แนวทางและหลักเกณฑ์การวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) มีภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับกำรเสนอแนะ
ออกแบบนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรคลัง ระบบกำรเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภำคและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
ที่มีคุณภำพเชิงรุกต่อกระทรวงกำรคลัง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืน สศค. ยึดหลักกำรทำงำนวิจัยโดยมีกำรนำผลงำนวิจัยมำใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมในกำร
เป็นตัวผลักดันและสนับสนุนหลักกำรในนโยบำยต่ำงๆ ซึ่งจะทำให้ภำรกิจของ สศค. ในกำรเสนอแนะนโยบำย
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงสูงสุดและเพื่อให้กำรดำเนินงำนวิจัยและกำรพัฒนำงำนวิจัยของ สศค.
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร จึงมีแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรวิจัยของ สศค.
เพื่อถือปฏิบัติ ดังมีรำยละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรของ สศค. มีโอกำสรับทุนวิจัย
1.2 เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของข้ำรำชกำร
1.3 เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
1.4 เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะมำกที่สุด
2. เป้าหมาย
2.1 สร้ำงนักวิจัยที่มีคุณภำพ
2.2 สร้ำงองค์ควำมรู้ ที่นำไปสู่ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และเป็นพื้นฐำนในกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
2.3 ผลิตผลงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปพัฒนำใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชำกำรและเชิงนโยบำย
อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. นิยาม
3.1 การวิจัย (Research) หมำยถึง กำรศึกษำ ค้นคว้ำ สำรวจ วิเครำะห์หรือทดลอง ตำมระเบียบ
แบบแผนและวิธีกำรวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ที่ตอบคำถำม
หรือปัญหำที่สนใจ หรือได้ข้อค้นพบใหม่หรือแนวทำงปฏิบัติใหม่ ที่แก้ไขปัญหำ ปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมต่ำงๆ
หรือเพื่อกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ หรือเพื่อนำไปตั้งกฎ ทฤษฎี ที่อธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับทำงวิชำกำรและวิชำชีพของประชำคมวิจัย
3.2 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research หรือ Theoretical) หมำยถึง กำรศึกษำค้นคว้ำในทำง
ทฤษฎี ทำงกำรสำรวจทำงเอกสำรหรือทำงกำรทดลอง เพื่อหำควำมรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐำนของปรำกฏกำรณ์
และควำมจริงที่สำมำรถสังเกตได้ หรือเป็นกำรวิเครำะห์หำคุณสมบัติโครงสร้ำงหรือควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ เพื่อตั้ง
และทดสอบสมมติฐำน ทฤษฎี และกฎต่ำงๆ โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพำะ
3.3 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หมำยถึง เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อหำควำมรู้ใหม่ ๆ
และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำควำมรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือเป็นกำรนำเอำควำมรู้และวิธีกำรต่ำงๆ
ที่ได้จำกกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนมำประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหำวิธีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้ำ
3.4 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หมำยถึง กำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อดัดแปลง
หรือสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ขึ้นจำกควำมรู้เดิม โดยยังอยู่ในกรอบควำมรู้เดิม หรือขยำยกรอบของควำมรู้เดิม ซึ่งอำจ
เป็นควำมรู้จำกกำรวิจัยหรือจำกประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน กำรประดิษฐ์เพื่อให้เกิดผลิตผลใหม่ๆ กระบวนกำร
ระบบและกำรให้บริกำรใหม่ๆ หรือต่อยอดควำมคิดใหม่ๆ

