คําชี้แจงแบบประเมินผลการวิจัยรายโครงการ
ของหนวยงานภาครัฐระดับกรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ป-1)
----------------------------------------------------แบบประเมินผลการวิจัยรายโครงการของหนวยงานภาครัฐระดับกรมที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545 –2547 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ป-1 ) เปนเครื่องมือที่
หนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทาใชสําหรับการประเมินผลโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัย
บูรณาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2547 จากสํานักงบประมาณ เปน
รายโครงการ โดยหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ
เปนผูใหขอมูล และผูเชี่ยวชาญภายในหนวยงานภาครัฐนั้น ๆ เปนผูประเมินผลการวิจัย ประกอบดวย
3 สวน ดังนี้
สวน ก ขอมูลทั่วไป

(หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ เปนผูใหขอมูล)
1. ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อแผนงานวิจัยบูรณาการ
• เลือกวาเปนโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัย หรือแผนงานวิจัยบูรณาการ พรอมระบุชื่อ
โครงการวิ จั ย หมายถึ ง แผนและการแสดงหั วข อรายละเอี ยดในการศึ กษาค น คว า
วิเคราะห หรือ ทดลองอยางมีร ะบบที่แ นน อน ซึ่งหนว ยงานหนึ่ง ๆ หรือ หลายหนว ยงานจะ
รวมกันดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง
แผนงานวิจัย หมายถึง แผนที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการวิจัยประกอบดวยโครงการ
วิจัยหลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวาชุดโครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน มีลักษณะบูรณาการทําใหเกิดองครวม เปนการวิจัยที่เปนสหสาขาวิชาการและครบวงจร
โดยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางชัดเจน
แผนงานวิจัยบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่รัฐบาล
กําหนดขึ้น สะทอนภารกิจและการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจในแตละเรื่องของ
รัฐบาล เป นการวิจัยที่ผนวกสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน มีการรายงานผลงานวิจัย
แบบปฏิสัมพันธ (Interactive) กับหนวยงานบริหารนโยบายระดับชาติ เพื่อนําไปสูการดําเนิน
นโยบายที่เหมาะสมและทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ชวยลดปญหา

ความซ้ําซอนของงานวิจัย เนื่ องจากมีการเชื่อมโยงหนวยงานดานการวิจัย หนวยงานระดับ
นโยบาย ระดับกระทรวงและภาคเอกชน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
มีการกําหนดภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดการใช
ประโยชนจากผลงานวิจัยที่ทันตอปญหาตาง ๆ ของประเทศ
• สาขาวิชาที่ทําการวิจัย
ระบุสาขาวิชาที่ทาํ การวิจัยตาม 12 สาขาวิชาการของสภาวิจัยแหงชาติ ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตรและสถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของ
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร สาธารณสุข
เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาห
กรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียร
เคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช ทรัพยากร
สัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
สิ่งแวดลอมทางการเกษตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
6. สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม
ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7. สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
เศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8. สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบาย
ศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือ ง สังคมวิทยาทางการเมือง
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง
เศรษฐศาสตรการเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9. สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
10. สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม
ปญหาสังคมและสังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยา
สังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชน
วิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.

11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร โทรคมนาคม
การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
12. สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรง
เรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2547
เลือกยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2547 ที่สอดคลองกับการวิจัยมากที่สุดเพียง 1 ขอ
• ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551
เลือกประเด็นยุทธศาสตรหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ที่สอดคลอง
กับการวิจัยมากที่สุดเพียง 1 ขอ
• ความสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 – 2549)
เลือกนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 – 2549) ที่สอดคลองกับการวิจัย
มากที่สุด เพียง 1 ขอ
1. ชุดโครงการวิจัยแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ เปนการสรางผลงานวิจัยที่เปนความจําเปน
ประเทศมีศักยภาพพรอม และเตรียมประเทศใหสามารถจัดการกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดานสังคมและเศรษฐกิจโลก ประกอบดวยชุดโครงการวิจัย 4 ดาน รวม 34 ชุดโครงการ
(1) ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จะมุงพัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
โดยการแปรรูปสินคาเกษตรหลัก ประกอบดวย 12 ชุดโครงการวิจัย คือ (1.1) ขาว
(1.2) ยางพารา (1.3) การพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณ ฑจากกุงกุลาดําและกุงทะเล
อื่น ๆ (1.4) การพัฒ นาผลผลิต และผลิต ภัณ ฑจ ากปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา
(1.5) ไมดอกไมประดับ (1.6) ระบบเกษตร (1.7) โค สุกรและสัตวปก (1.8) การ
พัฒนาไมผล (1.9) มันสําปะหลัง (1.10) การพัฒนาการใชประโยชนจากไมสวนปา
(1.11) ออย น้ําตาลและผลิตภัณฑ และ (1.12) การพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณ ฑ
จากปลาทูนา
(2) ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุต สาหกรรม จะมุงพัฒ นาสิน คาอุตสาหกรรม
พลังงานและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ชุดโครงการวิจัย คือ (2.1) อุตสาหกรรม
อาหารเพื่อการสงออก (2.2) เทคโนโลยีสนับสนุน อุตสาหกรรมการผลิต (2.3)
พลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (2.4) เทคโนโลยีสะอาด

