คําชี้แจงแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ
ของหนวยงานภาครัฐระดับกรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ป-1)
----------------------------------------------------แบบประเมินผลการวิจัยรายโครงการของหนวยงานภาครัฐระดับกรมที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ป-1 ) เปนเครื่องมือที่หนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทา
ใชสําหรับการประเมินผลโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีแ ผนการดํา เนินงานสิ้นสุด ภายในปงบประมาณ เปนรายโครงการ โดยหัวหนา โครงการวิจัย /
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ เปนผูใหขอมูล และผูเชี่ยวชาญภายใน
หนวยงานภาครัฐนั้น ๆ เปนผูประเมินผลการวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวน ก ขอมูลทั่วไป
(หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ เปนผูใหขอมูล)
1. ชื่อโครงการวิจัย /ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อแผนงานวิจัย บูรณาการ
เลือกวาเปนโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัย หรือแผนงานวิจัยบูรณาการ พรอมระบุชื่อ
โครงการวิจัย หมายถึง รูปการที่กําหนดหรือคิดไวในการดําเนินการวิจัย โดยมี
แผนการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบที่แนนอน
แผนงานวิจัย หรือ ชุดโครงการวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยหลาย ๆ โครงการที่
กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการวิจัย โดยมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อทําใหเกิด
องครวม เปนการวิจัยสหสาขาวิชาการและครบวงจร มีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยาง
ชัดเจน
แผนงานวิจัยบูรณาการ หมายถึง แผนงานวิจัยที่เกิดจากการเชื่อมโยงยุทธศาสตรของ
รัฐบาล สะทอนภารกิจและการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจในแตละเรื่องของรัฐบาล เปน
การวิจัยที่ผ นวกสาขาวิชาตาง ๆ ที่เ กี่ยวของเขาดวยกัน มีก ารรายงานผลงานวิจัยแบบปฏิสัม พันธ
(Interactive) กับหนวยงานบริหารนโยบายระดับชาติ เพื่อนําไปสูการดําเนินนโยบายที่เหมาะสมและ
ทันต อการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ ชว ยลดปญ หาความซ้ํ าซอ นของงานวิจั ย
เนื่ อ งจากมี ก ารเชื่อ มโยงหน ว ยงานด า นการวิ จั ย หนว ยงานระดั บ นโยบาย ระดั บ กระทรวงและ
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ภาคเอกชน เปนการเพิ่มประสิท ธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดภารกิจตาง ๆ
ของหนวยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดการใชประโยชนจากผลงานวิจัยที่ทันตอ
ปญหาตาง ๆ ของประเทศ
2. สาขาวิชาที่ทําการวิจัย
ระบุสาขาวิชาที่ทําการวิจัยตามสาขาวิชาการของสภาวิจัยแหงชาติ จํานวน 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
2.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุม วิชา คณิตศาสตรและสถิติ
ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร
อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัง คมศาสตรการแพทย
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโ พลิเ มอร เคมีวิเ คราะห ปโ ตรเลีย ม เคมีสิ่ง แวดลอม
เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี เคมีเชิง ฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเ คราะห เภสัช
อุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิท ยาและพิษวิท ยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิ จัย ประกอบด วยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.6. สาขาปรัช ญา ประกอบดว ยกลุ ม วิช า ปรัช ญา ประวัต ิศ าสตร โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปกรรม ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
2.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุร กิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจ ารณาความ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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2.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือ ง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตร
เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตรการเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุม วิชา เศรษฐศาสตร พาณิช ยศาสตร บริห ารธุร กิ จ
การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิท ยา จิตวิท ยา
สังคม ปญหาสังคมและสังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา
และนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอ
ภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุม วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเ ทศศาสตร บรรณารัก ษศาสตร เทคนิค
พิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ประเภทของการวิจัย
ระบุประเภทของการวิจัยตาม 3 ประเภท ดังนี้
3.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research)
เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมมติฐาน
ของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสราง
หรือความสัมพันธตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypotheses) ทฤษฎี (theories) และ
กฎตาง ๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
3.2 การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรู และ
วิธีการตาง ๆ ที่ไดจากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา
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3.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรูที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม
เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น
4. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
4.1 ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
เลือกประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่สอดคลองกับการวิจัยมากที่สุดเพียง 1 ขอ ซึ่งประกอบดวย
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแก
ตนเอง
1.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวน
รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
1.4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส มีระบบตรวจสอบ และการรับผิดชอบที่รัดกุม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
2.3) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
2.4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
3.2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
3.4) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
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3.5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
3.6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งภาคเกษตร
3.7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
4.4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
5.1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ
รวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ
5.2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
5.3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.4) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่
สรางสรรค เปนทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
5.5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การเคลื่อน ยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
5.6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจาก
การกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
5.7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากาไร
5.8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
5.9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต
ระดับชุมชนทองถิ่น
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6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6.1) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
6.4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
6.7) การควบคุมและลดมลพิษ
6.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
7) เลือกในกรณี ไ มส อดคลอ งกับประเด็ นยุทธศาสตร การพั ฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
4.2 ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
1) ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูดวย
ตนเอง วัฒ นธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัส ดิก ารเพื่อความมั่นคงของชีวิต
ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกัน
ของทองถิ่นสังคม รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมใน
การแก ไ ขป ญ หาความยากจน นอกจากนี้ ยั ง มุ ง เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชน
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ และการเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ
2) ยุทธศาสตรการวิจัย ที่ 2 การสรา งศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิการผลิตทางการเกษตร
ซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปาไม และประมง รวมทั้งการพัฒนา
และจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิ จ สรา งสรรค อย างยั่ง ยืน นอกจากนี้ ยั ง มุ ง เน นการวิจั ยเพื่ อการพัฒ นา
ประสิท ธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริก าร ซึ่ง ครอบคลุม ถึงการ
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ทองเที่ยว การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง ทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ รวมทั้ง สัม พันธภาพกับ ประเทศเพื่อนบาน และสรางองคความรูเ พื่อ
รองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
โดยดําเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุงกอใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ
3) ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การอนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม ยุท ธศาสตรก ารวิ จัยนี้มุ ง เน นการวิจัย เกี่ยวกับ การบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่ง ยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสัง คม
รวมทั้ ง การสร า งองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรดิ น ทรั พ ยากรธรณี ทรั พ ยากรน้ํ า
ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวน้ํา รวมถึงการแบงปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมอยางแทจริง (Meaningful Public Particpation)
และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาค
และทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
และบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและตอ
ยอดภูมิปญ ญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริม สรางศัก ยภาพการวิจัยของ
ประเทศ
5) ยุทธศาสตรการวิจัย ที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัย ของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
ความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอยางแพรหลาย ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการดานการวิจัยของประเทศ
6) เลือกในกรณีไมสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
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4.3 ความสอดคลองกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
(พ.ศ. 2555-2559)
1) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพีย ง การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกของชุมชนดาน
เศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนานวัตกรรมและ
องคความรู ควบคูไปกับการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสราง
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
รวมทั้งการตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนการ
จัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย
2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
ไทย การปฏิรูป การเมืองทุ ก ระดับ ความมั่นคงของรัฐ และความมั่นคงของมนุษ ย
การปรับ ปรุง และพัฒนากฎหมาย การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ การเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม
3) การปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
จัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสูภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการบริหาร
จัดการการเรียนรูสูระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง
4) การจัดการทรัพยากรน้ํา การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบและโครงสรางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ทั้งในและ
นอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจนทรั พ ยากรน้ํ า ระหว า งประเทศให มี
ประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบตาง ๆ ตอการจัดการ
ทรัพยากรน้ําในอนาคต รวมไปถึงขอตกลงระหวางประเทศ
5) ภาวะโลกร อ นและพลั ง งานทางเลื อ ก การวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ภาวะโลกร อ น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พืชพลังงาน และพลังงานทางเลือก
ที่กอใหเกิดความคุม คา ประหยัด มีป ระสิท ธิภาพ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศและสนธิสัญญาตาง ๆ
6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการสงออกในกลุมสินคาที่สรางรายไดหลักจากการสงออกและ
สรางรายไดใหกับ ชุม ชน การวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญ ญาใหเ กิดประโยชนเ ชิง พาณิชย
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เกิดประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะ รวมทั้งการพั ฒนาคุณภาพสินคาและ
ผลิตภัณฑ มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)
และความมั่นคงดานอาหาร (Food Security)
7) การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ การวิจัยเกี่ยวกับ
การสรางเสริมสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการดานบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพ
การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข การติดเชือ้ วิทยาการใหมทางสาธารณสุข
การพึ่งพาตนเองและเสริมสรางความมั่นคงดานสุขภาพในกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ผูพิการและผูดอ ยโอกาส รวมถึงการวิจัยดานการแพทยพื้นฐาน การแพทยแผนไทย
และแพทยทางเลือก และการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ
8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ การพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ และการพั ฒ นาคุ ณ ค า ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและยั่งยืน และการเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองค
ความรูใหมใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ และการเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9) เทคโนโลยี ใหม แ ละเทคโนโลยีที่ สํา คั ญเพื่อ อุต สาหกรรม การวิ จัย และพั ฒ นาเพื่ อ
เสริมสรางเทคโนโลยีใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีที่
สําคัญสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ เชน กลุมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม รวม
ไปถึงขนาดใหญ รวมทั้งอุตสาหกรรม Eco-Industry การวิจัยเพื่อเปนการชี้นําการ
พัฒนาการประดิษฐคิดคนและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย รวมทัง้ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
10) การบริหารจัดการทองเที่ยว การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว การ
พัฒ นาแหล ง ทอ งเที่ย วอย างยั่ ง ยืน และการมีส วนรว มของชุม ชนกับ การพัฒ นาการ
ทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
11) สัง คมผูสูงอายุ การวิ จัยเกี่ยวกั บ การพัฒ นาศัก ยภาพผูสูง อายุ การพัฒ นาสุขภาพ
ผูสูงอายุและการพัฒนาผูดูแล ผูสูงอายุในครอบครัว/ชุม ชน การพัฒนารูปแบบสถาน
ดูแลผูสูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคม วัฒนธรรมไทยระบบและมาตรการสงเสริมดูแล
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การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
การสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน การนําศักยภาพของผูสูงอายุ
มาใชในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถายทอดภูมิปญ
 ญาสูสังคม
12) ระบบโลจิสติกส การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติก ส
อยางบูรณาการ ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและ
มาตรการใหบริการดานโลจิสติกส การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส และระบบบริหาร
จัดการขนสงที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส งและโลจิสติกสในภูมิภาคและ
เครือขายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการคา การลงทุน
การทองเที่ยว ความมั่นคง ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศ
13) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในมิติตาง ๆ เชน นโยบายการวิจัย งบประมาณการวิจัย
ประเด็ น การวิ จั ย สถาบั น วิ จั ย บุค ลากรวิ จั ย โครงสร างพื้ น ฐานสํ าหรั บ การวิ จั ย
มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานขอมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหวาง
เครือขายผูเกี่ยวของในระบบวิจัย ซึ่งรวมถึงผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย การติดตาม
ประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎและระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และบุคลากรวิจัยสามารถใหบริการวิจัยและพัฒนา
ถายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรูที่มี ความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน ชุมชน
และเครือขายวิสาหกิจตาง ๆ และอื่น ๆ ทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค รวมทั้งการ
วิจัยดานการตลาดตางประเทศ ระบบทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชย และเศรษฐกิจ
สร า งสรรค เพื่ อ เป น พื้ น ฐานอั น มั่ น คงในการพั ฒ นาประเทศสู สั ง คมฐานป ญ ญา
(Wisdom-Based Society) และนํ า ไปสู สั ง คมเศรษฐกิ จ สร า งสรรค (Creative
Economy and Society) โดยคํานึง ถึง ความเชื่อมโยงการนําองคความรูจ าก
ตางประเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
14) เลือกในกรณีไมสอดคลองกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
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5. ระยะเวลาทําการวิจัย
5.1 ระบุระยะเวลาทํา การวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดตามที่เสนอไวในขอเสนอการวิจัย พรอมทั้ง
ระบุเดือน ปที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุด
5.2 ระบุระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดตามที่ไดทําการวิจัยจริง พรอมทั้ง ระบุเดือน ป
ที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุด
6. งบประมาณการวิจัย
ระบุแหลงทุน เชน งบประมาณแผนดิน หรือจากแหลงทุนอื่น เชน สกว. สวทช. สวรส. สกอ.
รายไดของหนวยงาน หรือเอกชน ฯลฯ เปนตน พรอมทั้งระบุจํานวนงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอ
จํานวนงบประมาณการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรเพื่อการวิจัย

7. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการ
7.1 ระบุชื่อ - นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน ของหัวหนา โครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ
7.2 ระบุจํานวนผูรวมดําเนินการวิจัย
7.3 ระบุจํานวนหนวยงานวิจัยอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย (ถามี )
พรอมทั้งแนบรายละเอียดชื่อหนวยงาน และลักษณะของการรวมดําเนินการวิจัย
สวน ข ผลการดําเนินการวิจัย
(หัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัยบูรณาการ เปนผูใหขอมูล)
1. สถานภาพการวิจัย
เลือกตอบวาสถานภาพการวิจัยตรงตามขอใดเพียง 1 ขอ วาดําเนินการวิจัยเสร็จแลว หรือยังไมแลวเสร็จ
หากดํ าเนิ นการวิ จั ยเสร็ จ แล ว มี ก ารจั ดทํ ารายงานการวิ จั ยฉบั บสมบู ร ณ ห รือไม พร อมระบุ ส าเหตุ
หากดําเนินการวิจัยแตยังไมแลวเสร็จใหระบุสาเหตุ หรือหากไมไดดําเนินการวิจัยหรือดําเนินการแลว
ตองยุติ ใหยุติการตอบขอมูล
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่ง วา การวิจัยเปนไปตามวัตถุป ระสงค หรือไมเ ปนไปตามวัตถุป ระสงค
ของการวิจัย พรอมทั้งระบุสาเหตุ
3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย
เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวาในการดําเนินการวิจัยมีปญหาและอุปสรรค หรือไมมีปญหาและอุปสรรค
หากมีปญหาและอุปสรรคใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ วามีปญหาและอุปสรรคตรงตามขอใด และ
ระบุแนวทางหรือวิธีแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัย และหนวยงานของทานได
ดําเนินการหรือมีแนวทางแกไขอยางไร
4. ผลการวิจัยและการนําไปใชประโยชน
4.1 ผลผลิต/สิ่งที่ไดจากการวิจัย (outputs)
ระบุวาไดอะไรจากการวิจัย
4.2 จุดเดนของผลการวิจัย
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอวา ผลการวิจัยมีจุดเดนตรงตามประเด็นขอใด พรอมทั้งระบุวาเปน
อยางไร ในแตละกรณี หากมีกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวควรระบุใหชัดเจน
4.3 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (outcomes)
เลือกตอบเพียงขอใดขอหนึ่งวา นําผลการวิจัยไปใชประโยชนแลว หรือยังไมไดนําผลการวิจัย ไป
ใชป ระโยชน หากนําผลการวิจัยไปใชป ระโยชนแลวใหเ ลือกตอบไดเ พียง 1 ขอ วานําไปใช
ประโยชนตรงตามขอใดมากที่สุด พรอมทั้ง ระบุวาเปนอยางไรในแตล ะกรณี หากยัง ไมไ ดนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน ใหระบุสาเหตุ
4.4 รูปแบบของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ วารูปแบบของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัยตรงตามขอใด
พรอมทั้ง แสดงรายละเอียด และแนบเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชื่อเรื่อง วัน /เดือน/ป
สถานที่ ชื่อวารสาร หรือรายการที่ไดเผยแพร
4.5 การไดรับรางวัลตางๆ หรือการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการคาเลือกตอบ
เพียงขอใดขอหนึ่งวา ผลงานวิจัยเคยไดรับรางวัล หรือไมเคยไดรับรางวัล กรณีไดรับรางวัลใหระบุชื่อ
รางวั ล สถาบั น ที่ ใ ห ร างวั ล และวั น เดื อ น ป ที่ ไ ด รั บ รางวั ล และถ า มี ก ารยื่ น ขอจดสิ ท ธิ บั ต ร
อนุสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการคาใหระบุ วัน/เดือน/ป ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
เครื่องหมายการคาใหชัดเจน
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ลงชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ผูอํานายการแผนงานวิจัยบูรณาการผูใหขอมูล
ตําแหนง และวัน/เดือน/ป ที่ใหขอมูล
 ขอเสนอแนะของผูประเมินผลเพื่อการพัฒนางานวิจัยตอไป

ใหขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยใหครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจน
แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อผูประเมินผล ตําแหนง คณบดี และวัน/เดือน/ป ที่ทําการประเมินผล

สวน ค การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย
(ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานเปนผูประเมินผล เฉพาะโครงการวิจัย /แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูร ณาการ
ที่ดําเนินการเสร็จแลว)
การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยบูรณาการไดกําหนดหัวขอที่
ใชในการประเมินผลไว ดังนี้
1. การบรรลุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย (20 คะแนน)
พิจารณาวา ผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงไร
2. ความมีคุณคาของผลการวิจัย (20 คะแนน)
ประเมินคุณภาพของผลการวิจัย องคความรูหรือภูมิปญญาที่ไดรับจากการวิจัย โดยพิจารณาจากผลของ
การวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน และ/หรือการนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรและวาระแหงชาติไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจน
พิจารณาถึงคุณคาทางออมของผลการวิจัยในแงของการทบทวนองคความรู สุนทรียศาสตร การรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต ฯลฯ
3. ความคุมคาของผลการวิจัย (20 คะแนน)
พิจ ารณาวา ผลการวิจัยมีค วามคุม คาเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับ ปจ จัยที่ใชในการวิจัย (Inputs)
ทั้งจํานวนและมูลคา เชน แรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ งบประมาณที่ใชไปในการวิจัย เปนตน
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4. ผลลัพธของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (15 คะแนน)
พิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดจากการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน หรือนําไปแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ
วาเปนไปในทิศทางบวกหรือไม สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพสิ่งที่เกี่ยวของกับผลการวิจัยของผูมี
สวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร อาทิ สนับสนุน เอื้อประโยชน ปรับปรุงใหดีขึ้น
เปนที่ยอมรับ ฯลฯ
5. การเผยแพรผลการวิจัยและทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัย (15 คะแนน)
พิจารณาถึงการเผยแพรผลการวิจัยวาไดมีการเผยแพรหรือไม อยางไร เชน การเสนอตอที่ประชุม/สัมมนา
การเสนอในสิ่งพิมพ/วารสาร การเสนอทางวิทยุ/โทรทัศน การนําไปใชในการเรียน การสอน เปนตน
ตลอดจนระดับความสําคัญของการเผยแพรและถายทอดผลการวิจัย เชน การเผยแพรผลการวิจัยใน
ประเทศ การเผยแพรผลการวิจัยในระดับนานาชาติ รวมถึงพิจารณาวาผลการวิจัยไดรับรางวัลอะไรบาง
5. ผลกระทบ (impacts) ที่เกิดจากการนําผลการวิจัยไปใช (10 คะแนน)
พิจารณาวา การนําผลการวิจัยไปใชกอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมอยางไร
เชน กระตุนการมีสวนรวมในสังคม สรางจิตสํานึกในสังคม ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม แกไขปญ หาการผลิต พัฒ นากําลัง คน เสริม สรางความเขม แข็งทาง
การศึกษา เปนตน

