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Items  Tags  Technologies

การประเมินผลการวิจัยด#าน ข#าว มันสําปะหลัง และ ยางพารา 9

โครงการพัฒนาข�าวไรซ�เบอรรี่ในภาคตะวันออก

พันธุ�: ขาวดอกมะลิ

การจัดการชุมชน: สหกรณ�

หน'วยงาน: มก.

logistics: ระบบราง

พันธุ�: ไรซ�เบอรรี่

จังหวัด: ระยอง จังหวัด: ฉะเชิงเทรา จังหวัด: จันทบุรี

นักวิจัย: ธงชัย ทุนวิจัย: 1 ล�านบาท

Technologies  Strategies

การประเมินผลการวิจัยด#าน ข#าว มันสําปะหลัง และ ยางพารา 10

Tech #1 

พันธุ�พืช tech #23

Technologies

Strategies

Tech #2
Tech # 17 

Logistics

ยุทธศาสตร� #1 ยุทธศาสตร� #2 ยุทธศาสตร� #3

พันธุ�: ขาวดอกมะลิ logistics: ระบบรางพันธุ�: ไรซ�เบอรรี่

Project #1

การประเมินผลการวิจัยด#าน ข#าว มันสําปะหลัง และ ยางพารา 11

โครงการวิจัย
บทความวิชาการ

ผลผลิตจากงานวจิัย
ทรัพย�สินทางป,ญญา

ผลกระทบ

สถานะงานวิจัย
ติดตามการทํางาน

ของผู#เกี่ยวข#อง

สร#างรายงาน
สมรรถนะ

รายงานการเงิน



สถานะโครงการและการทํางาน
ของผู#ทําข#อมูล

ลับ

ลับ

ลับ ลับ

การค#างส�งรายงาน

รายงานสําหรับ กบม.
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เป/าหมาย

• ใช#งานแล#ว, พร#อมใช# ต#นแบบ องค�ความรู#ไม�ร�วมสมัย
“ระดับความพร�อมใช�ของเทคโนโลยี 
(Technology Readiness)” 

• “อาหาร เกษตร เทคโนโลยีการแพทย� และ เทคโนโลยีชีวภาพ” “พลังงาน” 
“สังคมสูงวัยและสังคมไทย” “สุขภาพและคุณภาพชีวิต”

“ประเด็นยุทธศาสตร� (National 

Strategy)” 

• กําหนดหมวดหมู�ของงานวิจัยตามธรรมชาติของงาน
“หัวข�อทางวิชาการทั่วไป 

(Research Taxonomy)” 

Input
รายการข�อมูล TNRR NRMS Scopus ทุนมุ'งเป6า

ข�อมูลทั้งหมด 521,052 71,240 153,305 1,381

ถูกคัดกรองออกเนื่องจากไม'มี abstract 284,112 0 0 1,381

ถูกคัดกรองออกเนื่องจากความไม'สมบูรณ�อื่น เช'น 
ข�อมูลซ้ํา หรือ ข�อมูลไม'สมบูรณ� ไม'มีชื่อเรื่อง ฯลฯ

78,157 55 0

คงเหลือรายการข�อมูลให�ใช�วิเคราะห� 158,783 71,174 153,305 0



การชําระข#อมูล

ต�องชําระเป<นส'วนใหญ' ตรวจสอบยาก ไม'ได�รับข�อมูล 

ข�อมูลไม'สมบูรณ�

ข#อมูลส�วนใหญ�ต#องชําระ

คํานําหน�าชื่อที่มีความ
หลากหลายสูงมาก

คํานําหน�าชื่อที่มีความ
หลากหลายสูงมาก

ชื่อกลางชื่อกลาง
สมพงศ� และ สมปอง -- 

Sompong 

เหมือนกัน

สมพงศ� และ สมปอง -- 
Sompong 

เหมือนกัน

การใช�ชื่อย'อ
มหาวิทยาลัยที่มีโอกาส

ซ้ําซ�อน 

การใช�ชื่อย'อ
มหาวิทยาลัยที่มีโอกาส

ซ้ําซ�อน 

การสะกดชื่อผิดการสะกดชื่อผิด
การสะกดชื่อ

มหาวิทยาลัยผิด
การสะกดชื่อ

มหาวิทยาลัยผิด

การเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยในไทยมี

เป<นจํานวนมาก

การเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยในไทยมี

เป<นจํานวนมาก

การให�ข�อมูลไม'ตรงไม'
เป<นไปตามโครงสร�าง

ข�อมูลที่ขอ

การให�ข�อมูลไม'ตรงไม'
เป<นไปตามโครงสร�าง

ข�อมูลที่ขอ

ชื่อฟ?ลด� (คอลัมน�) คําอธิบาย ตัวอย'าง
NameTH ชื่อ (ไทย) สมปอง
NameEN ชื่อ (อังกฤษ) Sompong

