
มาลีนา เยน็นาน พารก์ี้ 

กองประเมินผลและจดัการความร ูก้ารวิจยั 

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

การประเมินผลการวิจยัของประเทศ 

“การน าขอ้มลูเขา้ระบบประเมินผลการวิจยั 

(NRMS-Research Evaluation)” 

27 พฤศจิกายน 2560    

ณ หอ้งจปีูเตอร ์โรงแรมมริาเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ 



วช. กบัการประเมินผลการวิจยั 
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ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะ ขอ้มลู 

ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะ ขอ้มลู 

การติดตาม/

ประเมินผล 

การสรา้งความร ู ้

การพฒันา/

เปล่ียนแปลง 

ความรว่มมือ/

รบัผิดชอบ 
การตดัสินใจ 

การรบัทราบ/

เขา้ใจ 

การส่ือสาร/น าสง่ 

ผลการประเมินส ู่

ผ ูใ้ชป้ระโยชน ์

  กลไกการขบัเคลื่อนการประเมินผลการวิจยั 
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oก าหนดนโยบายการลงทนุ

และพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

การวิจยัดา้นตา่งๆ ให้

เหมาะสม 

oบริหารจดัการงบประมาณ

การวิจยัดา้นตา่งๆ อย่างมี

ทิศทาง 

oสง่เสริมการพฒันาบคุลากร

วิจยัอย่างเหมาะสมตรงตาม

ความตอ้งการ 

  ผลการประเมินประกอบการตดัสินใจ 

ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 

oวางแผนการติดตาม

ความกา้วหนา้ของการวิจยั

ตลอดกระบวนการ 

oปรบัปรงุประสิทธภิาพในการ

บริหารจดัการการวิจยัของ

หนว่ยงาน/ตนเอง 

oก าหนดมาตรการสง่เสริม

ความร่วมมอืดา้นการวิจยั 

oวางแผนการประเมนิผล

ส าเร็จเบ้ืองตน้ของการวิจยั 

oบริหารจดัการคลงัขอ้มลู

ผลการวิจยัเพ่ือการจดัการ

ความรู ้ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และการสนบัสนนุการตอ่ยอด

ผลการวิจยัในรปูแบบตา่งๆ 
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oก าหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจยัให้

ชดัเจน 

oวางแผนการสง่ตอ่ผลการวิจยัสู่

กลุม่เป้าหมาย 

oก าหนดมาตรการสง่เสริมการใช ้

ประโยชนผ์ลการวิจยัมติติา่ง ๆ 

oวางแผนการประเมนิผลส าเร็จของการ

วิจยัตามที่คาดหวงั 

  ผลการประเมินประกอบการตดัสินใจ 

ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

oก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจยัที่

ตอบสนองความตอ้งการในการ

แกปั้ญหาและพฒันาประเทศ 

oก าหนดงบประมาณวิจยัไดเ้หมาะสม 

oก าหนดมาตรการก ากบัดแูลใหก้าร

บริหารจดัการการวิจยัสอดรบักบั

นโยบายและงบประมาณวิจยั  
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หน่วยงาน กบัการประเมินผลการวิจยั 

6 
6 



 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ขอ้มลูโครงการ 

คณะผ ูวิ้จยั 

งบประมาณ 

ระยะเวลาการวิจยั 

หน่วยงานรว่มลงทนุ/วิจยั 

สถานะโครงการ 

ผลผลิตท่ีไดจ้ากการวิจยั 

ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน 
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ขอ้มลูโครงการ 

 ช่ือโครงการทัง้ภาษาไทยและองักฤษ หน่วยงาน 

      เจา้ของโครงการ ประเภททนุ และปีงบประมาณ   

      (ขอ้มลูจาก NRMS-Proposal Assessment) 

 

คณะผ ูวิ้จยั 

 ช่ือ-สกลุ ผ ูร้บัผิดชอบโครงการวิจยัและผ ูร้ว่มวิจยั  

    ต าแหน่งในโครงการ สดัสว่นการมีสว่นรว่ม และ 

    เวลาท่ีท าวิจยั  

    (ขอ้มลูจาก NRMS-Proposal Assessment) 
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

งบประมาณ 

 ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ  

    งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร และงบประมาณท่ีใชจ้รงิ  

    (ขอ้มลูจาก NRMS-Proposal Assessment) 