-23.5 การวิจัยธุรกิจ (Business Research) หมำยถึง กำรวิจัยเพื่อหำกระบวนกำรนำควำมรู้ไปใช้
ในกำรตัดสินใจหรือดำเนินกำรทำงธุรกิจ หรือเป็นธุรกิจอันเป็นกำรจัดกำรโดยควำมรู้เชิงวัฒนธรรมกระบวนกำร
ที่มีระบบและมีวัตถุประสงค์ในกำรรวบรวมข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลกำรวิเครำะห์และกำรสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อช่วย
ในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจอย่ำงมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน
3.6 การวิจัยแบบบูรณาการ (Integration Research) หมำยถึง กำรวิจัยสหสำขำวิชำกำรขนำดใหญ่
ระดับแผนงำนวิจัยหรือชุดโครงกำรวิจัย (Research Program) ที่มีควำมเชื่อมโยงหลำยแผนงำนวิจัยย่อย
(Research Sub – Program) หรือหลำยโครงกำรวิจัย (Research Project) ที่สอดคล้อง ควำมสัมพันธ์ สนับสนุน
กันหรือครบวงจร นำไปสู่เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีหน่วยงำนร่วม
ดำเนินกำรหลำยหน่วยงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง
3.7 การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy of Research) หมำยถึง กำรวิจัยที่มีจุดมุ่งหมำยให้เกิดองค์ควำมรู้
เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ มำตรกำร กฎหมำย หรืออื่นๆ โดยหน่วยงำนหรือผู้ที่มีหน้ำที่กำหนด
นโยบำยทั้งในระดับประเทศ และระดับส่วนรำชกำร ซึ่งผลจำกกำรใช้ประโยชน์ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบถึงประชำชน
โดยรวม
3.8 การจัดการความรู้จากผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม หมำยถึง ศึกษำพัฒนำควำมรู้ใหม่
เน้นกำรนำแนวคิด องค์ควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้ประโยชน์ตำมสถำนกำรณ์ตำมสภำพจริง เพื่อแก้ปัญหำ
ปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
3.9 ข้อเสนอการวิจัย (Research Proposal or Protocol) หมำยถึง เอกสำรซึ่งนักวิจัยได้จัดทำขึ้น
ก่อนที่จะทำวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบว่ำจะทำวิจัยเรื่องอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร และทำอย่ำงไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ข้อเสนอโครงกำรวิจัยจะใช้เป็นหลักฐำนขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนด้วย
โครงสร้ำงของข้อเสนอโครงกำรมักเป็นไปตำมควำมต้องกำรหรือที่กำหนดโดยหน่วยงำนต้นสังกัดของนักวิจัยหรือ
แหล่งทุน โดยทั่วไปประกอบด้วย ชื่อเรื่อง หลักกำรและเหตุผล (ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำวิจัย)
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ขอบเขตของกำรวิจัย ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ กรอบแนวคิดของกำรวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น นิยำมศัพท์ เอกสำรอ้ำงอิง ประวัติของผู้วิจัย
และรำยละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งมีองค์ประกอบกำรวิจัย ดังนี้
3.9.1 แผนงานวิจัย (Research plan) หมำยถึง กำรวิจัยขนำดใหญ่ ที่มีควำมเชื่อมโยงหลำย
แผนงำนวิจัยย่อยหรือหลำยโครงกำรวิจัยที่สอดคล้อง ควำมสัมพันธ์ สนับสนุนกันหรือครบวงจร นำไปสู่เป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีหน่วยงำนร่วมดำเนินกำรหลำยหน่วยงำน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3.9.2 แผนงานวิจัยย่อย (Research sub – program) หมำยถึง หัวข้อกำรวิจัยภำยใต้
แผนงำนวิจัย ซึ่งกำหนดลักษณะกำรทำงำนวิจัยของโครงกำรวิจัย
3.9.3 โครงการวิจัย (Research Project) หมำยถึง เค้ำโครงสำระสำคัญในกำรศึกษำค้นคว้ำ
วิเครำะห์หรือทดลองอย่ำงมีระบบที่แน่นอนโดยมีรำยละเอียดหัวข้อในกำรดำเนินงำน เช่น ชื่อเรื่อง ควำมสำคัญ
ของปัญหำ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ระเบียบวิธีกำรวิจัย งบประมำณค่ำใช้จ่ำย ระยะเวลำ
ดำเนินงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เป็นต้น ซึง่ หน่วยงำนหนึ่งๆ หรือหลำยหน่วยงำนจะร่วมกันดำเนินกำร
ให้เสร็จสิ้นภำยในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
3.10 ผู้อานวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย (Research Program Director) หมำยถึง
ผู้รับผิดชอบหลักในชุดโครงกำรหรือกลุ่มงำนวิจัย ที่ควบคุมและกำกับโครงกำรวิจัยย่อย ตั้งแต่ 2 โครงกำรขึ้นไป
มีผู้ร่วมวิจัยแยกในแต่ละโครงกำรย่อย เพื่อใช้วิชำกำรและทักษะวิชำชีพร่วมทำงำนวิจัยตำมแผนและกระบวน
กำรวิจัยจนแต่ละโครงกำรสัมฤทธิ์ผลและได้รำยงำนผลกำรวิจัยออกเผยแพร่ ผู้อำนวยกำรหรือหัวหน้ำชุด
โครงกำรวิจัยต้องเป็นนักวิจัยหลักอย่ำงน้อย 1 โครงกำร

