
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ          
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และข้อ ๑๕ (๔) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงิน
รายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้    

ข้อ ๑ ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน 
  ๑.๑ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ดังนี้  
(๑) การสังเคราะห์เพ่ือหาสมรรถนะหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(๒) ศึกษาปัญหาและผลกระทบในการใช้งานระบบ UBU LMS 

  ๑.๒ ระยะการด าเนินงานไม่เกิน ๘ เดือน 

ข้อ ๒ วงเงินงบประมาณท่ีสนับสนุน 
  ๒.๑ วงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาท) โดยให้การสนับสนุนได้ใน

วงเงินไม่เกินโครงการละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาท)  
  ๒.๒ อัตราค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ 

ข้อ ๓ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 
   ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล้ว  
 ๓.๒ ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
 ๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษวินัย 
 ๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสินว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิจัยจากคณะกรรมการใด ๆ 
   ๓.๕ ไม่ เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบู รณ์ที่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๖ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานเอกสารทางการเงินโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการ หรือ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ้นสุดถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ การสมัคร... 



๒ 

ข้อ ๔ การสมัครขอรับทุนและก าหนดการสมัคร 
๔.๑ ผู้ขอรับทุนวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ ก าหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ http://www.ubu.ac.th/web/research   

๔.๒ ผู้ขอรับทุนมีสิทธิ์เสนอโครงการวิจัยได้ ๑  โครงการ 
๔.๓ ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ส่วนราชการภายในรวบรวมตรวจสอบและจัดส่ง

เอกสารให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๔.๔ ก าหนดการรับสมัครขอรับทุน รายละเอียดตามปฏิทินการด าเนินงานตามเอกสารแนบ

หมายเลข ๒  

 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 ๕.๑ ใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย  
 ๕.๒  เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นดังนี้ 
   (๑) ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และประเด็นการวิจัยที่ก าหนด (๑๐ คะแนน) 
         (๒) คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย  (๗๕ คะแนน) 

(๒.๑) ปัจจัยการวิจัย (input) (๒๕ คะแนน) 
(๒.๒) กระบวนการวิจัย (process) (๓๐ คะแนน) 
(๒.๓) ผลผลิตการวิจัย (output) (๒๐ คะแนน) 

   (๓) ผลลัพธ์ของงานวิจัย (๑๕ คะแนน)   
  รายละเอียดแบบประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข ๓  

 ๕.๓ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนก่อน
น าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่ออธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติทุนให้แก่ผู้รับทุนรายใดแล้วให้ถือ
เป็นที่สุด 

ข้อ ๖ เงื่อนไขการรับทุนวิจัย  
 ๖.๑ ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญารับทุนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๖.๒ ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานส่งใช้ใบส าคัญหลังสิ้นสุด

ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 ๖.๓ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัยตามช่วงเวลาที่

เหมาะสม และผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องมาน าเสนอรายงานตามก าหนด 
        ๖.๔ มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ อาจพิจารณายุติการให้ทุน กรณีผู้รับ

ทุนไม่ส่งผลงานตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญารับทุน หรือผลงานนั้นยังไม่ปรากฏข้อมูลที่จะสามารถท าให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ หรือผู้รับทุนและผู้ที่ผู้รับทุนมอบหมายมิได้ปฏิบัติงานด้วยความ
ช านาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับเดียวกัน  

      เมื่อมียุติการให้ทุน มหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมด 
หรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร 

 
 

๖.๕ คณะผู้วิจัย... 

http://www.ubu.ac.th/web/research


๓ 
 
 ๖.๕ คณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนจะต้องท างานวิจัยอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการ

วิจัยสูงสุด หากปรากฏว่าคณะผู้วิจัยไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้การท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด หรือไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการขอรับทุนวิจัยอ่ืน ๆ ของ
คณะผู้วิจัย 

 ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจากผลการค้นคว้าวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๘ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย และระเบียบราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และต้อง
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กรณีพบว่า ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
หรือมีการลอกเลียนหรือแอบอ้างผลงานผู้อ่ืนมาเป็นของตนโดยไม่ชอบ หรือมีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ
ต่อมหาวิทยาลัย จะถูกด าเนินการตามกฎหมายตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๙ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และผลการวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
  
  ประกาศ ณ วันที่   ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒กายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
 
 
 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบหมายเลข ๑ 
เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอขอทุนวิจัยสถาบัน 

 
ให้นักวิจัยแสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยจ าแนกตามงบประเภทต่าง  ๆ โดยมีเกณฑ์การตั้ง

งบประมาณ ดังนี้ 
๑. งบบุคลากร 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว ไม่ให้ตั้งงบค่าจ้างชั่วคราว  
 
๒.งบด าเนินงาน 
๒.๑ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

๒.๑.๑ หมวดค่าตอบแทน 
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร ก าหนดตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ 
(๒) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ตามเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
(ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)  

(๓) ค่าตอบแทนนักวิจัย ก าหนดไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ 
(๓) ค่าท าการนอกเวลาราชการไม่สามารถตั้งให้ผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นการจ้างเหมา 

 
๒.๑.๒ หมวดค่าใช้สอย 

(๑) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย  
 (๑.๑) อัตราตามวุฒิการศึกษา หรือตามความเหมาะสม  
 (๑.๒) สนับสนุนการจ้างนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
 (๑.๓) ให้ระบุรายละเอียดภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัยในหัวข้อรายละเอียดงบประมาณการ

วิจัยที่เสนอขอเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 (๑.๔) การจ้างเหมาไม่สามารถตั้งค่าประกันสังคม ค่าครองชีพและค่าท าการนอกเวลา

ราชการได้ 
(๒) ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ระบุจ านวนวัน คน อัตราที่จ่าย จ านวนครั้งให้ชัดเจน

ก าหนดตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ  
(๓) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม/สัมมนาให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการทั้งนี้ให้ตั้งได้เฉพาะโครงการที่ระบุมีการ
จัดประชุม/สัมมนาตามแผนด าเนินการวิจัย 

(๔) ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่จ าเป็นให้ก าหนดเป็นรายการตามที่คาดว่าจะจ่ายจริง 
(๕) ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณ ในรายการ ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาเบ็ดเตล็ด  

๒.๑.๓ หมวดค่าวัสดุ 
(๑) ให้แยกประเภทวัสดุตามก าหนดของทางราชการ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ

ส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ให้เสดงรายละเอียด รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน  
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร์ที่น ามาดัดแปลง ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยให้ระบุหมายเลข

ครุภัณฑ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย  ทั้งนี้ หากเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลืองสนับสนุนไม่ เกิน ๑๐,๐๐๐
บาท ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินที่ก าหนดให้ชี้แจงเพ่ิมเติม 



(๓) วัสดุส านักงาน สนับสนุนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท ค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินที่ก าหนดให้ชี้แจง
เพ่ิมเติม 

(๔) ไม่สนับสนุนให้ตั้งงบประมาณในรายการ ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  วัสดุเบ็ดเตล็ด 
(๕) การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศ

ไทย กรณีการจัดซื้อจากต่างประเทศให้ด าเนินการเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น  
๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 ๒.๒.๑ ค่าไปรษณีย์   แสดงจ านวนและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
 
๓.งบลงทุน  

๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์   ไม่สนับสนุน ยกเว้น กรณีที่มีความจ าเป็น โดยให้ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน ทั้งนี้
การอนุมัติงบประมาณขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัย ไม่อนุมัติการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  กล้องดิจิทัล ซอฟต์แวร์ที่ไม่เก่ียวข้องกับการวิจัย  

 ในกรณีที่มีการตั้งรายการที่จัดอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ไว้ในหมวดค่าวัสดุ หากตรวจพบใน
ภายหลังมหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนหมวดเงินเพื่อจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์  

  ครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยจะขึ้นทะเบียนเป็นของมหาวิทยาลัย และจะพิจารณาส่งมอบให้หน่วยงาน 
(คณะ/ ส านัก/ ภาควิชา/ ศูนย์ ฯลฯ) ตามความเหมาะสม เพ่ือใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

 
๓.๒ สิ่งก่อสร้าง  ไม่ให้ตั้งงบสิ่งก่อสร้าง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบหมายเลข ๒ 
ปฏิทินการด าเนินงานทุนวิจัยสถาบัน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
วันเดือนปี กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

ประชาสัมพนัธ์ การรับสมัครทนุวิจัยสถาบนั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจยัฯ 

๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ส่วนราชการภายใน (คณะ/ส านัก/
หน่วยงาน) รวบรวม และจัดสง่เอกสาร ดังนี้ 
(๑) บันทึกข้อความการเสนอของบประมาณจากคณะ/ส านัก/หน่วยงาน  
(๒) ข้อเสนอการวิจัย และเอกสารที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑  ชุด   
(๓) ไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ส่งทางอีเมล research@ubu.ac.th  

นักวิจัย ผู้ประสานงาน
วิจัยคณะ/ส านัก/
หน่วยงาน 

๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร และส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมิน 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจยัฯ  

๓ มกราคม
๒๕๖๓ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมิน และส่งผลการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๑๐ มกราคม 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีประชุมพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัยและประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่นการพิจารณา  

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจยั 

๑๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข จ านวน ๑ ชุด  
ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพื่อส่งผู้ทรงคุณวฒุิพิจารณาการ
แก้ไขโครงการ 

นักวิจัย ผู้ทรงคุณวฒุิ 
และส านักงานสง่เสริม
บริหารงานวจิัยฯ 

๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ เสนอขออนุมัติทุนวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจยัฯ 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ประกาศผลทุนวิจยั และแจ้งการลงนามในสัญญารับทนุวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจยัฯ 

๒๔-๓๑ มกราคม 
๒๕๖๓ 

นักวิจัยกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนในระบบระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของหน่วยงาน(DRMS) http://ubu.drms.in.th/ 

นักวิจัย 

 
หมายเหตุ  ปฏิทนิกิจกรรมอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



  
 

แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชื่อโครงการวิจัย  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หัวหน้าโครงการ …………………………………………………  คณะ/ส านัก ………………………………………………… 

ข้าพเจ้ารู้จักนักวิจัยโดย     (  )  รู้จักนักวิจัยเป็นการส่วนตัว    (  )   ความมีชื่อเสียงของนักวิจัย  (  )   ไม่ทราบเลย 
ประเดน็การประเมิน คะแนน 

1. ความสอดคล้อง (10 คะแนน)  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ดังน้ี  
(๑) การสังเคราะห์สมรรถนะหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  หรือ 
(๒) ศึกษาปัญหาและผลกระทบในการใช้งานระบบ UBULMS 

 

2. คุณค่าทางปญัญาของแผนงานวจิัย /โครงการวิจัย  (75  คะแนน)  
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input) (25 คะแนน)   โดยมีประเด็นพิจารณา ดังน้ี  

        2.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
        2.1.2 ข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์ ชัดเจน และถูกต้องตามหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
        2.1.3 หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย  
        2.1.4 มีกรอบแนวคิด และมีการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนหรือเป็นแนวทางในการวิจัย 
        2.1.5 มีแผนการด าเนินท่ีชัดเจนตลอดการวิจัย เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี และความพร้อมในการท าวิจัย 
        2.1.6 งบประมาณท่ีใช้ท าวิจัยมีความเหมาะสม  

2.2 กระบวนการวิจัย (process) (30 คะแนน)  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังน้ี  
       2.2.1 มีการระบขุั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

    2.2.2 มีการระบกุระบวนการวิจัยท่ีด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 
2.3 ผลผลติการวิจัย (output) (20 คะแนน)  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังน้ี  

       2.3.2  งานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
       2.3.2 แสดงผลส าเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน   
3. ผลลัพธ์ของงานวิจัย (15 คะแนน)     
      ผลลัพธ์ของงานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ตามประเด็นท่ีก าหนด  

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน)  

สรุปผลการประเมิน      สนับสนุน   ( ≥ 60 คะแนนขึ้นไป)  
 ไม่สนับสนุน เน่ืองจาก ...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................... ................................ 
 สนับสนุน ( ≥ 60 คะแนน ) โดยปรับปรุง............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................................................... .............................. 

............................................................................................................................. .................................................................................................... .............. 

............................................................................................................................. ..................................................................................................................  

.............................................................................................................................. .................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. ................................................................................................. 
หมายเหตุ : 1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ จะไม่แจ้งชื่อของผู้ประเมินให้หวัหน้าโครงการวิจัยที่ถกูประเมินทราบ   
 2. หากเนื้อที่ส าหรับแสดงความเห็นไม่เพียงพอ โปรดเขียนรายละเอียดในกระดาษต่างหาก 
 

ลงชื่อ ......................................................     ผู้ประเมิน 
        (....................................................)     ตัวบรรจง 
        ........./ ......................./ ...........    วันที่ประเมิน 

เอกสารแนบหมายเลข ๓ 