 

ระยะเวลา 

 ระยะเวลาท าการวิจยัตามขอ้เสนอการวิจยั  

    (ขอ้มลูจาก NRMS-Proposal Assessment) 
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

หน่วยงานรว่มลงทนุ/วิจยั 

 หน่วยงาน ท่ีรว่มสนบัสนนุงบประมาณการวิจยั  

    หรือใหก้ารสนบัสนนุดา้นอ่ืนๆ      

    (ขอ้มลูจาก NRMS-Proposal Assessment) 

 

สถานะโครงการ 

 โครงการวิจยัท่ีสามารถใหข้อ้มลูได ้ควรอย ูท่ี่ 

    สถานะ “อย ูร่ะหว่างด าเนินการ” ถึง  

    “โครงการวิจยัเสรจ็ส้ิน” 
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ผลผลิตท่ีไดจ้ากการวิจยั 

 ผลผลิตจรงิท่ีไดจ้ากการวิจยั เช่น เทคโนโลยีใหม ่ 

    องคค์วามร ูใ้หม่ เครือ่งมือทดสอบใหม ่ฯลฯ 

 ผลงานตีพิมพ ์เช่น บทความ หนงัสือ 

 ทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเป็นผลผลิตโดยตรงจากการ 

    วิจยั (ยื่นขอ/จดทะเบียน) เช่น สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร 

 ทรพัยส์ินทางปัญญาอ่ืนๆ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม 

    ดนตรกีรรม สิ่งบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุภาพยนตร ์

 กิจกรรมการเผยแพร ่เช่น ประชมุวิชาการ นิทรรศการ 

 การไดร้บัการยกยอ่ง (esteem) จากวงวิชาการต่างประเทศ 
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน  

 กล ุม่เป้าหมาย – ระบกุล ุม่เป้าหมายท่ีจะน าผลการวิจยั 

    ไปใช ้หากมีผ ูน้ าไปใชห้ลายทอด ตอ้งระบตุัง้แต่ผ ูน้ า 

    ผลการวิจยัไปใชร้ะยะเริม่ตน้ ถึงผ ูใ้ชร้ะยะสดุทา้ย   

    ตวัอยา่ง - วคัซีนตวัใหม่  

 ผ ูใ้ชเ้ริม่ตน้ - โรงพยาบาลในมหาวิทยาลยั  

 ผ ูใ้ชก้ล ุม่ถดัไป - หน่วยงานของรฐัท่ีท าหนา้ท่ีผลิต

วคัซีนชนิดน้ีในปรมิาณมาก  

 ผ ูใ้ชก้ล ุม่ถดัไป - โรงพยาบาลของรฐั/เอกชน 

 ผ ูใ้ชล้ าดบัสดุทา้ย - ผ ูร้บัการฉีดวคัซีน 
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน (ต่อ) 

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยระบวุ่ากล ุม่เป้าหมายท่ี 

    น าผลการวิจยัไปใชมี้/น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งไร  

    กลา่วคือ เกิด “ผลลพัธ”์ อะไร  

 ผลลพัธเ์ชิงเทคโนโลย ี(Technological Outcome)  

 ผลลพัธเ์ชิงสถาบนั (Institutional Outcome)  

 ผลลพัธเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Outcome)  

 ผลลพัธเ์ชิงแนวคิด (Conceptual Outcome)  

 การเสรมิสรา้งความสามารถ (Capacity Building)  
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน (ต่อ) 

 ปัจจยัสง่เสรมิและอปุสรรคต่อการน าผลงานวิจยัไปใช ้

    หมายถึง สถานการณห์รอืเหตผุลใดท่ีช่วย/ไมช่่วยให ้

    การน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนเ์ป็นไปอยา่งราบรืน่  

    มีประสิทธิภาพ และไดป้ระสิทธิผลตามท่ีคาดหวงั  

    ตวัอยา่ง - เทคนิคการผลิตขา้วแบบใหมท่ี่ช่วยลดตน้ทนุในการ 

               ผลิตขา้วในเขตนาชลประทาน ไดแ้ก ่การใชเ้มล็ดพนัธ ุ ์

      คณุภาพดี การปรบัปรงุบ ารงุดิน การเตรยีมดิน  

      การปลกู การป้องกนัและก าจดัศตัรขูา้ว การจดัการ 

      ระดบัน ้า และการใชปุ้๋ ยเคมีตามค าแนะน า  
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน (ต่อ) 