-33.11 หัวหน้าโครงการวิจัย (Research Project Director) หมำยถึง ผู้รับผิดชอบหลักในกำรเสนอ
กำรวิจัยที่เป็นโครงกำรวิจัย คิดริเริ่ม ออกแบบวำงแผนกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุปผลกำรวิจัยและ
ให้ข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรวิจัย รวมทั้งกำรบริหำรโครงกำรวิจัยให้สัมฤทธิ์ผลตำมกรอบเวลำที่กำหนดไว้
และให้หมำยรวมถึงหัวหน้ำโครงกำรกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยด้วย
3.12 ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย (Research Program Manager) หมำยถึง
ผู้มีหน้ำที่กำกับดูแลชุดโครงกำรวิจัย ที่โครงกำรวิจัยในชุดมีชื่อและวัตถุประสงค์แยกและเป็นอิสระแก่กัน นักวิจัย
หลักของแต่ละโครงกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบทำงวิชำกำรและกำรบริหำรโครงกำรวิจัยที่ตนเป็นหัวหน้ำอยู่ ในขณะที่
ผู้จัดกำรหรือผู้ประสำนงำนโครงกำรวิจัยจะรับผิดชอบทำงกำรบริหำร และเป็นที่ปรึกษำแก่โครงกำรวิจัยต่ำงๆ
ในชุดโครงกำรวิจัย ทำให้โครงกำรวิจัยทุกโครงกำรสัมฤทธิ์ผลและได้รำยงำนผลกำรวิจัยออกเผยแพร่ภำยในกรอบ
เวลำที่กำหนด ผู้จัดกำรหรือผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัย อำจเป็นหรือไม่เป็นนักวิจัยหลักที่รับผิดชอบโครงกำรวิจัย
ใดในชุดโครงกำรก็ได้ หรือมีส่วนร่วมวิจัยในโครงกำรวิจัยใดหรือไม่ก็ได้
3.13 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หมำยถึง ผู้ที่ทำหน้ำให้คำปรึกษำ แนะนำกำรเขียนโครงกำรวิจัย
กำรตั้งงบประมำณโครงกำร กำรชี้แนะ กำรช่วยแก้ปัญหำให้คณะผู้วิจัย
3.14 คณะผู้วิจัย (Research Team) หมำยถึง กลุ่มนักวิจัยที่ทำงำนร่วมกัน
3.15 นักวิจัย (Researcher or Investigator) หมำยถึง ผู้ใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีระบบและตำมระเบียบแบบแผนวิธีกำรวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศำสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัย นักวิจัยต้องเป็นผู้ที่ประกอบวิชำชีพด้วยวิธีกำรแห่งปัญญำ
ได้รับศึกษำอบรมอย่ำงเพียงพอ มีอิสระในกำรใช้วิชำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และมีจรรยำวิชำชีพวิจัย งำนสำคัญ
ที่นักวิจัยต้องรับผิดชอบ คือ กำรออกแบบและวำงแผนโครงกำรวิจัย รวมทั้งดำเนินงำนวิจัยจนเสร็จสิ้นได้ผลงำนวิจัย
ออกเผยแพร่สู่สำธำรณะ
3.16 นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก (Ex – Researcher) หมำยถึง นักวิจัยผู้ใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
และวิชำชีพที่จะสำมำรถดำเนินกำรกำรออกแบบและวำงแผนโครงกำรวิจัย รวมทั้งดำเนินงำนวิจัยจนเสร็จสิ้นได้
ผลงำนวิจัยออกเผยแพร่สู่สำธำรณะ
3.17 ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Support Staff) หมำยถึง ผู้ที่รับผิดชอบทำงำนในโครงกำรวิจัย
ในส่วนที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่ ผู้ช่วยวิจัย เจ้ำหน้ำที่ทำงเทคนิค นักศึกษำ (กำลังศึกษำระดับปริญญำโท) ที่รับจ้ำง
ทำงำนในโครงกำรวิจัย และบุคคลอื่นที่มิใช่นักวิจัย แต่ทำหน้ำที่สนับสนุนและเอื้ออำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ
เช่น สัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจงและวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงสถิติ ช่วยงำนธุรกำร
และบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย เป็นต้น เพื่อทำให้งำนดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จนโครงกำรวิจัยสัมฤทธิ์ผล
3.18 ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert Research) หมำยถึง ผู้มีควำมรู้หรือภูมิปัญญำ มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ
ในสำขำวิชำนั้นๆ และเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรวิจัยในสำขำวิชำกำรนั้นๆ กำรประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องตำมที่หน่วยงำนกำหนด
3.19 คณะทางานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยหรือคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ หมำยถึง
คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงำนแต่งตั้ง เพื่อทำหน้ำที่จัดทำนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำน พิจำรณำ
ข้อเสนอกำรวิจัย ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยให้สมบูรณ์ กำรขอเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียด
ของข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว กำรตรวจรับผลสำเร็จของงำนและกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยเบื้องต้น และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.20 คณะกรรมการกากับและพิจารณาตรวจรับงานวิจัยหรือคณะทางานตรวจรับผลสาเร็จ
ของผลงาน หมำยถึง คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงำนแต่งตั้ง เพื่อทำหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลงำนวิจัย กำกับ และ
พิจำรณำตรวจรับควำมสำเร็จของงำนให้เป็นไปตำมขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงกำรและนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนโครงกำรวิจัย ตลอดจนกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลงำนวิจัย
3.21 ค่าตอบแทน หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้นักวิจัย ที่ปรึกษำโครงกำร นักวิจัยภำยนอก
ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำรกำกับและพิจำรณำตรวจรับงำนวิจัย

