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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย
สถาบัน และใช้ผลการวิจัยสถาบันเพ่ือประโยชน์ในการจัดหาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรับปรุง พัฒนางานทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียน   
การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้งานวิจัยสถาบันด าเนินงานภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการวิจัยสถาบันที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยสถาบันจาก
ภายนอก และกรรมการที่เกี่ยวข้องจากภายใน คณะกรรมการวิจัยสถาบัน มีหน้าที่ในการพิจารณา
และรับรองความก้าวหน้าของงานวิจัยสถาบัน และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สนับสนุนให้ทุนอุดหนุนส าหรับบุคลากรใน 
สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมา
เกี่ยวกับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549- 2557 มีผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 30 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ ข้อเสนอโครงการ 4 โครงการ โดยมีโครงการที่
ได้รับการอนุมัติและจัดท าสัญญาแล้ว รวมจ านวน 41 โครงการ  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการวิจัยสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบัน ทันต่อการใช้งานส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น งานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน จึงได้จัดท าคู่มือการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัย
สถาบันฉบับนี้ ประกอบด้วย กรอบแนวทางการประเมิน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน (แบบรายโครงการ) และตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จการด าเนินการ
โครงการวิจัยสถาบันในภาพรวม ซึ่งในส่วนของการประเมินจะมีรายละเอียดการอธิบายความหมายของข้อมูล
ที่ต้องการ วิธีการค านวณ/วิเคราะห์ ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมีข้อมูลเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน  

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ส าหรับหัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันต่อการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทันเวลาต่อการใช้งาน โดยผลที่ได้จาก
การศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปเป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตัวช้ีวัดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน (แบบรายโครงการ) 

1.2 ระดับความส าเร็จการด าเนินการโครงการวิจัยสถาบันในภาพรวม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน (แบบรายโครงการ) 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต  

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :   

  การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน  หมายถึง  กระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าโครงการวิจัย
สถาบันตามสัญญาการได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณาจาก ระยะเวลาของการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตลอดโครงการที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประกอบด้วย 1) การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) การส่งรายงานความก้าวหน้า 7) การส่งร่างรายงานวิจัย
สถาบันฉบับสมบูรณ์ และ 8) การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 

กำรค ำนวณ: 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน :   
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยสถำบัน (คะแนน) 
โครงกำรวิจัยสถำบัน 1 2 3 4 5 

1. การปรับแกไ้ขข้อเสนอ
โครงการวิจัยสถาบันตาม
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการวิจัย
สถาบัน 

ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

2. การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป 

3. การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือ 

ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป 
6. การส่งรายงาน

ความก้าวหน้า 
ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป 

7. การส่งร่างรายงานวิจัย
สถาบันฉบับสมบูรณ ์

ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป 

8. การส่งรายงานวิจัยสถาบัน
ฉบับสมบรูณ ์

ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป 

=       
                

100   –     (  ผล X 100 )       -    100  
       แผน 
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ผลกำรประเมิน : 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม

เกณฑ์มำตรฐำน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้ำหมำย () 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ร้อยละ ….. ……. คะแนน ระดับ 3.5 ……. 
 
 
ข้อมูลอ้ำงอิง :   แผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน   
แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง : ข้อมูลจากผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน  
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  งานวิจยัสถาบันและสารสนเทศ 
ช่วงระยะเวลำกำรประเมิน :  ภายในระยะเวลาของแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จการด าเนินการโครงการวิจัยสถาบันในภาพรวม 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต  

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :   

  พิจารณาจาก ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบันที่ก าหนดตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยค านวณตามเกณฑ์การให้คะแนนความส าคัญในแต่
ละโครงการวิจัยสถาบัน ประกอบด้วย 1) โครงการวิจัยสถาบันขนาดใหญ่ (งบประมาณอุดหนุนวงเงิน ตั้งแต่ 
50,000 บาท ขึ้นไป) และ 2) โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก (งบประมาณอุดหนุนวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท) 

กำรค ำนวณ : 
โครงกำรที่ น้ ำหนัก* 

(Wi) 
ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยสถำบันในภำพรวม (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 

(Wi x SMi) 
1  1 2 3 4 5   
2 W1 ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ร้อยละ 100 ขึ้นไป SM1 (W1 x SM1) 
... W2 ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ร้อยละ 100 ขึ้นไป SM2 (W2 x SM2) 
...  ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ร้อยละ 100 ขึ้นไป ... ... 
… … ต่ ากว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59  ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99 ร้อยละ 100 ขึ้นไป ... ... 
N Wi ... ... ... ... ... ... ... 

