
 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                 นท-1ช 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

-------------------------------------- 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทำงกำรประเมินผลแผนงำนวิจัยส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ทำงวิชำกำรและ
งบประมำณ รวมทั้งกำรจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนวิจัยที่เสนอของบประมำณประจ ำปี ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรให้แต่ละหน่วยงำนจัดตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน เพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผล
แผนงำนวิจัยก่อนท ำกำรวิจัย และจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ (priority) แล้วส่งผลกำรประเมินผลพร้อมแบบ
แสดงแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 ตำมมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) ให้ วช. เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 

1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ (ผนวก 2) 
ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
1.1.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
1.1.3 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน 
1.1.4 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
1.1.5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ

และสังคม 
1.1.6 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 
5 ยุทธศำสตร์ (ผนวก 3) ดังนี้ 

 1.2.1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม 
 1.2.2 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
 1.2.3 กำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2.4 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมและบุคลำกรทำงกำรวิจัย 
 1.2.5 กำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย 

 



 

1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำย
ประเด็นเพียงใด  

1.4 นโยบายรัฐบาล มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลเพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ (ผนวก 4) 
ดังนี้ 

 14.1 นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก จ ำนวน 16 เรื่อง คือ 
  1) สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและฟ้ืนฟูประชำธิปไตย  
  2) ก ำหนดให้กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ” 
  3) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงจริงจัง 
  4) ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำรและเร่งรัดขยำยเขตพ้ืนที่ชลประทำน 
  5) เร่งน ำสันติสุขและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนกลับมำสู่พ้ืนที่

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  6) เร่งฟ้ืนฟูควำมสัมพันธ์และพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและนำนำประเทศ 
  7) แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำรเนื่องจำกภำวะเงินเฟ้อ

และรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
  8) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยเพิ่มก ำลังซื้อภำยในประเทศ สร้ำงสมดุล

และควำมเข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภำค 
   9) ปรับลดภำษีเงินได้นิติบุคคล 
  10) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
  11) ยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรและให้เกษตรกรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
  12) เร่งเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
  13) สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือกำรสร้ำงเอกลักษณ์

และกำรผลิตสินค้ำในท้องถิ่น 
  14) พัฒนำระบบประกันสุขภำพ 
  15) จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
  16) เร่งรัดและผลักดันกำรปฏิรูปกำรเมืองที่ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง 
 14.2 นโยบำยระยะกำรบริหำรรำชกำร 4 ปี ของรัฐบำล จ ำนวน 7 นโยบำย คือ 
  1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งรัฐ 
  2) นโยบำยเศรษฐกิจ 
  3) นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต 
  4) นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5) นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
  6) นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
  7) นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ให้ประเมินผลในภำพรวมว่ำ แผนงำนวิจัยที่มีควำมสอดคล้องกับหลำยยุทธศำสตร์ และยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของชำติรำยประเด็น ควรจะได้รับคะแนนควำมสอดคล้องสูงกว่ำแผนงำนวิจัยที่มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่น้อยกว่ำ ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐอำจน ำควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนของตน 

                                                           

สำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ำกเวบ็ไซต์ http://eval.nrct.go.th 



 

(แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี) มำร่วมพิจำรณำประเมินผลแผนงำนวิจัยได้ โดยมีคะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 
10 คะแนน 

2. คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย [60 คะแนน] 
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน] 

 2.1.1 หัวเรื่องของกำรวิจัยน่ำสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มคีวำมส ำคัญและจ ำเป็น 
ต้องท ำวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วนเพียงใด 

 2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของกำรวิจัยมีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
 2.1.3 มีศักยภำพสูงในกำรเป็นศูนย์กลำง (hub) เพ่ือพิจำรณำศักยภำพของหน่วยงำนวิจัยหลักที่

รับผิดชอบแผนงำนวิจัย รวมทั้งศักยภำพในกำรท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง หรือศูนย์
ประสำนงำนกลำงกับหน่วยงำนวิจัยอื่นทั้งในและต่ำงประเทศเพียงใด 