LastnameTH นามสกุล (ไทย) สมมุติ
LastnameEN นามสกุล (อังกฤษ) Sommut

DepartmentTH ภาควิชาที่สังกัด (ไทย) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�
DepartmentEN ภาควิชาที่สังกัด (อังกฤษ) Department of Computer 

Engineering

BirthDate วันเกิด (yyyy-mm-dd) 1958-02-31

AcademicPosition ตําแหน�ง วิชาการ (เน#น อาจารย�, ผู#ช�วย
ศาสตราจารย�, รองศาสตราจารย�, 
ศาสตราจารย�)

ศาสตราจารย�

InstB ชื่อสถาบันที่จบปริญญาตรี (ถ#ามี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
InstM ชื่อสถาบันที่จบปริญญาโท (ถ#ามี) Tokyo University

InstD ชื่อสถาบันที่จบปริญญาเอก (ถ#ามี) University of London

HomepageURL Full URL ของเว็บไซต�บุคคลที่เป?นทางการ
ของมหาวิทยาลัย (ถ#ามี)

http://xyz.ac.th/?id=sompon

ImageURL Full URL ของรูปภาพที่เป?นทางการของ
บุคคลนี้ (ถ#ามี)

https://img.xyz.ac.th/sompon

g.png

เรื� อง: ขอข้อมลูชื
อและสงักดั เพื
อเทียบค้นระหวา่ง
ฐานข้อมลูที
ใช้สองภาษา
ประเดน็ : จากที
 วช. ต้องการวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยัของ
ประเทศ ประสบปัญหาในการดําเนินการเนื
องจากการ
สืบค้นข้อมลูวิจยัระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไมม่ี
วิธีการจบัคู ่ชื
อคนที
เหมาะสม
ข้อเสนอ : สร้างฐานข้อมลูเพื
อ map ชื
อ นามสกลุ ของ
อาจารย์และนกัวิจยั ในกลุม่มหาวิทยาลยัใน ทปอ. โดย
รวบรวมจากการ port ข้อมลูจากฐานข้อมลูของแตล่ะ
มหาวิทยาลยัแตล่ะแหง่มาโดยตรง
ลักษณะข้อมูล:ต้องการข้อมลูที
 port ออกมาจาก
ฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยัแตล่ะแหง่ออกมาเป็น CSV โดย
มี ฟิลด์ ดงันี 3
การส่งข้อมูล: สง่ทางอีเมล มาที
 punpiti.p@ku.th



ข#อมูลไม�สมบูรณ�
 รายการที่ไม�มีลิงก�ไปยังแหล�งข#อมลูต#นฉบับ ไม�มีชื่อเรื่อง ไม�มีบทคัดย�อทีเ่ป?นข#อความพร#อมอ�าน มีรวมกัน
มากกว�า 300,000 รายการ

 ข#อมูลที่ไม�มีบทคัดย�อแบบพร#อมอ�าน

 ข#อมูลวิทยานิพนธ� จากบางมหาวิทยาลัยเท�านั้น

 ข#อมูลบางส�วนไม�สามารถเข#าถึง full text ที่เก็บไว#ที่แหล�งกําเนิดข#อมูล โดยเข#าไม�ถึงเนื่องจาก
◦ มีการป/องกันด#วยรหัสผ�านอยู�
◦ แหล�งข#อมูลต#นทางเปลี่ยนโครงสร#างเว็บไซต�ทําให# เอกสารที่อาจเคยอ#างอิงได#จะไม�สามารถอ#างด#วยลิงก�เดิมได#แล#ว
◦ แหล�งข#อมูลต#นทางไม�ดูแลเครื่องให#ดี เช�น การเป?นเวบ็ไซต�ที่ไม�ปลอดภัย ในลิงก�ที่เข#าไปโดย Web browser ระบุว�าเว็บนั้น

ไม�ปลอดภัย 

การชําระข#อมูล
 ข�อมูลตรวจสอบยาก

 ข#อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากหลายแหล�ง ถ#า
หากมาจากหลายแหล�งแล#ว จะไม�สามารถหา
หลักเกณฑ�ระบุความถูกต#องได#

