
การประเมินผลงานวิจัยและหนวยงานวิจัยการประเมินผลงานวิจัยและหนวยงานวิจัย

ศ. ดร. สุธรรม อารีกุล 



II..  วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมนิผลวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมนิผล



การประเมินผลนัน้อาจจะมีวัตถุประสงค เปาหมาย  เหตุผล 
หรือ ความตองการที่จัดใหมีการประเมินผลแตกตางกันไป 
ดังเชน 

ใชเปนตัวกระตุนเตือนใหรับผิดชอบตอหนาที่การงาน

ทําใหเกิดความชัดเจนในภาระหนาที่ที่คาดหวังและทําใหเกิดผล

สนองตอบตอภาระหนาที่นั้นๆ

ใชเปนตัวบงชี้จุดเดนที่ไดพัฒนาขึ้นและจุดดอยที่ตองแกไข

ใชประกอบการพิจารณาผลตอบแทนที่ควรจะไดรับ

ใชเปนมาตรบงชี้ถึงความตองการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง



ใชเปนกลไกสําหรับหนวยงานสนับสนุนพิจารณาใหความสนับสนุน

ใชประกอบการวางแผนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน

 ใชในการประกันคุณภาพของหนวยงานเพื่อใหเปนที่ยอมรับของ  

สาธารณชน

ดังนั้น   การประเมินผลจึงอาจใชเพื่อวัตถุประสงคเดียวหรือ

หลายวัตถุประสงคก็ได 



II.II.  การประเมนิผลการบริหารและการประเมนิผลการบริหารและ                                              

จัดการหนวยงานวิจัยจัดการหนวยงานวิจัย



ตัวบงชี้ที่สําคัญซึ่งนํามาประกอบการพิจารณาไดแกตัวบงชี้ที่สําคัญซึ่งนํามาประกอบการพิจารณาไดแก

1. 1. ผลกระทบจากปจจัยพื้นฐานผลกระทบจากปจจัยพื้นฐาน

พระราชบัญญัติ

► วัตถุประสงค ► หนาที่ของหนวยงาน

โครงสรางพื้นฐาน

► คาใชจาย

Swot analysis

► จุดแข็ง จุดออน ► โอกาส และหนทางพัฒนา



2.  ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบบริหารงานวิจัย

 วิสัยทัศน 

► องคกร ► ผูบริหาร
 กรอบนโยบายและคุณภาพของแผนงาน 

► มี/ไมมี ► มาก/นอย

การดําเนินงานตามแผน

► มาก/นอย

การบริหารทรัพยากรงานวิจัย

► เพียงพอหรือไม  ► ใชประโยชนสูงสุดหรือไม



กระบวนการวิจัย

► ถูกตองมากนอยเพียงใด
ระบบขอมูล

► มีหรือไมมี  มากนอยเพียงใด
ระบบ QC และ QA

► มีหรือไมมี  ใชมากนอยเพียงใด



3.  3.  ประสิทธิผลและคุณภาพงานวิจัยและการบริการประสิทธิผลและคุณภาพงานวิจัยและการบริการ  
คุณภาพงานวิจัยในเชิงวิชาการ

► ไดคุณภาพ  มากนอยเพียงใด

ประสิทธิภาพงานวิจัย 

► ปริมาณ คุณภาพ และการใชประโยชน

ความพึงพอใจของนักวิจัยและผูใชบริการ 

► มากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคประการใด 



4. 4. การพัฒนาการพัฒนา  เรียนรูเรียนรู  และนวัตกรรมและนวัตกรรม  
 การพัฒนาคุณภาพ จรรยาบรรณ ขวัญ กําลังใจและทีมงาน