 ปัจจยัสง่เสรมิ - ตน้ทนุปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพนัธ ุ ์ท่ีใช ้

    ในการผลิตในปัจจบุนั มีราคาสงูข้ึน จึงหาทางเลือกใหม่ 

 ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรค – เกษตรกรมีความค ุน้เคยกบัการ 

    ผลิตแบบเดิม และขาดความร ูค้วามเขา้ใจในเทคนิคการ 

    ผลิตแบบใหม่จึงไม่ตอ้งการ “เสี่ยง” กบัการใชเ้ทคนิคใหม่  

    อยา่งไรก็ดี ถึงแมเ้กษตรกรท่ีมีการน าเอาเทคนิคแบบใหม ่

    ไปใช ้ก็อาจเปลี่ยนกลบัมาใชแ้บบเดิม เน่ืองจากมีการ 

    เปลี่ยนแปลง เช่น ราคาปุ๋ ยและเมล็ดพนัธ ุถ์กูลง 
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 ค าถามในแบบฟอรม์ Research Evaluation  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน/คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการใชป้ระโยชนผ์ลการวิจยั 

    ในระยะยาวโดยทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยท่ีตัง้ใจ 

    และไม่ไดต้ัง้ใจ ดงัน้ี 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

 ผลกระทบทางสงัคม  

 ผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม  
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  ตวัอยา่งการประเมินผลกล ุม่เรือ่งมนัส าปะหลงั 
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    2557   2558                   2569 

พศ. 

นักวิจัย หรือบุคลากร
วิจัย จ านวน 14 ทา่น 

ระยะเวลาการด าเนินการ
วิจัย งบวิจัยมุ่งเป้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

งบประมาณ 
3,736,980 บาท 

ไถระเบิดดินดานแบบ
ยกตัวได้โดยใช้แหนบ
สปริงรถยนต์  แทน
การใช้น็อตนิรภัย 

จดอนุสิทธิบัตร  
เรื่อง “ชุดขาไถระเบิดดิน
ดานแบบยกตัวได้โดยใช้
แหนบสปริงรถยนต์” 

ผู้ใช้กลุ่ม
ต่อไป 

ผู้ใช้กลุ่ม
สุดท้าย 

การเปลี่ยนแปลงระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลิตไถ

ระเบิดดินดานในเชิงพาณิชย์ คาด
ว่าจะสามารถจ าหน่ายได้ในช่วง
กลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
เศรษฐกิจ 
     - เกษตรกรรายใหญ่/ผู้รับจ้าง
ไถระเบิดดินดานลดค่าเสียโอกาสใน
การไถระเบิดดินดาน 
สังคม 
     - เกษตรกรเพาะปลูกในพื้นที่
ที่ดินมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อม 
     - ลดการอัดแน่นของดิน 
     - ลดการขังน้ าของดินในช่วง 
ฤดูฝน 

โรงงานผลิต
เครื่องจักร 
กลเกษตร 

ผู้รับจ้างไถระเบิด
ดินดาน 

เกษตรกรราย
ใหญ่ 

ตัวแทนจ าหน่าย 

หจก. ศรีก าแพงแสนมอเตอร์ 
ผลิตไถระเบิดดินดาน  

ในเชิงพาณิชย ์

ลดการไถระเบิดดินดาน 
 - การไถระเบิดดินดานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยสมมติให้เกษตรกรร้อยละ 
50 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจ้างไถ 
เหลือการไถระเบิดเพียงครั้งเดียว (จาก 
2 ครั้ง) 

ลดค่าเสียโอกาส 
 - ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน็อตนริภยั 
(Safe Bolt) 

 - ลดระยะเวลาในการไถระเบิดดินดาน 

ปัจจยัป้อนเข้า 
(Input) 

ผลผลิต  
(Output) 

ผลลพัธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

แผนงาน “การพัฒนาเครื่องจักรกล
เกษตรในการปรับปรุงสภาพดิน

และการลดผลกระทบของ
เครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการ

เพาะปลูกอ้อย” 