 ไม'ได�รับข�อมูล 

 มีข#อมูลแต� อาจไม�ได#อยู�ในระบบฐานข#อมูล

 ไม�ได#ข#อมูลวันเดือนปเกิด

Readiness Level

ใช#แล#ว พร#อมใช# ต#นแบบ

วิจัยพื้นฐาน ไม�ร�วมสมัย

ใช#แล#ว
 ยอมรับให#นําไปใช#; เผยแพร�ให#กับ; หลังโครงการ; นําไปใช#แล#ว; 
เสร็จสมบูรณ�แล#ว; มีรายรับมากขึ้น; มีรายได#มากขึ้น; ทราบข#อมูล
อย�างแท#จริง; การผลิตดีขึ้น; ต#นทุนลดลง; แก#ปHญหาการผลิต; 

แก#ปHญหาการบริการ; ลดการนําเข#า; ผลิตเพื่อส�งออก; สิทธิบัตร; ใช#
งานแล#ว; ใช#งานมาตั้งแต�; เครื่องหมายการค#า; สร#างฐานข#อมูล; การ
สาธิต; 



พร#อมใช#

 ใช#พัฒนาระบบ; ได#แนวทาง; ได#เปรียบเทียบ; พัฒนาในอนาคต; พัฒนาต�อ; สามารถขยายผล; 
นําไปปฏิบัติต�อไป; สามารถนําไปประยุกต�ใช#; สามารถนํามาประยุกต�ใช#; พร#อมที่จะใช#; ใช#ได#
แล#ว; พร#อมใช#งาน; การพัฒนาร�วมกับ; เชิงพาณิชย�; การประยุกต�ใช#งาน; นําไปใช#ประโยชน�; 
การนําไปใช#; ถ�ายทอดเทคโนโลยี; ความสามารถในการแข�งขัน; ถ�ายทอดความรู#; การสร#าง
มูลค�าเพิ่ม; พัฒนาในอนาคต; นําไปขยายผลต�อ; นําไปปฏิบัติต�อ; นําไปประยุกต�ใช#; นําไป
พัฒนา; ในเชิงพาณิชย�; เชิงอุตสาหกรรม; สามารถพัฒนาต�อยอด; สามารถขยายผล; ยื่นขอ
สิทธิบัตร; สามารถนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ�; สามารถนําไปแก#ปHญหา; เป?นนวัตกรรม; สามารถ
ตอบสนองความต#องการ; สามารถนําไปประยุกต�ใช#เป?น; นําไปสู�การพัฒนา; ทราบข#อมูลอย�าง
แท#จริง; 

ต#นแบบ

 โครงการนําร�อง; ต#นแบบ; ทฤษฎีใหม�; เสนอวิธีการ; 
เป?นแบบอย�าง; ไปต�อยอด; พัฒนามาตรฐาน; พันธุ�ใหม�; 
สามารถนํามาประยุกต�ใช#; สามารถปฏิบัติตามได#; 
สามารถใช#เป?น; ทดสอบต�อไป; 

วิจัยพื้นฐาน

 ศึกษาปHจจัย; ศึกษาความสัมพันธ�; ศึกษาการเปลี่ยนแปลง; ศึกษาการสร#าง; ศึกษาการแสดงออก; 
ศึกษาพฤติกรรม; ศึกษาองค�ประกอบ; ออกแบบการทดลอง; ผลการวิจัยสรุปได#ดังนี้; ผลการวิจัยสรุป
ได#ว�า; เสนอแนวทาง; เสนอแนวคิด; เสนอกรอบงาน; เสนอกรอบแนวคิด; นําเสนอองค�ความรู#; 
ศึกษาและรวบรวมข#อมูล; ศึกษาภายใต#; ศึกษาถึงความเป?นไปได#; สร#างตัวชี้วัด; ศึกษาตัวชี้วัด; ; 
แนวคิดใหม�; แนวทางการพัฒนา; เป?นตัวอย�าง; ศึกษาลักษณะการใช#; แนวทางการพัฒนา; 
การศึกษาการนํา; กรณีศึกษา; วิเคราะห�ความเป?นไปได#; แบบจําลอง; สร#างแนวทาง; ศึกษาแนวคิด ; 
ปHจจัยที่มีความสัมพันธ�; วิจัยเชิงคุณภาพ; ศึกษาคุณภาพ; วิจัยเชิงทดลอง ; เพื่อศึกษาผลการ; 
ศึกษาวิจัย; ศึกษาหา; ศึกษากลไก; ผลการจําลอง; ศึกษาสภาวะ; เพื่อเปรียบเทียบ; ศึกษา
เปรียบเทียบ; ศึกษาผลของ; ศึกษาแบบย#อนหลัง; เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิ; ผลการศึกษา; ศึกษา
ความปลอดภัย; ศึกษาเชิงสํารวจ; เปรียบเทียบคุณค�า; วิเคราะห�หา; นําเสนอเครื่องมือ; วัตถุประสงค�
เพื่อศึกษา; วิเคราะห�คุณลักษณะ; ศึกษาคุณลักษณะ; ศึกษาเชิงวิเคราะห� ; วัตถุประสงค�เพื่อหา; 
ศึกษาความต#องการ; 

