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การประเมนิผลโครงการ  

 

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูและ
วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแผนและโครงการ 

เปรยีบเทยีบกบัวัตถปุระสงคข์องแผนและ
โครงการทีว่างไว ้

เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าคญัในการปรับปรงุแกไ้ข
แผนและโครงการ เพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบั
การด าเนนิการตอ่ไป 



ความส าคญัของการประเมนิผลโครงการวจัิย 

     1.เพือ่พจิารณาวา่โครงการวจิัยสามารถตอบสนองตอ่
วตัถปุระสงคเ์ป้าหมายหรอืความตอ้งการขององคก์รและ สงัคม 

2.ทรัพยากร   เงนิ คน วสัดอุปุกรณ์ เหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัโครงการแผนงาน 

3.ทรัพยากรธรรมชาต ิ ผลกระทบจากแผน/โครงการทีม่ตีอ่ 
สิง่แวดลอ้มและสงัคม จงึตอ้งประเมนิเพือ่หาทางป้องกนั 

4.เพือ่พจิารณาคดัเลอืกแผน/โครงการทีเ่หมาะสมทีส่ดุในกรณี
ทีม่ขีอ้เสนอ/โครงการหลายแผนเพือ่สนองวัตถปุระสงค ์



วัตถปุระสงค ์
    1. เพือ่ทราบผลความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานของโครงการวจิัย 

       2. เพือ่ทราบปัญหาอปุสรรคและหาแนวทางการแกไ้ข     
ปัญหาอปุสรรคใหง้านบรรลเุป้าหมาย 

     3. เพือ่สนับสนุนโครงการวจัิยทีม่ปีระสทิธผิลใหม้กีาร
ขยายผลเพือ่การพัฒนาในเกดิขึน้อนาคตตอ่ไป 

     4 เพือ่ยกเลกิโครงการวจิัยทีม่คีวามผดิพลาดหรอืลม้เหลว
และมผีลกระทบในเชงิลบมากกวา่เชงิบวก 

          5. เพือ่น าผลการประเมนิของโครงกาวจิัยทีด่ าเนนิการแลว้
มาปรับปรงุแกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานงานในดา้นตา่งๆ  



 
ผลดขีองการประเมนิงานวจัิย 

 
            1.นักวจิัย  ตอ้งมคีวามรู ้เกีย่วกบัการประเมนิงานวจิัย 
(Evaluation of research) เพือ่ใหส้ามารถคดัเลอืกงานวจิัย
ตา่งๆ ทีม่คีณุภาพมาไวใ้ชป้ระกอบการศกึษาเพิม่เตมิ 

2.ท าใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจทีก่วา้ง ขึน้ในการท า
วจิัยของตน 

3.ท าใหท้ราบวา่ในการประเมนิงานวจิัยนัน้มกีาร
พจิารณาในเรือ่งใดบา้ง จะไดส้ามารถท างานวจิัยใหม้ี
ความถกูตอ้งสมบรูณ์ และมคีณุภาพยิง่ขึน้ 

4.การประเมนิงานวจิัยเป็นกระบวนการในการพจิารณา
ตดัสนิใจวา่งานวจัิยนัน้ๆ มคีวามถกูตอ้งสมบรูณ์และมี
คณุภาพเป็นอยา่งไร 



ประโยชนข์องการประเมนิผลโครงการวจัิย 

         1.ท าใหก้ารก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละมาตรฐานของการ
ด าเนนิงานมคีวามชดัเจน และสามารถทีจ่ะน าไปปฏบิตัไิด ้

           2.ท าใหก้ารใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งคุม้คา่หรอืเกดิ
ประโยชนเ์ต็มที ่ 

         3.มผีลใหโ้ครงการวจิัย   บรรลถุงึวตัถปุระสงคแ์ละสามารถ
ด าเนนิงานได ้

         4.สามารถแกปั้ญหาอนัเกดิจากผลกระทบของโครงการวจิัย     
และท าใหแ้ผน/โครงการเกดิความเสยีหายลดนอ้ย 



องคป์ระกอบของการประเมนิ 

1.สิง่ทีจ่ะประเมนิ 

2.ผูใ้ชผ้ลการประเมนิ 

3.ผูป้ระเมนิ 

4.กระบวนการประเมนิ 



เทคนคิของการประเมนิโครงการวจัิย 

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 

ผลลัพธ ์

• 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 



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 



ขั้นตอนการด าเนินงานการประเมินผลขอ้เสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี 
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 
นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตร ี
 

หนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่าย, แบบรายงานสรุปงบประมาณ
จ าแนกตามแผนบูรณาการ, แบบสรุปค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