-44. ข้อปฏิบัติของนักวิจัย
ในกำรทำวิจัยนอกจำกระเบียบวิธีกระบวนกำร เพื่อได้มำซึ่งคำตอบที่น่ำเชื่อถือได้แล้ว สิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง
อีกประกำรคือ ข้อปฏิบัติที่นักวิจัยทุกคนต้องตระหนักและประพฤติปฏิบัติ คือ
4.1 ควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินกำรวิจัย นักวิจัยต้องดำเนินกำรวิจัยทุกขั้นตอนอย่ำงซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์กำรรำยงำนผลกำรวิจัย ต้องใช้ข้อมูลจริงไม่สร้ำงข้อมูลที่เป็นเท็จ
และรำยงำนผลกำรวิจัยทุกด้ำน รวมทั้งข้อบกพร่องในกำรวิจัย เพื่อให้ผู้ที่จะนำผลกำรวิจัยไปใช้จะได้ป้องกัน
ข้อผิดพลำดที่จะเกิดขึ้น
4.2 ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัยหรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัยต้องเป็นข้ำรำชกำรของ สศค. มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมชำนำญตรงตำมสำขำที่ทำกำรวิจัย โดยต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำหรือลำคลอด
4.3 หัวหน้ำโครงกำรวิจัยจะต้องรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่จัดทำเป็นรูปเล่มตีพิมพ์ ภำยใน 30 วัน
นับจำกโครงกำรสิ้นสุดลง
4.4 กำรปรับเปลี่ยนหัวหน้ำโครงกำร นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย หลังจำกมีคำสั่งแต่งตั้ง ห้ำมมิให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงเด็ดขำด คณะผู้วิจัยต้องมีควำมพร้อมในกำรทำงำนวิจัย
5. แหล่งเงินทุนในการจัดทาโครงการวิจัย
5.1 งบประมำณที่จัดสรรเพื่อจัดทำโครงกำรวิจัยของ สศค. ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินทุนจำก 2 แหล่งทุน
ดังนี้
1) งบประมำณแผ่นดิน โครงกำรวิจัยที่จะเสนอของบประมำณแผ่นดินต้องเป็นที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
สนับสนุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ก่อนจึงจะนำเสนอของบประมำณประจำปีได้ ซึ่งเป็นไป
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2521
2) เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น 10% โดยมีเงื่อนไขกำรขอใช้เงินทุนสรุป ดังนี้
- ต้องเป็นโครงกำรที่ขอตั้งงบประมำณและไม่ได้รับจัดสรร
- ต้องเป็นโครงกำรที่หำกไม่ดำเนินกำรแล้วจะทำให้เกิดควำมเสียหำย
- สอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลและของกระทรวงกำรคลังหรือไม่
- ต้องเป็นโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำก วช. ก่อน
- กำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรวิจัยต้องเข้ำเงื่อนไขตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เช่น เป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บภำษีอำกรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ทั้งนี้ กำรยื่นข้อเสนอกำรวิจัยเพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินทุนทั้ง 2 แหล่งทุน ต้องเสนอขอผ่ำน
ศวบ. เท่ำนั้น
5.2 กำรยื่นข้อเสนอกำรวิจัยเพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกำรทำวิจัย จะสำมำรถส่งข้อเสนอ
ในกำรขอทุนได้เพียงแหล่งทุนใดแหล่งทุนหนึ่งเท่ำนั้น
6. การจัดทาข้อเสนอการวิจัย
6.1 นักวิจัยจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแบบฟอร์มที่สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
กำหนด ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrms.or.th โดยสำมำรถแบ่งตำมประเภทกำรจัดทำ
ข้อเสนอได้ ดังนี้
1) แผนงำนวิจัยหรือโครงกำรวิจัยสิ้นสุดภำยในปีเดียว จัดทำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแบบ ว – 1ช
สำหรับแผนงำนหรือชุดโครงกำรและแบบ ว – 1ด สำหรับโครงกำรวิจัยเดี่ยวและโครงกำรวิจัยย่อย
2) แผนงำนวิจัยหรือโครงกำรวิจัยต่อเนื่อง จัดทำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแบบ ต – 1ช สำหรับ
แผนงำนหรือชุดโครงกำรและแบบ ต – 1ด สำหรับโครงกำรวิจัยเดี่ยวและโครงกำรวิจัยย่อย

