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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ที่จะศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เฉพาะโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ระเบียบ
วิธีวิจัยที่ใชในการศึกษา เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยในฐานะกลุมเปาหมาย ทั้งระดับผูบริหาร นักวิจัย และเจาหนาที่ที่ดูแลดานงานวิจัย เขามามีสวน
รวมในกระบวนการ ทั้งการกําหนดเกณฑ ตัวชี้วัด รวมทั้งใหความเห็นตอแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น
ผลการศึกษาพบวา รูปแบบของระบบประเมินผลโครงการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีนั้น ควรประกอบดวยการประเมินผล 3 ระยะดวยกัน คือ การประเมินชวงกอนการดําเนินโครงการ
การประเมินชวงระหวางการดําเนินโครงการ และการประเมินในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ในสวนของผู
ประเมินนั้น จะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ/หรือกองบรรณาธิการงานวิจัย (Research Editorial
Board-REB) ของมหาวิทยาลัย
การประเมินชวงกอนการดําเนินโครงการหรือการประเมินตนทาง เปนการประเมินขอเสนอโครงการ โดย
เปนการประเมินจากเอกสารและการนําเสนอดวยวาจาประกอบกัน ประเด็นการประเมินในชวงนี้จะเนน 3 ดานคือ
ความสําคัญของขอเสนอ ความเหมาะสม และความเปนไปได
การประเมินชวงดําเนินโครงการหรือการประเมินกลางทาง เปนชวงตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการไปจนถึง
กอนการสงรายงานฉบับสมบูรณ การประเมินในชวงนี้เปนการประเมินความกาวหนาของโครงการ โดยเปนการ
ประเมินจากเอกสารและการนําเสนอดวยวาจาประกอบกัน นอกจากนี้ ยังจะมีการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่มีการ
สนับสนุนงบประมาณสูงอีกดวย ประเด็นการประเมินในชวงนี้จะเนน 3 ดานคือ การดําเนินงานตามวัตถุประสงค
การดําเนินงานตามแผนหรือกิจกรรม และความเหมาะสมในการใชจายดานงบประมาณ
การประเมินในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการหรือการประเมินปลายทาง เปนการประเมินในชวงสิ้นสุด
การดําเนินโครงการ โดยการประเมินตัวรางรายงานฉบับสมบูรณ ประเด็นของการประเมินนั้นเปนการประเมินดาน
เนื้อหา แตไมรวมการประเมินผลกระทบ เพราะการประเมินประการหลังนั้น ตองอาศัยเวลาและกระบวนการเฉพาะ
ผลจากการดําเนินโครงการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดนําเสนอรางระบบประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ซึ่งที่ประชุมไดให
ความเห็นชอบ และจะมีการประกาศใชอยางเปนทางการตอไป
คําสําคัญ
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Abstract
This research has the objective for study and develops the research projects’ evaluation system in Ubon
Rajathanee University (UBU), but only the research projects which got the funding from the national budget and
university’s budget. The methodology of this study is participatory action research by opened the chance to all
stakeholders who related to the university’ research as the target group; administrators, researchers and research
unit staff to joined the process since to set the criteria, indicators and commented to evaluation forms which
created.
The research finds that the the research projects’ evaluation system which suitable for UBU should
consisted of 3 steps; the evaluation before the launch of the project, the evaluation during the project going on
and the evaluation during the finishing of the project. For the evaluators; it should be consists of the specialists
from outside the university and/or the Research Editorial Board (REB) of the university.
The evaluation before the launch of the project is the proposals evaluated, it was mix both evaluated
from the papers and from the oral presentation of the head of the projects. The contents of this evaluation step are
3 issues; the significant of the proposal, the suitable of the project and the possibility.
The evaluation during the project going on is cover the period since the project start until before sending
the final report’ draft. This evaluated period is the projects’ progress evaluation by mix both evaluated from the
papers and from the oral presentation of the head of the projects. Beside this, in this step there is the site visiting
for some projects which received high budgets. The contents of the evaluation are 3 issues; the activities as
follow the objectives, the activities as follow the projects’ plan and the suitable of the budget spending.
The evaluation during the finishing of the project is the evaluation of the final draft of the final report.
The evaluated focus in the content but not includes the impacts, because the impacts’ evaluated take more time
and specific process.
From the research results of this study, the research team have been sent the draft of the research projects’
evaluation system of Ubon Rajathanee University to the university’s administration board on May, 25, 2006 and
the board were approved and will announce as the officially soon.
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