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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน;
1.1 ชื่อหน่วยงาน
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :
1.2

สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute

ที่ตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 ม. 20 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
Website : //rd.vru.ac.th

1.3

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute) เป็นหน่วยงานสนับสนุน มี
ชื่อเดิมว่า "ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา" ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็น
"สานักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และใน ปี พ.ศ.
2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงมีผลทาให้สานักวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็น "สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2542
ในปี พ.ศ.2543 มหาวิทยาลั ยได้มีการแบ่ งหน่ว ยปฏิบัติงานเพิ่ม โดยตั้งส านักฝึ กอบรมและ
บริการวิชาการ และศูนย์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นขึ้น และพัฒนาเป็นสานัก
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และบริการวิชาการ ในช่ว งปี พ.ศ.2546 และแยกบทบาทออกจากส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ และได้เปลี่ยนชื่อสานักวิจัยและบริการวิชาการ เป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2548 เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้บรรลุพันธกิจนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.4

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา (Philosophy)
“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์”
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พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้น สามารถ
ทางานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริม
สนับสนุนหรือดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้แก่คณาจารย์ ส่งเสริมให้
มีการวิจั ย แบบที ม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แ ก่นั กวิ จัยรุ่ น ใหม่ แต่งตั้งคณะที่ป รึก ษาในการทาวิ จัย ให้ แ ก่
คณาจารย์และนักศึกษา
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย
การกาหนดขอบข่าย หัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแต่ละด้าน โดยจัดทา
ประกาศข้อกาหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ จัด
ประกวดผลงานวิจัย จัดทาวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางใน
การอานวยการและสนับสนุน การทาวิจัย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย
4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย โดยการให้ความรู้และร่วมกันทาวิจัย
เป้าประสงค์
1. สังคม ชุมชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ใหม่สาหรับทาการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างได้ผล
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะ และร่วม
ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในด้านการให้ความรู้และร่วมกันทาวิจัย
4. มีแหล่งทุนให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
5. สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนส่งเสริมการวิจัยที่ดี เพื่อเอื้อต่อการทางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
1.5

นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากบุคลากรและองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นทุนอุดหนุน
การทาวิจัยของบุคลากร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพร่ในระดับประเทศและ
นานาชาติ
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สูงขึ้น
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โครงสร้างการบริหารงาน
อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการสถาบัน
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
VRUBI

งานบริหารงานทั่วไป

งานวิจัยสถาบัน

8

งานส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิจยั และสิทธิบตั ร
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โครงสร้างการบริหาร
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี
ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
รองอธิการบดี

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
VRUBI

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ดร. ปิยะ กล้าประเสริฐ
รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.อัจจิมา มั่นทน
รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
รักษาการหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการสถาบัน

งานวิจัยสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

นายสรยุทธ สุทธิมา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

นางสาววนิดา
พิงสระน้อย
นักวิจัย

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ้าหน้าที่วิจัย

9

งานส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย
และสิทธิบตั ร

น.ส.จิตินันท์ พันธ์สุจริต
นักวิชาการศึกษา

น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตช
นาถ
พนักงานธุรการ ส 3
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รายชื่อผู้บริหาร /กรรมการบริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา
3. อาจารย์ ดร.ปิยะ
4. อาจารย์อัจจิมา
5. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา
6. นางสาวกรรณิกา

กาญทนานนท์
คาวชิระพิทักษ์
กล้าประเสริฐ
มั่นทน
แพงศรี
สร้อยสาโรง

รองอธิการบดี
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รักษาการหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

บุคลากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สร้อยสาโรง
สุทธิมา
พิงสระน้อย
ขันธชาติ
พันธ์สุจริต
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

รักษาการหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา
พนักงานธุรการ ส 3

นางสาวกรรณิกา
นายสรยุทธ
นางสาววนิดา
นายชูศักดิ์
นางสาวจิตินันท์
นางสาวกัญชญาวีร์

2. ข้อมูลพื้นฐานการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสังเขป ดังนี้
งบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. งบทุน สกอ.
3. เงินงบกองทุนวิจัย

