาพรวมงานวิจัยของประเทศ 
แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อด าเนินการต่อไป 

8.  น าผลสรุปการประเมินผลเสนอขอความเห็นชอบตอ่ 
     นายกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล วช. 

วช. สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณข้อเสนอ
การวิจยั  (แบบปกติ)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
แบบ ว-6 
แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. สรุปผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยในภาพรวม เสนอขอความเห็นชอบต่อ
นายกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล วช. และแจ้งคณะกรรมการบริหารสภา
วิจัยแห่งชาติ (กบห.) เพือ่ทราบ 
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