
แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

เป้าหมายที่ 1 และ 4

27 พฤศจิกายน 2560

ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ 
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
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เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสังคม ชมุชน ความมั่นคง
และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

บัญชนีวัตกรรมและ
สิง่ประดษิฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สัดสว่นคา่ใชจ้่ายการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถ
การแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน  

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

1.นวตักรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ า่กวา่
รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

2.องคค์วามรูท้ ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความ
มัน่คง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่ง
ส าคญัตามนโยบายรฐับาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น

3.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใชอ้า้งองิใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอื
น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่ง  ๆเพิม่ขึน้    
รอ้ยละ 20

2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การด าเนนิการวจัิยและพฒันา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10

3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวตักรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน**
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวตักรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี

1. มนีวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด**

2. มลูคา่การลงทนุในการวจัิยและนวตักรรมของภาคเอกชน 1.5 
เทา่ ของคา่ใชจ้า่ยวจัิยและนวตักรรมของรฐั**

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน

วจัิยและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมและคลัส
เตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิริม่ใหมต่ามนโยบาย

รัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน 
วจัิย

วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสม
องคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ
เชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตามสาขา
การวจัิย โดยเนน้ดา้น
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
ศลิปวฒันธรรม คณุธรรมและ
จรยิธรรม อยา่งเหมาะสม

โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จ
สามารถยืน่ตพีมิพ ์
ระดับชาต ิหรอืนานาชาติ
รอ้ยละ 50** 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อตุสาหกรรม

พัฒนา
บคุลากรวจัิย

และ
นวัตกรรม

ผลงานวจัิยที่

สามารถสรา้ง

นวตักรรมทาง

สงัคมหรอื

นวตักรรม

ส าหรับ

ผูส้งูอายแุละผู ้

พกิารภาครัฐ

รอ้ยละ 60 

ของโครงการ

พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวตักรรม

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน
บรูณาการ

แนวทาง
ด าเนนิงาน

3.1 สัดสว่นการลงทนุการวจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 
เป็นรอ้ยละ 45

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับภาคการผลติและบรกิาร 
และภาคธุรกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15  ของผลงานทัง้หมด

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15
คนตอ่ประชากร 10,000 คน

4. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ
มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20

จ านวนหน่วยงาน
ทีไ่ดร้ับการ
รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20

ผูร้ับบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี 

การจา้งงานใหม่
ของบคุลากร
วจัิยและ
นวตักรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี**

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจัิยและ
นวตักรรมมกีาร
ใชง้านรว่มกนั
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้ไป

สะสมองคค์วามรู ้

3.2 สัดสว่นการลงทนุงานวจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 30

3.3 สัดสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร 
และระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25

2. สัดสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40

7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้่ายวจัิยและพัฒนา มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่             
รอ้ยละ 20 ตอ่ปี

*  ในทีน่ีห้มายรวมถงึ การวจัิย วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
** ตัวชีวั้ดทีส่ง่ผลตอ่อันดับความสามารถในการแขง่ขันของ IMD ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์

1. โครงการวจัิยและ
นวตักรรมสอดคลอ้งกบั
อตุสาหกรรมและ
คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิรมิของรัฐบาล จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 20 โครงการ 
2. ผลงานวจัิยและ
นวตักรรมน าไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์น
อตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ย
ละ 70 ของโครงการ

1. รายการสนิคา้ใน
รายการบัญชนีวตักรรม
เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจาก
ภาครัฐเป็นจ านวนไมน่อ้ย
กวา่ 10 รายการ
2. มจี านวนนวตักรรมที่
ข ึน้บัญชจี านวน 80
รายการ

การจัดการความรู ้
การวจัิย
เพือ่น าไปสูก่าร
พฒันาชมุชน
และสงัคม
เพือ่ความเป็น
เลศิทางวชิาการ

วจัิยและ
พฒันาเพือ่
ความมัน่คง 
สงัคม และการ
พฒันาทีย่ั่งยนื

วจัิยและพฒันา
ในประเด็น
ส าคญัตาม
ยทุธศาสตร์
ของประเทศ
• ทา้ทายไทย
• มุง่เป้า

ผลงานวจัิย

สามารถน าสง่

เป็นแนวทาง

เพือ่ก าหนด

นโยบายของ

ภาครัฐ และ/

หรอื หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบใน

ดา้นตา่งๆ รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

ผลงานวจัิย

สามารถ

น าไปใชใ้นการ

พฒันาชมุชน

และสงัคม รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

วจัิยประยกุตเ์ชงิ
ลกึหรอืตอ่ยอด 
เพือ่น าไปใช ้

แกไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน

โครงการวจัิยที่
สามารถก าหนด
แนวทางน าไป
ตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอืน าไปใช ้
แกไ้ขปัญหา
การด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน 
รอ้ยละ 50



(ร่าง) แนวทางการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม

1.1 โครงการทัว่ไปเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน 
1.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และประเด็นท้าทายทางสังคม เช่น โครงการ
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) โครงการทา้ทายไทย
1.3 โครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร มาตรฐานและปัจจัยเอื้อ

