สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
กิจกรรม

หน่วยที่รับผิดชอบและ
ดาเนินการ

1. จัดทายุทธศาสตร์การวิจยั ของหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

2. จัดทาแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

3. จัดทาข้อเสนอการวิจัย

หน่วยงานภาครัฐ (นักวิจัย)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25552559) แผนวิจัยมุ่งเป้า ยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติรายประเด็น นโยบายรัฐบาล
แบบ ว-6
แผนงานวิจัย
โครงการวิจัย

หมายเหตุ
หน่วยงานภาครัฐจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) แผนวิจยั มุ่งเป้า ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ
นโยบายรัฐบาล

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานภาครัฐจัดทาสรุปความต้องการงานวิจัยของหน่วยงานตามแบบ ว-6 เพื่อ
ประกอบการจัดทาข้อเสนอการวิจยั ของนักวิจยั โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจัดส่งแบบ
ว-6 ให้ วช. เพือ่ ดาเนินการต่อไป
หน่วยงานภาครัฐประกาศยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงานตามข้อ 1 พร้อมทั้งสรุป
แผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของหน่วยงาน ให้นักวิจัยในหน่วยงานทราบ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดทาข้อเสนอการวิจยั ในรูปแบบแผนงานวิจยั /ชุดโครงการวิจยั
หรือโครงการวิจยั
หมายเหตุ : 1. กรณีเป็นข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องให้จัดทารายงานความก้าวหน้าของ
การวิจยั ตาม แบบ ต-1ช/ด ด้วย
2. กรณีหน่วยงานมิได้ทาการวิจัยเอง แต่ใช้วิธจี ัดจ้าง ให้จัดทา
ข้อกาหนด (TOR) แนบมาด้วย
3. กรณีเป็นข้อเสนอการวิจยั ที่มกี ารใช้สัตว์เพือ่ งานวิจยั ให้ปฏิบัตติ าม
“จรรยาบรรการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั แห่งชาติ” และแนบ
“ใบรับรองการขอหรือการอนุมัติให้ดาเนินการเลีย้ งและใช้สัตว์” ด้วย
4. กรณีเป็นข้อเสนอการวิจยั ที่มกี ารใช้คนเพือ่ งานวิจยั ให้ปฏิบัติตาม
“จริยธรรมการวิจยั ในคน” และแนบ “ใบรับรองการขอหรือการอนุมัติให้ดาเนิน การ
วิจยั หรือ Certificate of Approval” ด้วย
5. กรณีเป็นข้อเสนอการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ให้ปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” และแนบ “ใบรับรอง
การขอหรือการอนุมัติให้ดาเนินการวิจยั ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ” ด้วย
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แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
หน่วยที่รับผิดชอบและ
ดาเนินการ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อประเมินผล
ข้อเสนอการวิจัย และจัดเรียงลาดับความสาคัญ
(priority) ของข้อเสนอการวิจัย

หน่วยงานภาครัฐ

นท-1ช
นท-1ด
แบบ บช-3

5. ประเมินผลแผนความต้องการภาพรวมงานวิจยั ของ
หน่วยงานภาครัฐ ความเหมาะสมของการจัดเรียงลาดับ
ความสาคัญของข้อเสนอการวิจัย ความซ้าซ้อนและ
การประสานประโยชน์ของงานวิจยั

วช.

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

6. แจ้งผลการประเมินผลให้สานักงบประมาณ

วช.

7. แจ้งผลการประเมินผลให้หน่วยงานภาครัฐ

วช.

8. นาผลสรุปการประเมินผลเสนอขอความเห็นชอบต่อ
นายกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแล วช.

วช.

สรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ข้อเสนอการวิจัย (แบบปกติ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5
แบบ บช-3
แบบ ว-5
สรุปจานวนโครงการและงบประมาณข้อเสนอ
การวิจยั (แบบปกติ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แบบ ว-6
แบบ บช-3
แบบ ว-5

หมายเหตุ
หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลแผนงานวิจยั /ชุด
โครงการวิจัย (นท-1ช) และโครงการวิจยั (นท-1ด) ตามความเหมาะสมของ แต่ละ
หน่วยงาน และข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะทางาน
ของหน่วยงานแล้ว ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดเรียงลาดับความสาคัญของ
ข้อเสนอการวิจัยตามแบบ บช-3 และรวบรวมข้อเสนอการวิจยั ส่งให้ วช. เพือ่
ดาเนินการต่อไป
วช. ประเมินผลความเหมาะสมในด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) แผนวิจัยมุ่ง
เป้า ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น นโยบายรัฐบาล ความซ้าซ้อนของ
ข้อเสนอการวิจัย การประสานประโยชน์ร่วมกัน และความเหมาะสมของงบประมาณ
จากเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบ ว-6 แบบ บช-3 และแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
แล้วจัดทาสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในแบบ ว-5
วช. ดาเนินการประมวลผลการประเมินผลภาพรวมงานวิจยั ของประเทศ แจ้งให้
สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

วช. ดาเนินการประมวลผลภาพรวมงานวิจัยของประเทศ
แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อดาเนินการต่อไป
วช. สรุปผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยในภาพรวม เสนอขอความเห็นชอบต่อ
นายกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแล วช. และแจ้งคณะกรรมการบริหารสภา
วิจัยแห่งชาติ (กบห.) เพือ่ ทราบ
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