► มีการพัฒนาหรือไม ประการใด
 การใชเครื่องมือและอปุกรณที่ทันสมัย

► มีหรือไมมี  ใชประโยชนมากนอยเพียงใด

ระบบการรับรูขอมูลจากผูใชประโยชน

► มีหรือไมมี  ใชมากนอยเพียงใด

ความตอเนื่องของการปรับปรุงและพัฒนา 

► มีหรือไมมี  ใชมากนอยเพียงใด

 ความคดิริเริ่มและนวัตกรรม

► มีหรือไมมี  ใชมากนอยเพียงใด



III.III. คุณภาพที่ดีของการบริหารจัดการคุณภาพที่ดีของการบริหารจัดการ



ดัชนีที่ใชเปนตัวบงชี้

1.  โครงสราง

โครงสรางของสถาบันเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว

โครงสรางทุกระดับโปรงใส สามารถตรวจสอบได 



2.   แผนปฏิบัติการ

มีการวางแผนปฏิบัตกิารเชิงรุกทุกระดับ

การวางแผนผสมผสานระหวางทัศนะฝายจัดการและ       
ฝายวิชาการ

โครงการระยะสั้นและระยะยาวพัฒนาอยางตอเนื่อง  
เปนไปตามแผน

การคาดการณลวงหนาใกลเคียงกับความเปนจริง



3. บุคลากร

ผูบริหารระดับสูงเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนําใน

เชิงรุก

บุคลากรทุกคน ไดปฏิบัติงานอันเปนประโยชน

บุคลากรทั้งหมดมีจติใจสูง

มีการพบปะกับผูรวมงานสม่ําเสมอ

บุคลากรทุกคนทราบเรื่องแผนปฏิบัติงานเปนอยางดี



4. ระบบ

มีระบบควบคุมคุณภาพโดยจัดเปนความสําคัญสูงทุกระดับ

มีการใชดัชนีการทํางานอยางกวางขวาง

มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

การตดิตอสือ่สารประสานงานรวดเร็ว และชัดเจน



IV.IV. การประเมินผลงานวิจัยในภาพรวมการประเมินผลงานวิจัยในภาพรวม                          

ของประเทศของประเทศ



วัตถุประสงคที่ 1: ศึกษาใหเห็นภาพรวมของงานวิจัยของ      
ประเทศ

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอตุสาหกรรม

การแพทยและสาธารณสุข

การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ : ► สถานะภาพการลงทุนดานการวิจัยของรัฐในแตละดาน

► สถานะภาพการจัดสรรงบประมาณผานหนวยงานใหทุน และหนวยงาน
รับทุนในแตละดาน

► งบประมาณการลงทุนเปรียบเทียบกับ GDP และตางประเทศ 



วัตถุประสงคที่ 2: ศึกษาผลกระทบ ประสิทธิผล 
สัมฤทธิผล และความคุมคาของการลงทุน

ตัวบงชี้ :

►  ผลกระทบของการวิจัยของประเทศเปรียบเทียบในระดับสากล
► อิทธิพลของความรวมมือในการวิจัยรวมกับตางประเทศ
► ความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในการลงทุน

► ประสิทธิผลและ สัมฤทธิผลทางวิชาการของงานวิจัยจากผูรับทุน
วิจัยของแตละหนวยงานจัดสรรทุน

► สัมฤทธิผลทางวิชาการของผลงานวิจัยจากการตรวจสอบการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ



วัตถุประสงคที่ 3: ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ

ดานการวิจัยและใชประโยชนผลงานวิจัย

ตัวบงชี้:

► ประสิทธิภาพและคุณภาพของนักวิจัย

► ปญหาและอุปสรรคที่ไมสามารถนําผลงานวิจัยและใช

ประโยชน

► ประมวลความคิดเห็นของผูเชี่ยงชาญดานตางๆ 



วัตถุประสงคที่ 4:  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ในดานการวิจัยของหนวยงาน

ตัวบงชี้:

► การประเมินผลงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของ
หนวยงานใหทุนและหนวยงานรับทุน

► ความคิดเห็นของกรรมการผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ของสภา
วิจัยแหงชาติเกี่ยวกับผลการประเมิน



วัตถุประสงคที่ 5:  ขอเสนอแนะทางการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณดานการวิจัยของประเทศในอนาคต

ตัวบงชี้: ► ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาวิทยาการของโลก

► แนวคิด ทิศทางของการวิจัยของประเทศที่ควรจะเปนในอนาคต

► ปญหาหลักของงานวิจัยของชาติ

► รูปแบบของการบริหารจัดการงานวิจัยของชาติในตางประเทศ

► โครงสรางแนวทางการจัดสรรงานวิจัยของชาติที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย

► ความคิดเห็นของนักวิจัย หนวยงานจัดทุนวิจัย และหนวยงาน   
รับทุนวิจัยตอแนวทางการจัดสรรงานวิจัยของชาติ



V.V. การประเมินผลคุณภาพของนักวิจัยการประเมินผลคุณภาพของนักวิจัย



สาระที่ใชประกอบการประเมินสาระที่ใชประกอบการประเมิน

1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยทั่วไป

► ความรวมมือ

► ความตรงตอเวลา

► การแสดงออก

2. ความรูเกี่ยวกับงาน

► ตนสังกัด 

► หนวยงานอื่นๆ

3.  การใชความรูในการปฏิบัติงาน

► ความสามารถในการใชความรู



4. ประสิทธิผลของงาน

► ลําดับความสําคัญ

► ผลสําเร็จ

► ตรงตอเวลา

5.  คุณภาพของงาน

► ความประณีต

► ความถูกตองสมบูรณ

6.  ความตั้งใจปฏิบัติงาน

► ความสนใจ

► ความขยันหมั่นเพียร



7. ความคิดริเริ่ม สรางสรรค

► การพัฒนางาน

► การปรับปรุงรูปแบบของงาน

8. ความสัมพันธกับบุคลากรภายในและภายนอก

► มากหรือนอย

9. ความสามารถในการสื่อความหมาย

► การพูดจา

► การสื่อความหมาย

► การใหคําแนะนํา

10.  ความสามารถในการวางแผนจัดการงาน

11.  ความสามารถในการตัดสินใจ



VI.VI. ปญหาและอุปสรรคของงานประเมนิผลปญหาและอุปสรรคของงานประเมนิผล                

ในสังคมไทยในสังคมไทย



ที่สําคัญไดแก

 ความรู ความเขาใจในการประเมินผล

► หลักการ ► วัตถุประสงค

► เปาหมาย ► เหตุผล

การใหความรวมมือในการประเมินผล

การขาดการเก็บขอมูล ตัวเลข สถิติตางๆ  ตลอดจนการวิเคราะห   

ขอมูลเปนระบบ

การนําผลการประเมินไปใชประโยชน