-56.2 กำหนดระยะเวลำในกำรเสนอโครงกำรวิจัยภำยในวันที่ 15 สิงหำคมของทุกปี กรณีโครงกำรวิจัย
ต่อเนื่องต้องเสนอโครงกำรวิจัยปีต่อปี โดยกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในปีแรกจะไม่ผูกพันถึงกำรให้ทุนในปี
ต่อๆไป ทั้งนี้กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำนวิจัยตลอดโครงกำรไม่ควรเกิน 5 ปี
6.3 ผู้วิจัยกรอกข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย เพื่อของบประมำณในระบบบริหำรงำนวิจัย (National
Research Management System : NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ให้เสร็จสิ้นภำยใน 15 กันยำยน
ผู้วิจัยสำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมูลในระบบดังกล่ำวได้ โดยขอรหัสผ่ำน (Password) และชื่อผู้ใช้ (Username)
จำก ศวบ. หรือเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.nrpm.nrct.go.th หรือ www.nrct.net
6.4 ศวบ. รวบรวมตรวจสอบและจัดส่งเอกสำรให้ วช. ภำยใน 30 กันยำยน โดยมีรำยละเอียดและ
เอกสำร ดังนี้
1) แบบแสดงแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐ (แบบ ว – 6)
2) แบบบัญชีรำยชื่อข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่จัดเรียงลำดับควำมสำคัญแล้ว
(แบบ บช – 3)
3) แบบเสนอแผนงำนวิจัยหรือโครงกำรวิจัย (แบบ ว – 1ช แบบ ว – 1ด แบบ ต – 1ช
แบบ ต – 1ด) ที่นักวิจัยจัดทำขึ้นตำมข้อ 6.1
7. แนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัยของ สศค.
กำรจัดทำแนวทำงกำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัยของ สศค. เพื่อกำรพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญของ
ข้อเสนอกำรวิจัย ดำเนินกำรโดยคณะทำงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของ สศค. ซึ่งแนวทำงกำรประเมิน
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัยที่ วช. กำหนด ดังนี้
7.1 ประเด็นงำนวิจัยสอดคล้องกับนโยบำย/ยุทธศำสตร์ (40 คะแนน)
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ
2) กำรจัดลำดับควำมสำคัญของผู้บริหำร สศค.
3) กลยุทธ์ของ สศค.
4) ประเด็นงำนวิจัยที่ผู้บริหำรกำหนด (Agenda based)*
(*สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกเอกสำรแนบท้ำย)

7.2 คุณค่ำทำงปัญญำของงำนวิจัย (60 คะแนน)
7.2.1 ปัจจัยกำรวิจัย (Input) (15 คะแนน)
1) งำนวิจัยต้องเป็นเรื่องใหม่
2) เป็นเรื่องที่มคี วำมสำคัญ เร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำล
7.2.2 กระบวนกำรวิจัย (Process) (15 คะแนน)
1) ระบุกลยุทธ์และขั้นตอนกำรวิจัยที่ชัดเจนและมีวิธีกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย
สู่กลุ่มเป้ำหมำย
2) กระบวนกำรจัดทำวิจัยเป็นไปตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรวิจัยของ สศค.
7.2.3 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and outcome) (30 คะแนน)
1) งำนวิจัยต้องมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและแผนกำรขับเคลื่อนที่ชัดเจน
2) สำมำรถระบุผลสำเร็จตำมระยะเวลำและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับอย่ำงชัดเจน
และสำมำรถนำไปใช้ได้จริงอย่ำงเป็นรูปธรรม
3) ผลลัพธ์ (outcome) งำนวิจัยทำให้เกิดผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ เช่น นโยบำยรัฐบำลและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฯ เป็นต้น

-68. การจัดลาดับความสาคัญ
คณะทำงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของ สศค. จะเป็นผู้ประเมินให้คะแนนตำมเกณฑ์
กำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัยของ สศค. โดยกำรกำหนดลำดับควำมสำคัญของข้อเสนอกำรวิจัยเป็นดังนี้
1) 85 – 100 คะแนน
เกรด A
2) 75 – 84 คะแนน
เกรด B
3) 60 – 74 คะแนน
เกรด C
4) น้อยกว่ำ 60 คะแนน
เกรด D
ทั้งนี้ สศค. จะจัดส่งข้อเสนอกำรวิจัยเพื่อเสนอของบประมำณเฉพำะข้อเสนอกำรวิจัยที่มีเกรด B ขึ้นไป
เท่ำนั้น
9. เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย
9.1 งบบุคลำกร/ค่ำตอบแทนบุคลำกร (ไม่ควรเกินร้อยละ 50 ของงบประมำณทั้งหมด) เช่น
- ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ
- ค่ำตอบแทนนักวิจัย นักวิจัยภำยนอกและผู้ช่วยนักวิจัย
9.2 งบดำเนินงำน/ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัย เช่น
- ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรกำกับและพิจำรณำตรวจรับงำนวิจัยในกำรพิจำรณำตรวจรับ
แผนงำนวิจัย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม สัมมนำ
- ค่ำใช้สอยอื่น
รำยละเอียดอัตรำค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรวิจัยและสนับสนุนกำรวิจัย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำโครงกำร (ทำหน้ำที่
ให้คำปรึกษำ แนะนำกำรเขียนโครงกำรวิจัย กำร
ตั้งงบประมำณโครงกำร กำรชี้แนะ กำรช่วย
แก้ปัญหำให้คณะผู้วจิ ัย)