และเทคโนโลยีบําบัดของเสีย (2.5) การพัฒนาคอมพิวเตอรซอฟตแวรและฮารดแวร
และ (2.6) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
(3) ดานสุขภาพ จะเนนการปรับระบบสุขภาพจากการรักษามามุงการปองกัน ประกอบ
ดวย 10 ชุดโครงการวิจัย คือ (3.1) อุบัติเหตุและภยันตราย (3.2) สมรรถนะของมนุษย
(3.3) การกระจายอํานาจระบบบริการสุขภาพ (3.4) สมุนไพร (3.5) โรคเอดส (3.6)
โรคติดเชื้อ (3.7) โรคไมติดเชื้อ (3.8) ชุดวินิจฉัยโรค (3.9) อุตสาหกรรมยาภายใน
ประเทศ และ (3.10) ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
(4) ดานสังคมและวัฒนธรรม จะมุงแกปญหาเรงดวนและสรางภูมิคุมกันใหสังคมเขมแข็ง
ประกอบดวย 6 ชุดโครงการวิจัย คือ (4.1) สํานึกไทยและวินัยในวิถีชีวิตไทย (4.2)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (4.3) การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการดาน
การทองเที่ยว (4.4) ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัต นตอ สังคมไทย (4.5) การ
บริห ารจัด การในการปอ งกัน และแกไ ขวิก ฤตยาเสพติด ในประเทศไทย และ
(4.6) แรงงานของประเทศ
2. การวิจัยประยุกต จะเนนการวิจัยตอยอดความรู เพื่อแกไขปญหาของประเทศตามความ
ตองการของคณะรัฐมนตรีและหนวยภาครัฐ ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมุงการสรางนักวิจัยและผลงานวิจัยในรูปของสิทธิบัตร สิ่ง
ประดิษฐ คูมือการปฏิบัติการและผลงานวิจัยอื่นที่เปนรูปธรรม
3. การวิจัยพื้ น ฐาน จะเนน นวัตกรรม บทความตีพิ มพ และความเป น เลิศด านวิชาการที่
ประเทศไทยมีความไดเปรียบ เพื่อเปนฐานขององคความรูสําหรับการขยายผลประโยชนที่
เกิดจากชุดโครงการวิจัยแหงชาติและการวิจัยประยุกต ตลอดจนการสรางนักวิจัยรุนใหมให
เปนทุนปญญาของชาติในระยะยาว
2. ระยะเวลาทําการวิจัย
2.1 ระบุระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดตามที่เสนอไวในขอเสนอการวิจัย พรอมทั้ง ระบุ
เดือน ปที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุด
2.2 ระบุระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดตามที่ไดทําการวิจัยจริง พรอมทั้ง ระบุเดือน ป
ที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุด
3. งบประมาณการวิจัย
ระบุจํานวนงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอ จํานวนงบประมาณการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณ และจํานวนงบประมาณการวิจัยที่ใชจริง พรอมทั้งระบุเดือน ปที่ไดรับงบประมาณ
4. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการ

4.1 ระบุชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน และที่อยูที่สามารถติดตอไดของหัวหนาโครงการ
วิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ
4.2 ระบุจํานวนผูรวมดําเนินการวิจัย
4.3 ระบุ จํานวนหน วยงานวิจัยอื่ น ทั้ งภาครัฐ และเอกชนที่ มี ส วนรวมในการดําเนิ น การวิจัย (ถ ามี )
พรอมทั้งแนบรายละเอียดชื่อหนวยงาน และลักษณะของการรวมดําเนินการวิจัย
สวน ข ผลการดําเนินการวิจัย

(หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ เปนผูใหขอมูล)
1. สถานภาพการวิจัย

เลือกตอบวาสถานภาพการวิจัยตรงตามขอใดเพียง 1 ขอ พรอมแสดงสาเหตุ หากไมไดดําเนินการวิจัย
หรือดําเนินการแลวตองยุติ ใหยุติการตอบขอมูล
2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาวัตถุประสงคของการวิจัยบรรลุ หรือ บรรลุบ างสว น หรือ ไมบ รรลุ
พรอมทั้งระบุสาเหตุ
3. ปจจัยการวิจัย (Inputs)