รวม Wi =1 ผลคะแนน SMi  (Wi x SMi) 
หมำยเหตุ * ค่าน้ าหนักพิจารณาตามโครงการวิจัยสถาบัน 

โดยท่ี 
W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญของโครงการวิจัยสถาบันรายโครงการ โดยผลรวมของน้ าหนักองค์ประกอบ Wi = 1  

ซึ่งน้ าหนักแต่ละโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน  
SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบร้อยละของผลความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการวิจัยสถาบันเกณฑ์ให้คะแนน 
i หมายถึง ล าดับทีข่องโครงการวิจัยสถาบัน 

 

ผลกำรประเมิน : 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม

เกณฑ์มำตรฐำน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้ำหมำย () 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ระดับ ….. ……. คะแนน ระดับ 3.5 …….. 
 
ข้อมูลอ้ำงอิง :   แผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน   
แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง : ข้อมูลจากผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน  
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  งานวิจยัสถาบันและสารสนเทศ 
ช่วงระยะเวลำกำรประเมิน :  ภายในระยะเวลาของแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือส ำหรับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยสถำบัน 

2.1 แบบฟอร์มส ำหรับตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยสถำบัน  
(แบบรำยโครงกำร) 

2.2 แบบฟอร์มส ำหรับตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยสถำบันใน
ภำพรวม 

 



 

C:\Users\USER\Desktop\งานพิเศษ\ภายในมทส\ติดตามวิจยัสถาบนั\00-แบบฟอร์มแผนผลการด าเนินโครงการวิจยัสถาบนั-ส าหรับหวัหนา้โครงการ.doc 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

ค าชี้แจง :    
1. แผนระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน พิจารณาจากข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันในแต่ละ

โครงการ โดยเป็นข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี หลังจากการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันในที่ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
วิจัยสถาบัน 

2. เจ้าหน้าที่ของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน เป็นผู้ประสานติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัยสถาบันจากหัวหน้าโครงการตามแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ กรณีล่าช้าหัวหน้าโครงการวิจัย
สถาบันจะต้องชี้แจงสาเหตุของการขยายระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

 
เรื่อง :  .................................  
หัวหน้าโครงการ :  ………………………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

  

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ   
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า   
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์   
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์   

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ค าชี้แจง :    
1. เจ้าหน้าที่ของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน เป็นผู้ บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน

โครงการวิจัยสถาบัน โดยติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ก าหนด
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหัวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน 

 
เรื่อง :  .................................  
หัวหน้าโครงการ :  ………………………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร จ 
คะแนนที่ได ้

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

    

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง     
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ     
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล     
5. การวิเคราะห์ข้อมูล     
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า     
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์     
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์     

คิดเป็นร้อยละความส าเร จ ......... ............. 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ ….. ……. คะแนน ระดับ 3.5 ……. 
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน 
ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ............ 

ประเภทโครงการ น  าหนัก 
คะแนนที่ได ้

(เต็ม 5 คะแนน) 
คะแนน 

ถ่วงน  าหนัก 
1. โครงการวิจัยสถาบันขนาดใหญ่    
2.1 โครงการที่ 1 ............................ 

หัวหน้าโครงการ ........................ 
   

2.2 โครงการที่ 2 ............................ 
หัวหน้าโครงการ ........................ 

   

2.3 โครงการที่ 3 ............................ 
หัวหน้าโครงการ ........................ 

   

โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก    
2.1 โครงการที่ 1 ............................ 

หัวหน้าโครงการ ........................ 
   

2.2 โครงการที่ 2 ............................ 
หัวหน้าโครงการ ........................ 

   

2.3 โครงการที่ 3 ............................ 
หัวหน้าโครงการ ........................ 

   

2.4 โครงการที่ 4 ............................ 
หัวหน้าโครงการ ........................ 

   

รวม 1.00  ........ 