1.2 ค่ำตอบแทนทีมวิจัยที่เป็นข้ำรำชกำร
(หัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วมโครงกำรซึ่งทำหน้ำที่
วิจัย)

1.3 นักวิจัยที่เป็นบุคคลภำยนอก

อัตรา

หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข

- ให้จ่ำยได้ไม่เกิน 2 คนต่อโครงกำร รวม
*โครงกำรวิจัยที่มีที่ปรึกษำโครงกำรเป็นบุคคล
แล้วไม่เกิน 50,000 บำทต่อโครงกำร
ภำยใน สศค. ต้องมีกำรจัดสรรค่ำตอบแทน
กรณีเป็นแผนงำนวิจัยจ่ำยไม่เกินแผนงำนละ ที่ปรึกษำฯ ดังนี้
5 คน
1) หักเป็นภำษีเงินได้หัก ณ ที่จำ่ ย 30%
2) ส่วนที่เหลือให้แบ่งเป็น
1. ให้กองทุนสวัสดิกำร สศค.
2. ให้สำนัก/กองที่สังกัด
หรือ จะพิจำรณำจัดสรรให้กองทุนสวัสดิกำร
ทั้งหมดก็ได้ (ตำมดุลยพินิจของที่ปรึกษำฯ)
- ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
* ข้ำรำชกำรที่ทำงำนวิจัยไม่สำมำรถเบิกค่ำ
ส่วนที่ 1 : 7,760 บำท/เดือน
ทำงำนล่วงเวลำจำกกำรทำวิจัยได้อีก
ส่วนที่ 2 : ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน * ทำงำนวิจัยมำกกว่ำ 1 โครงกำรในช่วง
นักวิจัยที่ได้รบั จำกทำงรำชกำรในเดือนที่เริ่ม เวลำเดียวกัน ให้ได้รับค่ำตอบแทนสำหรับ
งำนวิจัย (ตำมกรมบัญชีกลำงอัตรำเงินเดือน โครงกำรที่ 2
ข้ำรำชกำรพลเรือน โดยไม่รวมเงินเพิ่มต่ำงๆ) ในอัตรำเดือนละไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ทั้งนี้ เมื่อรวมค่ำตอบแทนทั้ง 2 ส่วนแล้ว
ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกโครงกำรที่ 1 และ
ต้อง ไม่เกิน 12,000 บำท/เดือน รวมแล้ว ไม่ให้ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มอีกในกรณีที่
ไม่เกิน 12 เดือน
ทำงำนวิจัยมำกกว่ำ 2 โครงกำร
- ไม่เกิน 30,000 บำทต่อเดือน รวมแล้วไม่ * ต้องมีวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปริญญำโท
เกิน 12 เดือน
ขึ้นไปและมีควำมรู้ควำมชำนำญในงำนวิจัย
และข้ำรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยใน
หน่วยงำนที่ทำวิจัยไม่ถือเป็นบุคคลภำยนอก

-7รายการ
1.4 ผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นบุคคลภำยนอก
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ทำหน้ำที่
แนะนำให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
2.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรกำกับและพิจำรณำ
ตรวจรับงำนวิจยั ในกำรพิจำรณำตรวจรับ
โครงกำรวิจัย/แผนงำนวิจัย
กรณีแผนงำนวิจัย
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำแผนงำนวิจัย
ครั้งที่ 1 (Inception Report) ผลงำนต้องมี
สัดส่วนร้อยละ 25
2. รำยงำนควำมคืบหน้ำแผนงำนวิจัย
ครั้งที่ 2 (Interim Report ) ผลงำนต้องมีสัดส่วน
ร้อยละ 50
3. ร่ำงรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report) ผลงำนต้อง
มีสัดส่วนร้อยละ 90
4. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
กรณีโครงกำรวิจยั
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรวิจัย
ครั้งที่ 1 (Inception Report) สัดส่วนเนื้องำน
ร้อยละ 25
2. รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรวิจัย
ครั้งที่ 2 (Interim Report ) สัดส่วนเนื้องำน
ร้อยละ 50
3. ร่ำงรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report) สัดส่วนเนือ้ งำน
ร้อยละ 90
4. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
2.3 ค่ำตอบแทนผู้วิพำกษ์ภำยนอก
1) ผู้วิพำกษ์ภำยนอกที่เป็นข้ำรำชกำร
2) ผู้วิพำกษ์ภำยนอกที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร
2.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม
2.5 ค่ำใช้สอย
1) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ
2) ค่ำวัสดุ เช่น วัสดุสำนักงำน วัสดุไฟฟ้ำ
เป็นต้น
3) ค่ำครุภัณฑ์