ไม�ร�วมสมัย
 เทเล็กซ�; แฟกซ�; โทรสาร; โทรเลข; เพจเจอร�; Kodak; dbase; 
foxpro; lotus 123; windows 3.1; windows 95; 
windows 98; windows nt; windows xp; windows 
vista; turbo pascal; walkman; icq; เครื่องพิมพ�ดีด; ไม�
อาจจะสรุปได#; ไม�ตรงตามสมมติฐาน; ข#อมูลไม�เพียงพอ; ยังต#องศึกษาต�อ; 
ขาดข#อมูลที่สมบูรณ�; ไม�สามารถตรวจสอบผล; ไม�สามารถกําจัดได#; ยังไม�
เสร็จ; ไม�สามารถสรุปได#; ยังขาดการวิเคราะห�; ยังไม�มีข#อสรุป; วิจัยนี้ไม�
สามารถ; 



Research Taxonomy

500 หัวเรื่อง ไม�เปลี่ยนตามเวลา
เป?นที่อ#างอิงได#

ยาวนานกว�า นโยบาย

https://info.rdi.ku.ac.th
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National Policies (modern agriculture)

 ในกลุ�มพืชไร'ที่เป?นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม มุ�งเน#นการลดต#นทุนแรงงานและปHจจัยการผลิต โดยใช#ข#อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให#ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณสม่ําเสมอ ด#วย การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหรืออุปกรณ�
ต�อพ�วงที่มีเทคโนโลยีการให#ปHจจัยการผลิตตามสภาพความแตกต�างของ พื้นที่ (Variable rate technology) 
เทคโนโลยีติดตามและคาดการณ�ปริมาณและคุณภาพผลผลิต โครงสร#าง พื้นฐานหรือบริการข#อมูลแผนที่เพื่อการเกษตรความ
ละเอียดสูงระดับแปลง (High resolution) เช�น แผนที่สภาพ อากาศและพยากรณ�อากาศเพื่อการเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงสภาพดินและน้ํา คลังภาพถ�ายดาวเทียม เพื่อการเกษตร เป?นต#น การแปลผลและการพัฒนาแบบจําลอง เพื่อต�อ
ยอดเป?นซอฟท�แวร�หรือบริการเกษตรรูป แบบใหม� เช�น สร#างและเผยแพร�ฐานข#อมูลสําหรับการพยากรณ�ผลผลิต วิเคราะห�
ความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับการ ชดเชยและการเยียวยาในกรณีภัยพิบัติ และวิเคราะห�ความเป?นไปได#ของการประกันภัยพืชผล 
เป?นต#น 

 ในกลุ�ม ผลิตผลการเกษตรมูลค�าสูง มุ�งเน#นการเพิ่มมูลค�า ความปลอดภัย และการใช#ทรัพยากรอย�างคุ#มค�า ด#วยการวิจัย 
ต#นแบบสายพันธุ�พืชเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ (ทนแล#ง รสชาติดี เก็บรักษาได#ยาวนาน เหมาะกับการขนส�ง มีสาร มูลค�าสูง) 
เทคโนโลยีเซนเซอร�และโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับพืชผลเกษตรเมืองร#อนที่มีประสิทธิภาพสูง ต#นทุนต่ํา สารชีวภัณฑ� 
เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกค#างและสารพิษ การตรวจสอบโรคพืชและโรคสัตว� การประเมินผล กระทบต�อสิ่งแวดล#อม 
เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจัยเพื่อส�งเสริม ผลิตภัณฑ�แปรรูปและส�วนผสมทาง
อุตสาหกรรม การพัฒนาชุดตรวจด#านเกษตรและอาหาร การปรับปรุงพันธุ� พืชและพันธุ�สัตว�ให#มีคุณสมบัติตามความต#องการ
ของตลาดหรือเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ� ปลอดภัยและเป?นมิตรกับสิ่งแวดล#อม



พืชไร�ที่เป?นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
 มุ�งเน#นการลดต#นทุนแรงงานและปHจจัยการผลิต 
◦โดยใช#ข#อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให#ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณสม่ําเสมอ 
ด#วย
◦ การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหรืออุปกรณ�ต�อพ�วงที่มีเทคโนโลยีการให#ปHจจัยการผลิตตามสภาพความแตกต�างของ พื้นที่ 