ผู้ใหข้้อมูล ................ (ข้อมูล ณ เดือน............ พ.ศ. ........) 
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เกณฑ์การประเมิน: 

ช่วงคะแนน การแปลผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน 

0.00 – 1.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ควรพัฒนา 
1.50 – 2.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
2.50 – 3.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
3.50 – 4.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
4.50 – 5.00 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) 
เป้าหมายที่ตั งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 
….. คะแนน 

 
ระดับ ……. ระดับ 3.5 ........ 

 
จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ......... ทั้งหมด 

จ านวน ..... โครงการ โดยแบ่งเป็น 1) โครงการวิจัยสถาบันขนาดใหญ่  จ านวน ...... โครงการ และ  
2) โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก จ านวน ...... โครงการ (ข้อมูล ณ เดือน.................) พบว่า ในภาพรวม
โครงการวิจัยสถาบันได้มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาของแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมิน เท่ากับ
................... สรุปได้ว่า “การด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบันเมื่อพิจารณาเทียบกับแผนอยู่ในระดับ.......”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

3.1 ตัวอย่างการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
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- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล - 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เรื่อง :  .......1.....................  
หัวหน้าโครงการ :  ……… A ………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

10 10 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 10 10 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 15 15 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 30 30 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 30 25 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 20 20 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 30 25 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 30 25 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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- ตัวอย่างการประเมิน – 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
เรื่อง :  .......1.....................  
หัวหน้าโครงการ :  ……… A ………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนที่ได ้

9. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

10 10 100.00 5.00 

10. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 20 20 100.00 5.00 
11. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 35 35 100.00 5.00 
12. การเก็บรวบรวมข้อมูล 65 65 100.00 5.00 
13. การวิเคราะห์ข้อมูล 95 90 105.26 5.00 
14. การส่งรายงานความก้าวหน้า 115 110 104.35 5.00 
15. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 145 135 106.90 5.00 
16. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 175 160 108.57 5.00 

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 108.57 5.00 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 108.57 5 คะแนน ระดับ 3.5  
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- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล - 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เรื่อง :  .......2.....................  
หัวหน้าโครงการ :  ………B…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

10 10 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 20 20 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 20 25 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 20 30 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 20 30 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 20 30 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 20 45 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 20 30 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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- ตัวอย่างการประเมิน – 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
เรื่อง :  .......2.....................  
หัวหน้าโครงการ :  ………B…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนที่ได ้

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

10 10 100.00 5.00 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 30 30 100.00 5.00 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 50 55 90.00 4.50 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 70 85 78.57 3.93 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 90 115 72.22 3.61 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 110 145 68.18 3.41 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 130 190 53.85 2.69 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 150 220 53.33 2.67 

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 53.33 2.67 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 53.33 2.67 คะแนน ระดับ 3.5  
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- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล - 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เรื่อง :  ........3......................  
หัวหน้าโครงการ :  ………C…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

10 15 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 20 20 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 30 20 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 30 - 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 30 - 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 30 - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 30 - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 30 - 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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- ตัวอย่างการประเมิน – 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
เรื่อง :  ........3...................  
หัวหน้าโครงการ :  ………C…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนที่ได ้

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

10 15 50.00 2.50 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 30 35 83.33 4.17 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 60 55 108.33 5.00 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 90 - - - 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 120 - - - 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 150 - - - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 180 - - - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 210 - - - 

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 108.33 5.00 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 108.33 5.00 คะแนน ระดับ 3.5  
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- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล - 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เรื่อง :  ......4.....................  
หัวหน้าโครงการ :  ………D…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

15 15 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 15 15 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 20 20 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 20 15 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 20 30 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 15 15 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 15 - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 30 - 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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- ตัวอย่างการประเมิน – 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
เรื่อง :  .........4................  
หัวหน้าโครงการ :  ……D…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนที่ได ้

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

15 15 100.00 5.00 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 30 30 100.00 5.00 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 50 50 100.00 5.00 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 70 65 107.14 5.00 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 90 95 94.44 4.72 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 105 110 95.24 4.76 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 120 - - - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 150 - - - 

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 95.24 4.76 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 95.24 4.76 คะแนน ระดับ 3.5  
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- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล - 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เรื่อง :  .......5.....................  
หัวหน้าโครงการ :  ……E…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

20 10 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 20 10 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 20 - 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 20 - 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 20 - 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 20 - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 20 - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 20 - 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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- ตัวอย่างการประเมิน – 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
เรื่อง :  ......5.....................  
หัวหน้าโครงการ :  …E……………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนที่ได ้