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาปจจัยการวิจัยเหมาะสม หรือไมเหมาะสม พรอมทั้งแสดงเหตุผล โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรตาง ๆ อาทิ คณะนักวิจัย งบประมาณ สถานที่
และวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ ที่ใชในการวิจัยนับตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
4. กระบวนการวิจัย (Process)

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวากระบวนการวิจัยเหมาะสม มีประสิทธิภาพ หรือไมเหมาะสม ควร
ปรับ ปรุง พรอ มทั้งแสดงเหตุผลและแนวทางการปรับ ปรุงการดําเนิน การวิจัย ในลัก ษณะนี้ โดย
พิจารณาถึงแผนการดําเนินงานตลอดโครงการและระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการดําเนินงานวากอใหเกิด
ผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคซึ่งกําหนดไวหรือไม
5. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย
เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาในการดําเนินการวิจัยมีปญหาและอุปสรรค หรือไมมีปญหาและอุปสรรค
หากมีปญหาและอุปสรรคใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวามีปญหาและอุปสรรคตรงตามขอใด พรอมทั้ง
ระบุวา เปนอยางไรในแตละกรณี
6. ผลการวิจัยและการนําไปใชประโยชน

6.1 ผลผลิต/สิ่งที่ไดจากการวิจัย (Outputs)
ระบุวาไดอะไรจากการวิจัย
6.2 จุดเดนของผลการวิจัย
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวาผลการวิจัยมีจุดเดนตรงตามขอใด พรอมทั้งระบุวาเปนอยางไรใน
แตละกรณี หากมีกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวควรระบุใหชัดเจน
6.3 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (Outcomes)
เลือ กตอบเพีย งขอ ใดขอ หนึ่งวานําผลการวิจัย ไปใชป ระโยชนแ ลว หรือ ยัง ไมไ ดนํา ผลการ
วิจัยไปใชประโยชน หากนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแลวใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวานําไป
ใชประโยชนตรงตามขอใด พรอมทั้งระบุวาเปนอยางไรในแตละกรณี หากยังไมไดนาํ ผลการวิจัย
ไปใชประโยชน ใหระบุสาเหตุ
6.4 รูปแบบของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย
เลือกตอบได มากกวา 1 ข อ วารูป แบบของการเผยแพรแ ละถายทอดผลการวิจัยตรงตามขอใด
พรอมทั้งแสดงรายละเอียด และแนบเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชื่อเรื่อง, วัน /เดือน/ป,
สถานที่, วารสาร หรือรายการที่ไดเผยแพร
6.5 ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัย
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวาทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัยตรงตามขอใด พรอมทั้ง
ระบุเดือน ปที่ยื่นขอ และเดือน ปที่ไดรับ
6.6 การมีผูนําผลการวิจัยไปอางอิง
เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวามีผูนําผลการวิจัยไปอางอิง หรือไมมี หรือไมทราบ หากมีผูนํา
ผลการวิจัย ไปอา งอิง ใหร ะบุชื่อ - นามสกุล ของผูนํา ผลการวิจัย ไปอา งอิง เดือ น ปที่นําผล
การวิจัยไปอางอิง พรอมทั้งระบุวานําไปอางอิงอยางไร
6.7 การไดรับรางวัล
เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาผลงานวิจัยเคยไดรับรางวัล หรือไมเคยไดรับรางวัล หากเคย
ไดรับรางวัล ใหระบุชื่อรางวัล สถาบันที่ใหรางวัล และเดือน ปที่ไดรับรางวัล

7. ผลกระทบ (Impacts) จากการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย

เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาผลการวิจัยที่ไดเผยแพรและถายทอดไปแลวมีผลกระทบ หรือไมมี หรือ
ไมทราบ หากมีผลกระทบจากการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัยใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวามีผล
กระทบตรงตามขอใด พรอมทั้งระบุวาเปนอยางไรในแตละกรณี ถาไมมีผลกระทบใหระบุสาเหตุ

ลงชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานายการแผนงานวิจัยบูรณาการผูใหขอมูล
ตําแหนง และวัน/เดือน/ป ที่ใหขอมูล

สวน ค การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย

(ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานเปนผูประเมินผล เฉพาะโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการ
ที่ดําเนินการเสร็จแลว)
การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการ ได
กําหนดหัวขอที่ใชในการประเมินผลไว ดังนี้
1. การบรรลุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย (20 คะแนน)
พิจารณาวาผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงไร

2. ความมีคุณคาของผลการวิจัย (20 คะแนน)
ประเมินคุณภาพของผลการวิจัย องคความรูหรือภูมิปญญาที่ไดรับจากการวิจัย โดยพิจารณาจากผล
ของการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน และ/หรือการนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาและ
พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรและวาระแหงชาติไดอยางเปนรูปธรรม
ตลอดจนพิจารณาถึงคุณคาทางออมของผลการวิจัยในแงของการทบทวนองคความรู สุนทรียศาสตร
การรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต ฯลฯ
3. ความคุมคาของผลการวิจัย (20 คะแนน)
พิ จารณาวาผลการวิจัยมีความคุ มค าเพี ยงใดเมื่ อเปรียบเที ยบกับป จจัยที่ ใชในการวิจัย (Inputs) ทั้ ง
จํานวนและมูลคา เชน แรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ งบประมาณที่ใชไปในการวิจัย เปนตน

4. ผลลัพธของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (15 คะแนน)
พิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดจากการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน หรือนําไปแกไขปญหาและพัฒนา
ประเทศวาเปนไปในทิศทางบวกหรือไม สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพสิ่งที่เกี่ยวของกับผลการ
วิจัยของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร อาทิ สนับสนุน เกื้อประโยชน
ปรับปรุงใหดีขึ้น เปนที่ยอมรับ ฯลฯ

5. การเผยแพรผลการวิจัยและทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัย (15 คะแนน)
พิจารณาถึงการเผยแพรผลการวิจัยวาไดมีการเผยแพรหรือไม อยางไร เชน การเสนอตอที่ประชุม/
สัม มนา การเสนอในสิ่งพิมพ/วารสาร การเสนอทางวิทยุ/โทรทัศน การนําไปใชในการเรีย น
การสอน เปนตน ตลอดจนระดับความสําคัญของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย เชน การ
เผยแพรผลการวิจัยในประเทศ การเผยแพรผลการวิจัยในระดับนานาชาติ และพิจารณาวาผลการวิจัย
กอ ใหเกิด ทรัพ ยสิน ทางปญ ญาหรือ ไม เชน ไดรับ สิท ธิบัต ร อนุสิท ธิบัต ร ลิข สิท ธิ์ และ/หรือ
เครื่องหมายทางการคา
6. ผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดจากการนําผลการวิจัยไปใช (10 คะแนน)
พิจารณาวาการนําผลการวิจัยไปใชกอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมอยางไร
เช น กระตุ น การมี ส ว นร ว มในสั ง คม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ในสั ง คม ยกระดั บ ขี ด ความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม แกไขปญหาการผลิต พัฒนากําลังคน เสริมสรางความ
เขมแข็งทางการศึกษา เปนตน
ความเห็นในการประเมินผลคุณ ภาพของการวิจัย (P) ในแตล ะหัว ขอ แบง เปน 6 ระดับ ให
คะแนนลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้
1.0 =
มากที่สุด
(A)
0.8 =
มาก
(B)
0.6 =
ปานกลาง
(C)
0.4 =
นอย
(D)
(E)
0.2 =
นอยที่สุด
0.0 =
ไมมี
(F)
น้ําหนักคะแนน (X) มี 3 ระดับ คือ 20 คะแนน 15 คะแนน และ 10 คะแนน แตกตางกันใน
แตละหัวขอ รวมคะแนนทุกหัวขอเปน 100 คะแนน ดังนั้น จึงมีเกณฑการประเมินผลคุณภาพของการ
วิจัยในแตละหัวขอแบงตามน้ําหนักคะแนน (PX) ดังนี้
น้ําหนัก
คะแนน
20 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน

มากที่สุด
20
15
10

มาก
16
12
8

คะแนนที่ไดรับ
ปานกลาง
นอย
12
8
9
6
6
4

นอยที่สุด
4
3
2

ไมมี
0
0
0

การสรุปคุณภาพโดยรวมของผลการวิจัย
• รวมคะแนนทั้งหมด แลวเลือกผลสรุป ตามคาของ ∑ PX วาคุณภาพโดยรวมของผลการวิจัย
อยูในระดับใด ดังนี้
Σ PX

=

88 – 100

=

ดีมาก

75 – 87

=

ดี

62 - 74

=

ใชได

49 – 61
< 49

=
=

พอใช
ควรปรับปรุง

• ขอเสนอแนะของผูประเมินผลเพื่อการพัฒนางานวิจัยตอไป
ให ข อ เสนอแนะที่ จ ะเป น ประโยชน ตอ การพั ฒ นางานวิจัยให ค รบถว นและสมบู รณ ยิ่งขึ้ น
ตลอดจนแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อผูประเมินผล ตําแหนง และวัน/เดือน/ป ที่ทําการประเมินผล
ลงชื่อเพื่อรับรองผลการประเมินผลการวิจัยนี้โดยผูบริหารของหนวยงาน
ตําแหนง และวัน/เดือน/ป ที่รับรองผลการประเมินผลการวิจัย

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