  ตวัอยา่งการประเมินผลกล ุม่เรือ่งออ้ยและน ้าตาล 
โครงการวิจยัการพฒันาเครือ่งจกัรกลเกษตรในการปรบัปรงุสภาพดินและลดผลกระทบของเครือ่งจกัรกลเกษตรต่อดินใน

การเพาะปลกูออ้ย 
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  ตวัอยา่งการประเมินผลกล ุม่เรือ่งการท่องเท่ียว 
แผนงานวิจยัการบรหิารจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนทอ้งถ่ิน อ าเภอเชียงแสน  

จงัหวดัเชียงรายอยา่งยัง่ยนื 
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 ตวัอยา่งขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลกล ุม่เรือ่งมนัส าปะหลงั 

นโยบายสง่เสรมิการวิจยั 

 นโยบายสง่เสรมิการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัการปรบั

โครงสรา้งอตุสาหกรรมการผลิตมนัส าปะหลงั จากการ

ผลิตภายใตโ้ซ่อปุทานเป็นการผลิตภายใตโ้ซ่คณุค่า 

 นโยบายสง่เสรมิการวิจยัท่ีม ุ่งเนน้การพฒันากล ุม่

อตุสาหกรรม ตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า 

 นโยบายการประสานความรว่มมือดา้นการวิจยัระหว่าง

ภาครฐั สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวิจยัอิสระ และ

ภาคเอกชนอยา่งบรูณาการ 

 นโยบายสง่เสรมิการประเมินผลส าเรจ็จากการวิจยั      

ท่ีม ุ่งเนน้การประเมินผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ ์

(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts)  

 การพฒันาบคุลากรวิจยัทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพให้

สอดคลอ้งกบัการวิจยัภายใตก้ารผลิตแบบโซ่คณุค่า 

 มาตรการเรง่รดัการปรบัปรงุ พ.ร.บ. ค ุม้ครองพนัธ ุพื์ช 

พ.ศ. 2542 เพ่ือใหส้ามารถสนบัสนนุการปรบัปรงุพนัธ ุ์

มนัส าปะหลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตพ้ลวตัการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

ทิศทางการวิจยั 

การวจัิยระดับตน้น ้า  

 การปรบัปรงุพนัธ ุ ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร ่และคณุภาพ

ของผลผลิตส าหรบัอตุสาหกรรมเฉพาะอยา่ง  

 การพฒันาเทคโนโลยท่ีีม ุ่งเนน้การลดตน้ทนุการผลิต และ

การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  

 การพฒันาการจดัการเขตกรรมท่ีเหมาะสม  

การวจัิยระดับกลางน า้  

 การเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑแ์ละผลพลอยได ้เพ่ือยกระดบัส ู่

การแปรรปูผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายและสามารถ

น าไปใชผ้ลิตสินคา้อ่ืนท่ีมีมลูค่าสงูขึ้นได ้ 

 การพฒันาเทคโนโลยกีารแปรรปูผลิตภณัฑข์ัน้กลางให้

สามารถลดตน้ทนุการแปรรปูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  

การวจัิยระดับปลายน ้า  

 การแปรรปูผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัไปส ูผ่ลิตภณัฑส์ าหรบั

ตลาดเฉพาะกล ุม่ท่ีมีมลูค่าสงู  

 การแปรรปูผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัไปส ูก่ารผลิตพลงังาน

ทดแทน 
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การ

ก าหนด

โจทยวิ์จยั 

พฤติกรรม

กล ุม่เป้าหมาย 

การพฒันาประเทศ

ดว้ยการวิจยั 

อ านาจการ

เจรจาต่อรอง 

ทศันคติของ 

ผ ูก้ าหนดนโยบาย 

คณุภาพการวิจยั 

ความส าคญั/

คณุค่าของ

การวิจยั 

พฤติกรรมการ

ใหท้นุ/วิจยั 

  ผลการประเมินกอ่ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงั 
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สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

ฝ่ายประเมินผลการวิจยัของประเทศ 

กองประเมินผลและจดัการความร ูก้ารวิจยั 

โทรศพัท ์ 0-2561-2445 ต่อ 503, 504 

โทรสาร 0-2579-1354 

อีเมล nre.rekm@nrct.go.th 
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