ข้อเสนอการวิจัย, บช-3, ว-6 

ประเมินข้อเสนอการวิจัย 
สรุปงบประมาณโครงการ/ 
งานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

สรุปการจ าแนกงบประมาณและการจัดสดัส่วนของงบประมาณตามมตติ่างๆ 

คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการ   
เร่ือง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพิจารณา งบประมาณในลักษณะบูรณาการ  

สรุปผลการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

ส านักงบประมาณ 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

งบวิจัย 

สรุปผลการประเมนิ ข้อเสนอการวิจัย 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 



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 

27 สิงหาคม 2558 



 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
 ยุทธศาสตร์ประเทศ 
 

  1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง  

      (Growth& Competitiveness) 
 2. การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) 
 3. การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
 4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
 

27 สิงหาคม 2558 



นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
ระเบียบวาระแห่งชาติ 

โครงการท้าทายไทย 
•  เรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาในการพัฒนา 

• เรื่องที่มีอุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแก้ปัญหา 

• สามารถตอบการท้าทายได้ด้วยการวิจัยและพัฒนา 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน 
 

27 สิงหาคม 2558 



1.  ปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน 
2.   ไม่ได้ระบุถึงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ว่าเหตุใด

จึงต้องท าวิจัยในเรื่องนัน้ๆ / พื้นที่แห่งนั้น 
3.   ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการสนับสนนุประเด็นที่

จะท าวิจัย 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  

ข้อบกพร่องที่พบได้บ่อยในข้อเสนอการวิจัยในภาพรวม 

27 สิงหาคม 2558 



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

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

27 สิงหาคม 2558 



 
1.  ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้องกับค าถามวิจัย 
2.  ไม่สมเหตุสมผล ขาดทฤษฎีรองรับ  
3.  ไม่ถูกต้อง 
4.  ไม่ระบุ 

 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

7 สิงหาคม 2558 



1.  ไม่ครอบคลุมโจทย์วิจัย / ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

2.  ไม่ละเอียดถี่ถ้วน / ไม่ทันสมัย 
3.  ขาดการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

27 สิงหาคม 2558 



1.  ไม่ถูกต้อง เป็นวิธีการที่ไม่สามารถตอบ
โจทย์วิจัย 

2.  ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
3.  ขาดรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย /ไม่

ชัดเจน  

  วิธีการวิจัย 

27 สิงหาคม 2558 



1.  ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนการด าเนนิงาน
วิจัย 

2.  มีความซ้ าซ้อน  

งบประมาณ 

27 สิงหาคม 2558 



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 



ปญัหาทีม่กัพบเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ 

1.โครงการไมเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร ์

2.โครงการและยทุธศาสตรย์งัเป็นชิน้เป็นสว่น (ขนมชัน้) ขาด
การบรูณาการซึง่กนัและกนั และระหวา่งโครงการดว้ยกนั 

3.นักวจิัยไมไ่ดค้ดิโครงการอยา่งรอบคอบ ถีถ่ว้น ในทกุมมุมอง 
(คดิใหท้ะล)ุ 

4,.ขาดระบบในการตดิตามการด าเนนิโครงการทีด่ ี

5.ขาดความเอาใจใสจ่ากผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งตอ่เนือ่ง 

6.การด าเนนิโครงการไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 



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 



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  



การตดิตามการใช้

จา่ยงบประมาณ
การวจิยั 



การตดิตาม 
(Monitoring)  

      หมายถงึ กระบวนการเก็บขอ้มูล
ของตวัชี้ว ดัส าคญัของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือ่งบ่งชี้
ความคบืหนา้และระดบัความส าเร็จ
ของโครงการใหก้บัผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีไดร้บัทราบ พรอ้มความคบืหนา้
ของการใชจ้า่ยงบประมาณ 



การประเมนิผล 
(Evaluation)  

หมายถงึ กระบวนการประเมนิ/ตดัสนิคุณคา่ของโครงการ
ทีก่ าลงัด าเนินอยู่  โครงการทีแ่ลว้เสร็จ แผนงาน หรือ
นโยบาย อย่างมีหลกั เกณฑ์และเ ป็นระบบ ซึ่งการ
ประเมนิผลมจีุดมุ่งหมายคอืการประเมนิความสอดคลอ้ง 
(Relevance) และการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
แผนงาน หรือนโยบายน ัน้ๆ  ตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล ผลกระทบ และความย ัง่ยนื ผลการประเมนิ
จะตอ้งมคีวามน่าเชือ่ถอืและมปีระโยชน ์สามารถช่วยให้
เกดิการเรยีนรูแ้ละน าไปสูก่ารตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ในอนาคต 