(Variable rate technology) 

◦ เทคโนโลยีติดตามและคาดการณ�ปริมาณและคณุภาพผลผลิต
◦ โครงสร#าง พื้นฐานหรือบริการข#อมูลแผนที่เพื่อการเกษตรความละเอียดสูงระดับแปลง (High resolution) เช�น 

◦ แผนที่สภาพ อากาศและพยากรณ�อากาศเพื่อการเกษตร; การเปลี่ยนแปลงสภาพดินและน้ํา; คลังภาพถ�ายดาวเทียม เพื่อ
การเกษตร; เป?นต#น 

◦ การแปลผลและการพฒันาแบบจําลอง เพื่อต�อยอดเป?นซอฟท�แวร�หรือบริการเกษตรรูป แบบใหม� เช�น 
◦ สร#างและเผยแพร�ฐานข#อมูลสําหรับการพยากรณ�ผลผลิต; วิเคราะห�ความเสี่ยงเพือ่จัดลําดับการ ชดเชยและการเยียวยาใน

กรณีภัยพิบัติ; และวิเคราะห�ความเป?นไปได#ของการประกันภัยพืชผล เป?นต#น 

ผลิตผลการเกษตรมูลค�าสูง
 ในกลุ�ม มุ�งเน#นการเพิ่มมลูค�า ความปลอดภัย และการใช#ทรัพยากรอย�างคุ#มค�า ด#วย

◦ การวิจัย ต#นแบบสายพันธุ�พชืเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ (ทนแล#ง รสชาติดี เก็บรักษาได#ยาวนาน เหมาะกับการขนส�ง มีสาร 
มูลค�าสูง) 

◦ เทคโนโลยีเซนเซอร�และโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับพืชผลเกษตรเมืองร#อนที่มีประสิทธิภาพสูง ต#นทุนต่ํา 
◦ สารชีวภัณฑ� 
◦ เทคโนโลยีตรวจวดัสารตกค#างและสารพษิ 
◦ การตรวจสอบโรคพชืและโรคสัตว� 
◦ การประเมินผล กระทบต�อสิ่งแวดล#อม เทคโนโลยีเพือ่การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
◦ การวิจัยเพื่อส�งเสริม ผลิตภัณฑ�แปรรูปและส�วนผสมทางอุตสาหกรรม 
◦ การพัฒนาชุดตรวจด#านเกษตรและอาหาร 
◦ การปรับปรุงพันธุ� พืชและพันธุ�สัตว�ให#มีคณุสมบัติตามความต#องการของตลาดหรือเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ และ
◦ การพัฒนาผลิตภัณฑ� ปลอดภัยและเป?นมิตรกับสิ่งแวดล#อม

การใช#คนประเมิน
 ยากต�อการสร#างผลเฉลยบนข#อมูลขนาดใหญ�

 โอกาส bias สูง

 คําตอบเป?น binary

 แปรปรวนได#ง�าย ตามกลุ�มข#อมูลและผู#ประมวลข#อมูล
◦ทําเสร็จเอาไปใช#ที่อืน่ไม�ได# 
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Sec. 8.3

การสร#างโมเดล
 สร#าง feature set (ชุดคําค#น) ที่เกี่ยวข#องกับหัวเรื่องที่สนใจ

◦ หัวเรื่อง “เกษตร” ก็ต#องคิดทําที่ควรมี

 นํา feature เข#าไป scan ในฐานข#อมูล เพื่อดูว�า “ติด” อะไรออกมา

 การประเมินว�า feature มีคุณภาพหรือไม� สามารถดูได#จาก ความถูกต#องของผลการค#นคืน
◦ แต�เนื่องจากไม�มีผลเฉลย ผู#ประเมินต#องคิดเอาเอง ผลที่ค#นมาแต�ละชิ้น ว�า “ถูก” หรือ “ผิด”
◦ ถ#าผิดมาก ตัดคํานั้นออก 
◦ คิดคําใหม�เพิม่เติมใน feature set

 ทําซ้ําจน precision มีคุณภาพดี (เอกสารที่ค#นมาเป?น เรื่องเกี่ยวกับ “เกษตร” เป?นส�วนใหญ�

 อย�างไรก็ตาม ไม�สามารถประเมิน recall ของ population ได#เนื่องจากทําไม�ไหว
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เราวิจัยเพื่ออะไร อะไรคือ “ผลที่คาดว'าจะได�รับ”

รายได# ความสุขกายสุขใจ ความมั่นคง