2.    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีอ านาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลภาพรวมของหน่วยงาน และรายงานต่อสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นในเกณฑ์การจัดท ากรอบงบประมาณในปถีัดไป ทั้งนี้ให้หนว่ยงานที่ได้รับงบประมาณรายงานผลการด าเนนิงานจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นโครงการ

1.   ก าหนดประเภทการวิจัยและนวัตกรรมตามผลกระทบผลลัพธ์ และงบประมาณ 

3.    หน่วยงานที่ได้รบังบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ต้องรายงานผลการด าเนนิงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลลัพธ์ ผลผลิต ในลักษณะ
รายงานผลด้วยตนเอง (Self Assessment Report) ผ่านระบบ NRMS และจัดท ารายงานภาพรวมการด าเนนิงานของหน่วยงานมายังส านักงาน
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

4. โครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณสูงให้มีคณะท างาน/คณะผู้เชี่ยวชาญติดตามการด าเนินงาน ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ รายโครงการ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กรรมการแต่ละชุดก าหนด และรายงานผลโดยตรงต่อส านักงานสภานโยบายฯ เพื่อ
พิจารณาความคุ้มค่าในการด าเนินงานต่อไป รวมถึงการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าฯ หลังจากโครงการเสร็จสิ้น (ระยะสั้น 1-3 ปี และ ระยะ
กลาง 3-5 ปี)

5. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางความรับผดิชอบเพื่อการติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน หน่วยงานทีไ่ม่รายงานผล หรือรายงาน
ข้อมูลอันเป็นเทจ็ ส านักงานฯ รายงานต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อด าเนินการตามระเบยีบต่อไป 3



4

1. โครงการที่ถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษ
เช่น โครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง (Top-down Policy 
Program: TDP) ปี 2561 จ านวน 4 โครงการ และ
โครงการที่มีผลกระทบสูงหรือได้รับการจัดสรร
งบประมาณสูงที่ถูกคัดเลือก อย่างน้อยจ านวน 50 
โครงการ

แนวทางการติดตามและประเมินผล
• จัดท าการประเมินผลเบื้องต้น (Pre-Assessment) เพื่อระบุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ 
• ก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโดยใช้ Self-Assessment Report 

(รายงานทุกไตรมาส ในระบบ NRMS)
• ติดตามและประเมินผลโครงการที่ถูกคัดเลือก ณ สถานที่ด าเนินการวิจัย โดย

ผู้เชี่ยวชาญ (Site Visit and Expert Evaluation) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
• ประเมินผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ 

2. โครงการทั่วไป (ประมาณ 500 โครงการ) แนวทางการติดตามและประเมินผล
• ก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโดยใช้ Self-Assessment Report 

(รายงานทุกไตรมาส ในระบบ NRMS)
• วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ

(ร่าง) แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 1 และ เป้าหมายที่ 4 และโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง



เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน จ านวนโครงการ

1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ

1.1 อุตสาหกรรม และคลัสเตอรเ์ป้าหมาย
(รวมโครงการ TDP จ านวน 4 โครงการ)

349

1.2 ข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 130

1.3 บัญชีนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 3

เป้า 1 รวม 482

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย 18

4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 8

4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 39

4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

42

เป้า 4 รวม 107

จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2561

หมายเหตุ: ข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจริงอยู่ในระหว่างหน่วยงานรายงานข้อมูลแผนงาน เข้าสู่ระบบ NRMS



โปรแกรม ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ปี 2561 (บาท)

งบประมาณ
รวมทั้งโครงการ 

(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ (ปี)

1: เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy)

การสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนใน
อุตสาหกรรมพลังงาน
ชีวมวลในระดับประเทศและภูมิภาค CLMV

15,000,000 39,483,500 2

ชีวเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิว โดยใช้ Growth Factors 
เป็นองค์ประกอบหลัก

50,998,000 50,998,000 1

การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามัน และเพิ่ม
ผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้

25,000,000 50,000,000 2

2: เทคโนโลยีอัจฉริยะรองรับ 
ประเทศไทย 4.0 (Smart 
Tech for Thailand 4.0)

ระบบหุ่นยนต์กายภาพบ าบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต

32,136,500 52,136,000 2

ผลการจัดสรรงบประมาณ
โครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง ปีงบประมาณ 2561

*ข้อมูลจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะท่ี 4.3)  ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 



หัวข้อ

1 การบริหารจัดการโครงการ
1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาวิจัยและงบประมาณที่ใช้
1.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ในแต่ละปี
1.3 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

2 ผลส าเร็จของงานวิจัย: เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.1 เกิดนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.2 ผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์มีศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอื่น 
2.3 ผลส าเร็จงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
2.4 ความมีส่วนร่วมมากน้อยของภาคเอกชน in cash/in kind (นักวิจัย/อุปกรณ์, เครื่องมือ, ห้องปฏิบัติการ)
2.5 งานวิจัยมีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา
2.6 ผลส าเร็จของงานวิจัยได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรม

(ร่าง) เกณฑก์ารประเมินผลโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง (TDP)

7

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อติดตามและประเมินแบบ Site visit evaluation โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ



หัวข้อ

1 การบริหารจัดการโครงการ
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 1.2 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

2 ผลส าเร็จของงานวิจัย: เทคโนโลยีและการน าไปใช้ประโยชน์
2.1 เกิดนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
2.2 ผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตที่ได้มีผู้น าไปใช้ประโยชน์จริง
2.3 ผลส าเร็จของงานวิจัยน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหรือใช้ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
2.4 งานวิจัยมีการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา

3 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดแผนงบบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
3.1 ผลส าเร็จของงานวิจัยน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือ
สนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของประเทศ
3.2 วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป
3.3 มีความร่วมมือภาคเอกชน in cash/in kind (นักวิจัย/อุปกรณ์, เครื่องมือ, ห้องปฏิบัติการ)
3.4 เอกชนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี R&D 3.5 ผลงานวิจัยได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรม (หากม)ี

(ร่าง) เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเป้าหมายที่ 1: อุตสาหกรรมและคลัสเตอรเ์ป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

8
หมายเหตุ: เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเพื่อติดตามและประเมินแบบ Site visit evaluation โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ



หัวข้อ

1 การบริหารจัดการโครงการ
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
1.2 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

2 การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย
2.1 จ านวนผู้ใช้หรือจ านวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชนจ์ากการพัฒนาหรือสร้างระบบ/มาตรฐานการวิจัย 
2.2 ระบบ/มาตรฐานการวิจัยสามารถช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมาย หรือเพิ่มศักยภาพการวิจัย
และนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือส่งเสริมนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศทีส่ าคัญ
2.3 เกิดองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ เครื่องมือใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ หรือประเด็นที่น าไปสู่บริบทใหม่ใน
การขับเคลื่อน การวิจัย หรือการจัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

3 ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนา
3.1 ระบบ/มาตรฐานการวิจัยผ่านมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล และมีศักยภาพเพียงพอในการส่งเสริม
และพัฒนา (ขอหลักฐานเอกสาร) 
3.2 การขออนุญาตด้านจริยธรรมการวิจัย การขออนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายก าหนด

(ร่าง) เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเป้าหมายที่ 4: พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย

9
หมายเหตุ: เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเพื่อติดตามและประเมินแบบ Site visit evaluation โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ



หัวข้อ

1 การบริหารจัดการโครงการ
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 1.2 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

2 การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
2.1 จ านวนผู้ใช้หรือจ านวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชนจ์ากการพัฒนาหรือสร้างระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม
2.2 ระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม

3 ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนา
3.1 การบริหารจัดการระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม เอื้อประโยชน์ ลดเวลาและต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับผู้ใช้บริการ ภาคการผลิต หรืออุตสาหกรรม
3.2 ระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรมผ่านมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล และมีศักยภาพเพียงพอในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (ขอหลักฐานเอกสาร) 

(ร่าง) เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเป้าหมายที่ 4: พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม

10

หมายเหตุ: เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเพื่อติดตามและประเมินแบบ Site visit evaluation โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ



หัวข้อ

1 การบริหารจัดการโครงการ
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ 1.2 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

2 ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้
2.1 จ านวนบุคลากรวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง/อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น/จ านวนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2.2 จ านวนรูปแบบหรือหลักสูตรสร้าง/พัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวขอ้ง/อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.3 รูปแบบหรือหลักสูตรที่สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นการตอบโจทย์สาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
2.4 ผลผลิตที่ได้จากการสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากร: ผลงานตีพิมพ์/ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยอตุสาหกรรม/
การได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
2.5 ก่อให้เกิดการจ้างงาน (FTE)
2.6 รายได้ มูลค่าเพิ่ม หรือผลลัพธ์ที่เกิดจากนักวิจัยได้มีส่วนร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3 ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
3.1 มีแผนงานรองรับด้านก าลังคนและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
3.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากร

(ร่าง) เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเป้าหมายที่ 4: พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

11
หมายเหตุ: เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเพื่อติดตามและประเมินแบบ Site visit evaluation โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ



หัวข้อ

1 การบริหารจัดการโครงการ
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
1.2 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

2 การน าไปใช้และประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 จ านวนนักวิจัย/จ านวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมใช้บริการ
2.2 มีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการแก่
หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอก
2.3 มีส่วนช่วยในการการสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยี/ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม

3 ระบบบริหารจัดการและการพัฒนา
3.1 การให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และภาคเอกชน
3.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ร่าง) เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเป้าหมายที่ 4: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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หมายเหตุ: เกณฑก์ารประเมินผลโครงการเพื่อติดตามและประเมินแบบ Site visit evaluation โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ



ขอบคุณค่ะ
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