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

       การติดตามประ เมินผลมีหลาย
ประเภทซึง่แตล่ะประเภทก็มจีดุมุง่หมายที่
แตกต่างกนั  การติดตามประเมินผล
สามารถแบง่กลุม่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ไดแ้ก ่



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 

1)    กอ่นด าเนนิงานคอืการประเมนิทีเ่กดิขึน้กอ่นการด าเนนิงาน
โครงการ ซึง่มกัจะเป็นการประเมนิ ความหมาะสม ความเป็นไปได ้
ความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชนไ์ดแ้ก ่

-การประเมนิความตอ้งการ (Needs Assessment) 

- การประเมนิความเป็นไปได ้(Feasibility Evaluation) 

-การประเมนิปจัจยัน าเขา้ (lnput Evaluation) 



การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 

2) ระหวา่งด าเนนิงาน คอื  การประเมนิทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการด าเนนิงาน 
ซึง่มักจะเป็นการประเมนิเพือ่ใหท้ราบ ความกา้วหนา้ของการด าเนนิงาน
และการใชจ้า่ยงบประมาณ เพือ่ใหท้ราบวา่การด าเนนิงานโครงการมี
ความรวดเร็วหรอืลา่ชา้ไปกวา่แผนงานทกี าหนดไวห้รอืไม ่มกีารใชจ้า่ย
งบประมาณสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของการด าเนนิงานหรอืไม ่เกดิ
ปัญหา อปุสรรคใดขึน้บา้ง 

3)  หลงัด าเนนิงานคอืการประเมนิทีเ่กดิขึน้หลงัจากโครงการเพือ่
วเิคราะหว์า่โครงการไดด้ าเนนิไปตามที ่ ก าหนดไวห้รอืไม ่และได ้
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่มากนอ้ยเพยีงใด และเกดิ
ปัญญาอปุสรรคใดขึน้บา้ง ตลอดจนการสรปุบทเรยีนเพือ่เป็น
ขอ้เสนอแนะในการด าเนนิงานโครงการในลกัษณะเดยีวกนัในโอกาส
ตอ่ไป ซึง่การตดิตามประเมนิผลหลกัด าเนนิงานนัน้ อาจแบง่ออกไดเ้ป็น 



การประเมนิหลังด าเนนิงาน 

- การประเมนิผลผลติ (Output Evaluation) 

- การประเมนิผลลพัธ/์ผลกระทบ (Outcome/lmpact Evaluation) 

- การประเมนิดว้ยการตดิตามหลงัด าเนนิการเสร็จไปแลว้ระยะหนึง่ 
(Follow-up Evaluation) 

การพัฒนาแนวทาง/หลกัเกณฑก์ารตดิตามประเมนิผลนโยบาย/
โครงการส าคญั (การตดิตามและประเมนิผลเชงิลกึ) นัน้จะเป็นการ
ตดิตามและประเมนิผลระหวา่งด าเนนิงาน และภายหลงัการด าเนนิงาน 
เนือ่งจากเป็นบทบาทส าคญัของฝ่ายตดิตามและประเมนิผล เพือ่การน า
ผลการตดิตามประเมนิผลไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดสรรงบประมาณใน
โอกาส/ปีงบประมาณตอ่ไป 



กรอบแนวคดิการพัฒนาแนวทาง/หลกัเกณฑ ์
 

1) ก าหนดประเด็นการประเมนิตามระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้
ผลงานตามยทุธศาสตรก์ารวจิยั โดยตอ้งมกีารตดิตามประเมนิผล
ตอ้งครอบคลมุองคป์ระกอบตา่งๆของระบบงบประมาณอยา่ง
ครบถว้น 

2) รปูแบบการประเมนิทีเ่หมาะสมตามบทบาทหนา้ทีข่องฝ่าย
ตดิตามและประเมนิผลซึง่ควรสอดคลอ้งกบักฎหมาย/ระเบยีบ
ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ผลการตดิตามและวเิคราะหค์วรเนน้ขอ้เสนอแนะทีน่ าไปสูก่าร
จดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ/โอกาสตอ่ไป  



4) มแีนวทางและหลกัเกณฑก์ารตดิตามประเมนิผลเชงิลกึทีช่ดัเจน ท าให ้
เจา้หนา้ทีส่ามารถท างานไดใ้นมาตรฐานการท างานจัดการระบบการตดิตาม
และวเิคราะหผ์ล สามารถท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธภิาพ
ผลสงูสดุ ภายใตท้รัพยากรและบคุลากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั 