อัตรา
- ไม่เกินอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรวุฒิ
ปริญญำตรีบวกเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว
รวมแล้วไม่เกิน12 เดือน

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
* ต้องมีวุฒิระดับปริญญำตรีขึ้นไป
* ต้องไม่เป็นลูกจ้ำงภำยในหน่วยงำนที่ทำ
วิจัย

- ให้จ่ำยได้ไม่เกิน 2 คนต่อโครงกำรและไม่
เกินคนละ 5,000 บำท

*ต้องมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับ
งำนวิจัยเรื่องนั้นๆ

- 4,000 บำทต่อแผนงำนฯ
ต่อครั้งต่อคน

- กรณีพิจำรณำรำยงำนฉบับปรับปรุงในแต่
ละครั้งจ่ำย 2,000 บำท ไม่เกิน 2 ครั้ง

- 4,000 บำทต่อแผนงำนฯ
ต่อครั้งต่อคน

- องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
มีทั้งหมด 5 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำร
ที่เป็นบุคคลภำยนอก
อย่ำงน้อย 2 คน

- 4,000 บำทต่อแผนงำนฯ
ต่อครั้งต่อคน
- 5,000 บำทต่อโครงกำรฯ
ต่อครั้งต่อคน
- 1,500 บำทต่อโครงกำรต่อครั้งต่อคน

- กรณีพิจำรณำรำยงำนฉบับปรับปรุงในแต่
ละครั้งจ่ำย 800 บำท ไม่เกิน 2 ครั้ง

- 1,500 บำทต่อโครงกำรต่อครั้งต่อคน
- 1,500 บำทต่อโครงกำรต่อครั้งต่อคน

- องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
มีทั้งหมด 5 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำร
ที่เป็นบุคคลภำยนอก
อย่ำงน้อย 2 คน

- 2,000 บำทต่อโครงกำรต่อครั้งต่อคน

* อยู่ระหว่ำงหำรือกรมบัญชีกลำง

- 600 บำทต่อคนต่อชั่วโมง กำหนดให้ไม่ *ต้องมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับ
เกิน 2 คนต่อโครงกำร
งำนวิจัยเรื่องนั้นๆ
- 1,200 บำทต่อคนต่อชั่วโมง กำหนดให้ไม่
เกิน 2 คนต่อโครงกำร
- ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
- ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
- ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
- ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ที่มำ : ตำมควำมตกลงกับกรมบัญชีกลำง บันทึกที่ กค. 0409.7/02049 ลงวันที่ 23 มกรำคม 2551 บันทึกที่ กค. 0406.6/17312 ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2552
และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติว่ำด้วยแนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินงำนเพื่อกำรวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ พ.ศ. 2555

-810. การจัดประชุมคณะกรรมการกากับและพิจารณาตรวจรับงานวิจัย
คณะผู้วิจัยต้องดำเนินกำรจัดตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับและพิจำรณำตรวจรับงำนวิจัย
เพื่อทำหน้ำที่จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ รวมทั้งประสำนกำรทำงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรฯ และคณะผู้วิจัย
เพื่อให้กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ และกำรดำเนินงำนโครงกำรวิจัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยปกติแผนกำรส่งมอบผลงำนวิจัย แบ่งเป็น 4 ครั้ง ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนและ
แผนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของโครงกำร ดังนี้
1) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 1 (Inception Report) เนื้องำนร้อยละ 25 ของผลงำนทั้งหมด
กำหนดส่งภำยในวันที่ 31 ธันวำคม
2) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 2 (Interim Report) เนื้องำนร้อยละ 50 ของผลงำนทั้งหมด
กำหนดส่งภำยใน 31 มีนำคม
3) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 3 (Draft Final Report) เนื้องำนร้อยละ 90 ของผลงำนทั้งหมด
กำหนดส่งภำยใน 30 มิถุนำยน
4) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 4 (Final Report) เนื้องำนสมบูรณ์ครบถ้วน ร้อยละ 100
กำหนดส่งภำยใน 31 สิงหำคม
* สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกปฏิทินกำรบริหำรงำนวิจัยประจำทุกปีของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
ในเอกสำรแนบ