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

20 10 150 5.00 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 40 20 150 5.00 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 60 - - - 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 80 - - - 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 100 - - - 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 120 - - - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 140 - - - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 160 - - - 

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 150 5.00 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 150 5.00 คะแนน ระดับ 3.5  
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- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล - 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เรื่อง :  .......6..................  
หัวหน้าโครงการ :  ………F…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

25 20 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 30 40 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 30 30 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 30 45 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 20 - 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 20 - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 20 - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 30 - 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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- ตัวอย่างการประเมิน – 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
เรื่อง :  ........6....................  
หัวหน้าโครงการ :  ………F…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนที่ได ้

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

25 20 120.00 5.00 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 55 60 90.91 4.55 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 85 90 94.12 4.71 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 115 135 82.61 4.13 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 135 - - - 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 155 - - - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 175 - - - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 205 - - - 

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 82.61 4.13 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 82.61 4.13 คะแนน ระดับ 3.5  
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- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล - 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับหัวหน้าโครงการ 

เรื่อง :  ........7...................  
หัวหน้าโครงการ :  ……G……………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* 
 แผน ผล 

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

20 20 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 20 30 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 20 30 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 20 30 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 20 45 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 20 - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 20 - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 20 - 

หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
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- ตัวอย่างการประเมิน – 
 

แผน – ผล การด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
เรื่อง :  ........7....................  
หัวหน้าโครงการ :  ……G…………….. 
หน่วยงาน :  ………………………….. โทรศัพท์ :  …………………………..  

 ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน)* ผลการประเมิน 
 แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนที่ได ้

1. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตามข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

20 20 100.00 5.00 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 40 50 75.00 3.75 
3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 60 80 66.67 3.33 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 80 110 62.50 3.12 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 100 155 45.00 2.25 
6. การส่งรายงานความก้าวหน้า 120 - - - 
7. การส่งร่างรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 140 - - - 
8. การส่งรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ 160 - - - 

คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 45.00 2.25 
หมายเหตุ  ค านวณเป็นระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการด าเนินโครงการวิจัยสถาบันตลอดโครงการ 
 

ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 45.00 2.25 คะแนน ระดับ 3.5  
 

 



      

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน 
ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเภทโครงการ น  าหนัก คะแนนที่ได ้
(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น  าหนัก 

1. โครงการวิจัยสถาบันขนาดใหญ่ 0.60   
2.1 โครงการที่ 1  

หัวหน้าโครงการ A 
0.20 5.00 1.00 

2.2 โครงการที่ 2  
หัวหน้าโครงการ B 

0.20 2.67 0.53 

2.3 โครงการที่ 3  
หัวหน้าโครงการ C 

0.20 5.00 1.00 

โครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก 0.40   
2.1 โครงการที่ 4  

หัวหน้าโครงการ D 
0.10 4.76 0.48 

2.2 โครงการที่ 5  
หัวหน้าโครงการ E 

0.10 5.00 0.50 

2.3 โครงการที่ 6  
หัวหน้าโครงการ F 

0.10 4.13 0.41 

2.4 โครงการที่ 7  
หัวหน้าโครงการ G 

0.10 2.25 0.23 

รวม 1.00  4.15 
ผู้บันทึกข้อมูล นางสาวจงชญา  วีระชยั (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

 



      

เกณฑ์การประเมิน: 

ช่วงคะแนน การแปลผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน 

0.00 – 1.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ควรพัฒนา 
1.50 – 2.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
2.50 – 3.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
3.50 – 4.49 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
4.50 – 5.00 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
ผลการประเมิน : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
เป้าหมายที่ตั งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 
4.15 คะแนน 

 
ระดับ 4.15 ระดับ 3.5  

 
จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 

จ านวน 7 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการวิจัยสถาบันขนาดใหญ่ จ านวน 3 โครงการ พบว่า ผลการ
ด าเนินงานโครงการมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 84.40 และ 2) โครงการวิจัย
สถาบันขนาดเล็ก จ านวน 4 โครงการ พบว่า ผลการด าเนินงานโครงการมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 จากคะแนน
เต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 80.80 (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2557)  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด พบว่า โครงการวิจัยสถาบันได้มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาของ
แผนที่ก าหนดไว้ โดยผลการประเมิน  เท่ากับ 4.15 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 83.00 สรุปได้ว่า  
“การด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบันเมื่อพิจารณาเทียบกับแผนอยู่ในระดับดีมาก”  