5) รายงานการตดิตามประเมนิผลมคีวามกระชบั ตรงประเด็น น่าสนใจ และ
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้(รัฐบาล ส านักจัดท างบประมาณฯ สว่น
ราชการ) ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถน าเอาผลการตดิตามประเมนิผลไป
ใชไ้ดโ้ดยสะดวก 

6) สามารถใชก้รอบแนวทางและหลกัเกณฑไ์ดใ้นการตดิตามประเมนิผล
โครงการส าคญั/นโยบายส าคญั/แผนงานส าคญั 

กรอบแนวคดิการพัฒนาแนวทาง/หลกัเกณฑ ์
 



การตดิตามงบประมาณและการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีก่ าหนด 

1) ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและนโยบาย/ยทุธศาสตร ์
(Relevance) 

2) ความกา้วหนา้ของการด าเนนิงาน (Progress) 

3) ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน (Efficiency) 

4) ประสทิธผิล (Effectiveness) 

5) ผลผลติ (Output) 

6) ผลลพัธแ์ละผลผลติ (Outcome) 

7) ผลกระทบ (lmpact) 



การตดิตามประเมนิผล 
 
นโยบาย/โครงการส าคญั 



ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษากรอบ
แนวคดิของโครงการทีจ่ะท า
การตดิตามประเมนิผล 

         เป็นข ัน้ตอนที่ผู ้ต ิดตามประเมินผลต้อง
ท าการศกึษาเนือ้หาโครงการและท าความเขา้ใจ
แนวคดิของโครงการใหไ้ดอ้ยา่งถอ่งแท ้และเป็น
การตรวจสอบว่าโครงการที่ก าลงัประเมินมี
องคป์ระกอบส าคญัครบถว้น ถูกต้อง หรือไม ่
กอ่นทีจ่ะท าการวเิคราะห ์

ข ัน้ตอนที ่2 ก าหนด
วตัถปุระสงค ์ขอบเขตการ
ตดิตามประเมนิผล 

       เป็นข ัน้ตอนทีผู่ต้ดิตามประเมนิผลจะตอ้ง
ก าหนดวตัถุประสงค ์และขอบเขตการตดิตาม
ประเมินผล ซึ่งผู ้ต ิดตามประเมินผลจะต้อง
ก าหนดใหช้ดัเจน รวมท ัง้อาจก าหนดจุดเน้น
ของการตดิตามประเมินผลให้สอดคล้องกบั
นโยบายการประเมนิทีส่ านกังบประมาณก าหนด 

การตดิตามประเมนิผลนโยบาย/โครงการส าคญั 



ขัน้ตอนที ่3 การก าหนดประเด็นการตดิตามและวเิคราะหผ์ลก าหนด
ประเด็นการตดิตาม เก็บขอ้มลูทีจ่ าเป็น และท าการวเิคราะหผ์ล เพือ่
น าไปสูก่ารใหข้อ้เสนอแนะ   ประเด็นการประเมนิ 

3.1 ความสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตร ์

3.2 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3.3 ความกา้วหนา้ของการด าเนนิงาน/การใชจ้า่ยงบประมาณ 

3.4 ปัจจัยน าเขา้/กระบวนการด าเนนิงาน 

3.5 ผลผลติ 

3.6 ผลลพัธ/์ผลกระทบ 

การตดิตามประเมนิผลนโยบาย/โครงการส าคัญ 



ข ัน้ตอนที ่4 สรุปขอ้คน้พบ 
ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะ 

    เป็นข ัน้ตอนทีผู่ต้ดิตามและวเิคราะหผ์ล
จะสรุปขอ้คน้พบต่างๆจาการวเิคราะหใ์น
ข ัน้ตอนที ่ผา่นมา รวมท ัง้ปัญหาอุปสรรคที่
พบ เพือ่เป็นบทเรยีนแก่โครงการอืน่ๆทีม่ ี
ลกัษณะเดียวกนั ที่จะเกิดขึ้นในโอกาส
ตอ่ไป 

ข ัน้ตอนที่ 5 ประมวลผล
การตดิตามและวเิคราะห์
ผ ล แล ะ เ สน อแน ะ แน ว
ทางการด าเนนิการตอ่ไป 

       เ ป็ นข ั้น ตอนที่ผู ้ต ิดตามปร ะ เมินผลจ ะ
ประมวลผลการวเิคราะหท์ ัง้หมดจากข ัน้ตอนที ่3 
เพือ่ระบุระดบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
โครงการ และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงการ
ด าเนินงานโครงการ และข้อเสนอแนะที่เก ิด
ประโยชน์ต่อการจดัสรรงบประมาณในโอกาส
ต่อไปส าหรบัโครงการทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอื
คลา้ยกนั 

การตดิตามประเมนิผลนโยบาย/โครงการส าคัญ 