11. การเบิกเงินค่าตอบแทน
11.1 ภำยหลังคณะกรรมกำรฯ มีมติให้ควำมเห็นชอบผลงำนวิจัยในแต่ละครั้ง (ทั้งหมด 4 ครั้ง)
ศวบ. จะดำเนินกำรจัดทำบันทึกรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ นำเสนอผู้บริหำร สศค.
เพื่อทรำบและอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของโครงกำรวิจัย
11.2 กำรเบิกจ่ำยเงินวิจัยและค่ำตอบแทนนักวิจัย จะต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 15
กันยำยนของปีงบประมำณนั้นๆ หำกพ้นกำหนดเงินวิจัยและค่ำตอบแทนจะต้องนำส่งคืนงบประมำณแผ่นดิน
12. การแจ้งผลการประเมิน
กำรแจ้งผลกำรประเมิน ศวบ. จะแจ้งผลกำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัยของ วช. ในเดือนเมษำยน
13. การติดตามประเมินผลโครงการและการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
13.1 โครงกำรวิจัยที่เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรและส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินกำร
เผยแพร่และถ่ำยทอดงำนวิจัย โดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ สศค. รูปเล่มตีพิมพ์ และกำรจัดนิทรรศกำร
ในงำน FPO Symposium
13.2 เมื่อภำยหลังโครงกำรสิ้นสุด ศวบ. จะมีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรวิจัยว่ำได้นำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติภำรกิจของ สศค. หรือของกระทรวงกำรคลัง ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงไรหรือไม่
ซึ่งหัวหน้ำโครงกำรวิจัยจำเป็นต้องรำยงำนผล ภำยหลังโครงกำรสิ้นสุดประมำณ 6 เดือน เพื่อนำไปใช้เป็นเหตุผล
ประกอบในกำรชี้แจงของบประมำณโครงกำรวิจัยในปีต่อๆ ไป
13.3 กำรรำยงำนผลของโครงกำรวิจัย นอกจำกต้องรำยงำนให้กับ ศวบ. รับทรำบแล้ว ต้องดำเนินกำร
รำยงำนผลฯ ต่อ วช. ซึ่งให้ทำกำรผ่ำนระบบบริหำรงำนวิจัยของ วช. (www. nrms.or.th) ด้วย เพื่อนำไปใช้
ประกอบกำรประเมินผลภำพรวมกำรวิจัยของประเทศ
14. สิทธิในผลงานวิจัย
สศค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำและประโยชน์อื่นใดที่เกิดจำกผลกำรค้นคว้ำวิจัย
โดยใช้เงินทุนวิจัยตำมกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน

สรุปแนวทางและหลักเกณฑ์การวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวทางและหลักเกณฑ์การวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ 2. เป้าหมาย 3. คานิยาม
4. ข้อปฏิบัติของนักวิจัย 5. แหล่งเงินทุน 6. การจัดทาข้อเสนอ 7. แนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัย 8. การจัดลาดับ
ความสาคัญ 9. เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณ 10. การจัดประชุมคณะกรรมการกากับและพิจารณาตรวจรับ
งานวิจัย 11. การเบิกค่าตอบแทน 12. การแจ้งผลการประเมิน 13. ติดตามและประเมินผล 14. สิทธิในผลงานวิจัย
โดยแนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลังมีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินข้อเสนอ
การวิจัยที่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กาหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะทางานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของ สศค. โดยมีที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้แทน
จากสานักต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501 ดังนี้
รายการ
1. ประเด็นงานวิจัยสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ (40 คะแนน)
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
1.2 การจัดลาดับความสาคัญของผู้บริหาร สศค.
1.3 กลยุทธ์ของ สศค.
1.4 ประเด็นงานวิจัยที่ผู้บริหารกาหนด (Agenda based)
2. ปัจจัยการวิจัย (Input) (15 คะแนน)
2.1 งานวิจัยต้องเป็นเรื่องใหม่
2.2 เป็นเรื่องทีม่ ีความสาคัญ เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล
3. กระบวนการวิจัย (Process) (15 คะแนน)
3.1 ระบุกลยุทธ์และขั้นตอนการวิจัยที่ชัดเจนและมีวิธีการถ่ายทอดผลงานวิจัย
สู่กลุ่มเป้าหมาย
3.2 กระบวนการจัดทาวิจัยเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การวิจัยของ สศค.
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and outcome) (30 คะแนน)
4.1 งานวิจัยต้องมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการขับเคลือ่ นที่ชัดเจน
4.2 สามารถระบุผลสาเร็จตามระยะเวลาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน
และสามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ผลลัพธ์ (outcome) งานวิจัยทาให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ เป็นต้น
รวม
แปลงคะแนนรวมข้างต้น เป็นคะแนนการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั ที่มีฐานคะแนนเต็ม 5

นาหนัก
ร้อยละ
(ก)
40

1

คะแนน (ข)
2 3 4

คะแนน
5 รวม
(กXข)

15
10
10
5
15
5
10
15
5
10
30
10
10
10
100
(คะแนนรวมทั้งหมด÷5) × 100

ทั้งนี้ ศวบ. จะใช้แนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัยฯ ดังกล่าว ในการประเมินข้อเสนอการวิจัยประกอบกับให้ผู้บริหาร
สศค. จัดลาดับความสาคัญของโครงการเพื่อนาเสนอให้ วช. พิจารณาอนุมัติโครงการและของงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การดาเนินการจัดทาโครงการวิจัยต่อไป
ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