ความเห็นในการประเมินผลคุณภาพของการวิจัย (P) ในแตละหัวขอ แบงเปน 6 ระดับ ใหคะแนนลดหลั่น
ตามลําดับ ดังนี้
1.0
0.8
0.6

=
=
=

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

(A)
(B)
(C)

0.4
0.2

=
=

นอย
นอยที่สุด

(D)
(E)

0.0

=

ไมมี

(F)

น้ําหนักคะแนน (X) มี 3 ระดับ คือ 20 คะแนน 15 คะแนน และ 10 คะแนน แตกตางกันในแตละ
หัวขอ รวมคะแนนทุกหัวขอเปน 100 คะแนน ดังนั้น จึงมีเกณฑการประเมินผลคุณภาพของการวิจัยใน
แตละหัวขอแบงตามน้ําหนักคะแนน (PX) ดังนี้
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น้ําหนัก

คะแนนที่ไดรับ

คะแนน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ไมมี

20 คะแนน

20

16

12

8

4

0

15 คะแนน
10 คะแนน

15
10

12
8

9
6

6
4

3
2

0
0

การสรุปคุณภาพโดยรวมของผลการวิจัย
 รวมคะแนนทั้งหมด แลวเลือกผลสรุป ตามคาของ  PX วาคุณภาพโดยรวมของผลการวิจัย
อยูในระดับใด ดังนี้
 PX

=

88 – 100

=

ดีมาก

75 – 87

=

ดี

62 - 74

=

ดีพอใช

50 – 61

=

พอใช

 50

=

ควรปรับปรุง

 ขอเสนอแนะของผูประเมินผลเพื่อการพัฒนางานวิจัยตอไป
ใหขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยใหครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจน

แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อผูประเมินผล ตําแหนง และวัน/เดือน/ป ที่ทําการประเมินผล
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