
โครงการเดี่ยว 

 (ราง) แบบประเมินผลขอเสนอการวิจัยระดับโครงการวจัิย (Proposal of research project) แบบ ว-1ด 
  ของเครือขายการวิจัยภาคเหนือตอนลาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

รหัสโครงการ ด ……………………. 
ชื่อโครงการ “………....………………………………………………………….........………………………………….” 

 

คําชี้แจง   1. แบบประเมินมีทั้งหมด  17  ขอ  (ขอละ  5  คะแนน)  รวมคะแนนทั้งหมด  85  คะแนน 
2. โปรดใหคะแนนทุกประเด็นการประเมิน  โดยการทําเครื่องหมาย   ลงในตารางตอไปนี้  

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

ก. ลักษณะของโครงการ (เนนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก)                
(รวม  55  คะแนน) 

5 4 3 2 1 0 

 
1. เปนปญหาและความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด                 

กลุมจังหวัด  หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
      

 2. มีพ้ืนที่เปาหมายและกลุมเปาหมายที่ชัดเจน       
 3. มีผลิตภัณฑ / บริการเปาหมายที่จะพัฒนาที่ชัดเจน       

 
4. มีความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และกลุมผูรับประโยชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โครงการอยางชัดเจน 
      

 5. เปนโครงการที่จะลดรายจาย / เพิ่มรายได  หรือยกระดับมาตรฐานการผลิต / บริการ       
 6. เปนโครงการที่จะกอใหเกิดการสรางกลุม / เครือขายผูผลิตในพื้นที่       
 7. เปนโครงการที่ไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม       
 8. เปนโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาด / มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นได       
 9. เปนโครงการที่มีลักษณะสหสาขาและมีความเปนบูรณาการกับหนวยงานกับกลุมเปาหมาย       
 10. มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการที่ชัดเจน       
 11. มีความเปนไปไดที่จะไดรับการตีพิมพหรือไดรับการจดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา       

ข. ความพรอมของโครงการ (รวม  20  คะแนน) 5 4 3 2 1 0 

 
12. คณะผูวิจัยมีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ และมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่                        

ที่กําหนดไวในโครงการวิจัย 
      

 
13. ความพรอมดานสถานที่และอุปกรณในการดําเนินการวิจัย (ไมมีความจําเปนที่จะตองซื้อ

ครุภัณฑการวิจัยเพิ่มเติม) 
      

 14. มีการอางอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางครบถวน  ชัดเจน  ถูกตองตามระบบสากล       

 15. ระเบียบวิธีวิจัยเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการดานการวิจัย       

ขอสรุปโดยรวม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 

 

ลงชื่อ ……………………………………………… ผูประเมิน 
 (………………………….…………………) ตัวบรรจง 
 ………./………./……… ลงวันที่ 

 



- 2 - 
 

สําหรับกองคลงั  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนผูประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

ค. การเงินและงบประมาณของโครงการ (รวม  10  คะแนน) 5 4 3 2 1 0 

 
16. มีการจัดทํารายละเอียดงบประมาณการวิจัยโดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ผนวก 3 หนา 53 ในคูมือของ วช.) 
      

 
17. มีการใชเงินอยางสมเหตุสมผลตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร          

เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน 
      

ขอสรุปโดยรวม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 

 
ลงชื่อ ……………………………………………… ผูประเมิน 

 (………………………….…………………) ตัวบรรจง 
 ………./………./……… ลงวันที่ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการชุด 

 (ราง) แบบประเมินผลขอเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (Proposal of research program) แบบ ว-1ช 
  ของเครือขายการวิจัยภาคเหนือตอนลาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

รหัสโครงการ ช ……………………. 
ชื่อโครงการ “………....………………………………………………………….........………………………………….” 

 

คําชี้แจง   1. แบบประเมินมีทั้งหมด  17  ขอ  (ขอละ  5  คะแนน)  รวมคะแนนทั้งหมด  85  คะแนน 
2. โปรดใหคะแนนทุกประเด็นการประเมิน  โดยการทําเครื่องหมาย   ลงในตารางตอไปนี้  

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

ก. ลักษณะของโครงการ (เนนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก)                
(รวม  55  คะแนน) 

5 4 3 2 1 0 

 
1. เปนปญหาและความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด                 

กลุมจังหวัด  หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
      

 2. มีพ้ืนที่เปาหมายและกลุมเปาหมายที่ชัดเจน       
 3. มีผลิตภัณฑ / บริการเปาหมายที่จะพัฒนาที่ชัดเจน       

 
4. มีความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และกลุมผูรับประโยชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โครงการอยางชัดเจน 
      

 5. เปนโครงการที่จะลดรายจาย / เพิ่มรายได  หรือยกระดับมาตรฐานการผลิต / บริการ       
 6. เปนโครงการที่จะกอใหเกิดการสรางกลุม / เครือขายผูผลิตในพื้นที่       
 7. เปนโครงการที่ไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม       
 8. เปนโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาด / มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นได       
 9. เปนโครงการที่มีลักษณะสหสาขาและมีความเปนบูรณาการกับหนวยงานกับกลุมเปาหมาย       
 10. มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการที่ชัดเจน       
 11. มีความเปนไปไดที่จะไดรับการตีพิมพหรือไดรับการจดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา       

ข. ความพรอมของโครงการ (รวม  20  คะแนน) 5 4 3 2 1 0 

 
12. คณะผูวิจัยมีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ และมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่                        

ที่กําหนดไวในโครงการวิจัย 
      

 
13. ความพรอมดานสถานที่และอุปกรณในการดําเนินการวิจัย (ไมมีความจําเปนที่จะตองซื้อ

ครุภัณฑการวิจัยเพิ่มเติม) 
      

 14. มีการอางอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางครบถวน  ชัดเจน  ถูกตองตามระบบสากล       

 15. ระเบียบวิธีวิจัยเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการดานการวิจัย       

ขอสรุปโดยรวม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 

 

ลงชื่อ ……………………………………………… ผูประเมิน 
 (………………………….…………………) ตัวบรรจง 
 ลงวันที่ ………./………./……… 

 



- 2 - 
 

สําหรับกองคลงั  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนผูประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

ค. การเงินและงบประมาณของโครงการ (รวม  10  คะแนน) 5 4 3 2 1 0 

 
16. มีการจัดทํารายละเอียดงบประมาณการวิจัยโดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ผนวก 3 หนา 53 ในคูมือของ วช.) 
      

 
17. มีการใชเงินอยางสมเหตุสมผลตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร             

เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุน 
      

ขอสรุปโดยรวม / ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 
...................................................................................................................................................................……………………….......... 

 
ลงชื่อ ……………………………………………… ผูประเมิน 

 (………………………….…………………) ตัวบรรจง 
 ………./………./……… ลงวันที่ 
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