 2.1.4 กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน/ภำคประชำชน เป็นงำนวิจัยที่มีหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร
หลำยหน่วยงำนภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน ซึ่งอำจประกอบด้วย
หน่วยงำนภำครัฐ (ทั้งนี้หำกเป็นไปได้ควรมีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐไม่น้อยกว่ำ 
2 กระทรวงขึ้นไป) ภำคเอกชน/ภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันคิดร่วมกันท ำกำรวิจัย
และพัฒนำเป็นคณะ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในเชิงหุ้นส่วน (partnerships) โดย
กำรสมทบค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ และมีส่วนร่วมในกำรน ำผลกำรวิจัยและพัฒนำ
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมเพียงใด 

 2.1.5 โครงสร้ำงคณะผู้บริหำรแผนงำนวิจัยและคณะผู้วิจัย มีควำมเหมำะสมและมีควำมพร้อม
คือครอบคลุมทุกสำขำวิชำกำรหรือกลุ่มวิชำในเรื่องที่วิจัยเพียงใด   
1) แสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะท ำกำรวิจัยได้ส ำเร็จ 
2) มีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย และมีควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ที่

ก ำหนดไว้ในแผนงำนวิจัย 
3) เป็นที่ยอมรับในวงกำรวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย 
4) อุทิศเวลำให้กับกำรท ำกำรวิจัยตลอดแผนงำนวิจัย 
5) มีจรรยำบรรณนักวิจัย (ผนวก 10) และควำมรับผิดชอบสูง (ไม่มีประวัติติดค้ำงกำรส่ง

รำยงำนกำรวิจัย/กำรเงิน) 
 2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกำสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกำรวิจัย เพ่ือเป็นกำร

สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ 
 2.1.7 มีผลกำรวิจัยที่เก่ียวข้อง และกำรตรวจเอกสำรอ้ำงอิงอย่ำงสมบูรณ์เพียงใด 

1) แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ ทฤษฎี สมมุติฐำน หรือกรอบแนวควำมคิดเดิม
ที่เก่ียวข้อง เพื่อแสดงควำมเกี่ยวเนื่องและควำมสัมพันธ์ของเรื่องที่จะท ำกำรวิจัยกับ
ผลกำรวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ให้เห็นว่ำจะใช้สนับสนุนหรือเป็นแนวทำง
ในกำรวิจัย 

2) มีกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตำมระบบสำกลนิยม 
 2.1.8 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตลอดแผนงำนวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 

1) ระบุข้ันตอน และระยะเวลำท ำกำรวิจัยของแผนงำนวิจัยโดยละเอียด และเหมำะสม
กับเวลำและสถำนที่ 

2) แสดงควำมพร้อมในกำรท ำกำรวิจัยที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  และ
เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผล 



 

 2.1.9 มีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ ในกำรท ำกำรวิจัยหรือไม่ 
1) เหมำะสมกับสภำพเงื่อนไขของสังคม และสภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับแผนงำนวิจัย 
2) ระบุสถำนที่ท ำกำรวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติกำร เรือนทดลอง/ภำคสนำมหรือสถำนที่เก็บ

ตัวอย่ำงให้ชัดเจน เหมำะสมกับงำนวิจัย 
3) ควำมพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท ำกำรวิจัย มีควำมเหมำะสมและตรงกับงำนวิจัย 

 2.1.10 งบประมำณท่ีใช้ท ำกำรวิจัยมีควำมเหมำะสมหรือไม่ 
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน] 

2.2.1 แสดงกระบวนกำรวิจัยที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงทฤษฎี สมมุติฐำน หรือกรอบแนวควำมคิด
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้สูง โดยกำรแสดงควำมสัมพันธ์และ
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่ำงแผนงำนวิจัยย่อย/โครงกำรวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัย เพ่ือ
เน้นให้เห็นเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันอย่ำงไร  

2.2.2 ระบุกลยุทธ์โดยเชื่อมโยงขั้นตอนกำรท ำกำรวิจัยอย่ำงสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์หลักเพียงใด 

2.2.3 แสดงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยหรือส่งเสริมและสนับสนุน
กำรวิจัยและพัฒนำขั้นต่อไป หรือกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ
กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำรถ่ำยทอด ระยะเวลำ สถำนที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมีกำรเสนอขอ
งบประมำณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งำนวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ เช่น ด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำร

ท่องเที่ยวและกำรพำณิชย์ และกำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมทำงสังคมและวัฒนธรรม เช่น กำรสร้ำง
ปัญญำให้ประชำชนในประเทศฉลำดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ในแต่ละ
ขั้นตอนของกำรวิจัย และพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจรตำมรูปแบบห่วงโซ่มูลค่ำ 
(value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจำกผลงำนวิจัยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

รวมทั้งสนองตอบยุทธศำสตร์ใดในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น และนโยบำย
รัฐบำล ทั้งนี้อำจรวมถึงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี) ด้วยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรท ำกำรวิจัยนี้หรือไม่ 

3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงำนวิจัยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ (multiplier) ที่ส่งผลสะเทือนสูง

ในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชำติ และนำนำชำติเป็นอย่ำงมำก ซึ่งผลกระทบของงำนวิจัย อำจจะแสดง
ในเชิงปริมำณ หรือเป็นงำนวิจัยที่มีกำรต่อยอด และใช้ต้นทุนต่ ำ แต่ได้ผลตอบแทนสูง หรือเป็น
งำนวิจัยที่ผลิตได้ปริมำณมำกและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ท ำให้ได้รับผลตอบแทนสูงตำม
ไปด้วยหรือไม่เพียงใด 

3.2 งำนวิจัยได้พัฒนำเชื่อมโยงจำกท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญำไทยและมีแนวโน้มจะสำมำรถขยำยกำรพัฒนำ
ไปสู่ระดับประเทศ และนำนำชำติได้หรือไม่ 



 

3.3 ผลลัพธ์ของงำนวิจัยจะท ำให้เกิดผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ หรือไม่ ตำมยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์
กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น ดังนี้ 
3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 
1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 

  2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
  3) ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน 
  4) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
  5) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ

และสังคม 
  6) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

3.3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
1) กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม 
2) กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 

   3) กำรอนุรักษ์ เสริมสร้ำง และพัฒนำทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   4) กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมและบุคลำกรทำงกำรวิจัย 
   5) กำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย 

3.3.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
3.3.4 นโยบายรัฐบาล 

1) นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก จ ำนวน 16 เรื่อง คือ 
    1.1) สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและฟ้ืนฟูประชำธิปไตย  
    1.2) ก ำหนดให้กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ” 
    1.3) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงจริงจัง 
    1.4) ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำรและเร่งรัดขยำยเขตพ้ืนที่

ชลประทำน 
    1.5) เร่งน ำสันติสุขและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนกลับมำสู่

พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    1.6) เร่งฟ้ืนฟูควำมสัมพันธ์และพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและ

นำนำประเทศ 
    1.7) แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำรเนื่องจำกภำวะ

เงินเฟ้อและรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
    1.8) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยเพิ่มก ำลังซื้อภำยในประเทศ สร้ำง

สมดุลและควำมเข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภำค 
    1.9) ปรับลดภำษีเงินได้นิติบุคคล 
    1.10) ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 

                                                           

สำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ำกเวบ็ไซต์ http://eval.nrct.go.th 



 

    1.11) ยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรและให้เกษตรกรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
    1.12) เร่งเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
    1.13) สนับสนุนกำรพัฒนำงำนศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือกำรสร้ำง

เอกลักษณ์และกำรผลิตสินค้ำในท้องถิ่น 
    1.14) พัฒนำระบบประกันสุขภำพ 
    1.15) จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
    1.16) เร่งรัดและผลักดันกำรปฏิรูปกำรเมืองที่ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง 
   2) นโยบำยระยะกำรบริหำรรำชกำร 4 ปี ของรัฐบำล จ ำนวน 7 นโยบำย คือ 
    2.1) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งรัฐ 
    2.2) นโยบำยเศรษฐกิจ 
    2.3) นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต 
    2.4) นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    2.5) นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
    2.6) นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
  2.7) นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

หมายเหตุ  : 1. แนวทำงกำรประเมินผลแผนงำนวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่ำว หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เป็น
แนวทำงในกำรประเมินผลแผนงำนวิจัย โดยสำมำรถปรับปรุงได้ตำมควำมเหมำะสมกับหน่วยงำน 

2. ผลรวมของคะแนนท้ังหมดเท่ำกับ 100 คะแนน 
 

_____________________________ 