21,090,900.- บาท
900,000.-บาท
3,500,000.- บาท

อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
อัตลักษณ์
“องค์ความรู้ สู่การพัฒนา”
เอกลักษณ์
“วิจัยตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
3. นายสรยุทธ สุทธิมา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมีการจัดทาแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน. เลขที่ 108/2559.ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 (1.1.1(1))
เพื่อทาหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการโดยร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย อันประกอบไป
ด้วย ผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ผู้อานวยการสานัก
และร่วมด้วยคณะกรรมการจัดทาแผนของหน่วยงานสถาบันวิจัยฯ เมื่อวันที่
13-14 กันยายน 2558 ณ บ้านทะเลสีครีม จ.สมุทรสงคราม (1.1.1(2)) ใน
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน มีการทบทวนจากแผนกลยุทธ์ 5
ปี (2556-2560) (1.1.1(3)) จากการวิเคราะห์ SWOT โดยบุคลากรระดับ
ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (1.1.1(4)) ทาให้ได้แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559
(2556-2560) 1.1.1(5)) และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย (2558 – 2560)
(1.1.1(6)) โดยนาเข้าสู่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 วาระ
ที่ 5.1 (1.1.1 (7)) และรายงานต่อคณะกรรมการประจาส่วนมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (1.1.1.(8))
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1.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
เลขที่ 108/2559 ลงวันที่ วันที่ 18 มกราคม
2559
1.1.1(2) คาสั่งไปราชการเพื่อจัดทาและทบทวน
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา เลขที1่ 828/2558 ลงวันที่ 9
กันยายน 2558
1.1.1(3) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560)
1.1.1(4) ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์
ณ บ้านทะเลสีครีม จ.สมุทรสงคราม
1.1.1(5) แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2559
1.1.1(6) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย (2558 –
2560)
1.1.1(7) รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2558
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 5.1
1.1.1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาส่วนมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสูบ่ ุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงานผ่าน
แผนปฏิบัติการและโครงการที่บรรจุอยู่ในแผน โดยมีการมอบหมายงานใน
โครงการให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผน (1.1.2(1))

1.1.2(1) เอกสารการมอบหมายหน้ า ที่ ข อง
บุ ค ลากรทุ ก คน ตามสายงานและหน้ า ที่ ใ น
ตาแหน่ง

 ข้อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 5 ปี (25562560) (1.1.3 (1)) โดยพันธกิจหลักของสถาบันคือ ด้านวิจัย สถาบันจึงเล็ง
ความสาคัญไปในเรื่องของการวิจัยเป็นหลัก จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัย ระยะ 3 ปี (2558-2560) (1.1.3 (2)) มาเสริมแผนปฏิบัติการประจาปี
ให้มีความชัดเจนในพันธกิจหลักด้านการวิจัยมากขึ้น (1.1.3 (3))

1.1.3 (1) แผนกลยุทธ์5 ปี (2556-2560)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3 (2) แผนยุทธศาสตร์การวิจยั (25582560)
1.1.3 (3) แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกาหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ปรากฏอยู่ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560)
สถาบันวิจัยและพัฒนา (1.1.4 (1)) จานวน 8 ตัวบ่งชี้ และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน5..
ตัวบ่งชี้ (1.1.4 (2))

1.1.4 (1) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรากฏอยูห่ น้าที่ 15
1.1.4 (2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรากฏอยู่หน้าที่ 9

 ข้อ 5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 1.1.5 (1) รายงานผลการดาเนินงานตาม
ประจาปีงบประมาณ 2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยปรากฏอยู่ใน แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบปราณ 2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(1.1.5(1))

 ข้อ 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558 โดยผ่านกองนโยบาย
และแผน รอบ 3 เดือน / รอบ 6 / รอบ 9 และ รอบ 12 เดือน (1.1.6(1))
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป

1.1.6 (1) รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ
2558 รอบ 3 เดื อ น / รอบ 6 / รอบ 9 และ
รอบ 12 เดือน

 ข้อ 7.มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้
ของแผนกลยุ ท ธ์ แ ละความสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิบั ติ ราชการและการใช้
งบประมาณในรายไตรมาศ โดยรายงานผ่ า นกองนโยบายและแผน
(1.1.7(1))
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1.1.7(1) รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ
2558 รอบ 3 เดื อ น / รอบ 6 / รอบ 9 และ
รอบ 12 เดือน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้ อ 8.มี ก ารนาผลการพิจารณา ข้ อคิด เห็ น และข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สถาบั น วิ จั ย พั ฒ นา มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจัดทาทบทวนแผน มาปรับปรุงในการจัดทา
แผนกลยุทธ์และปฏิบัติราชการประจาปี 2559 จากการไปจัดทาแผนกลยุทธ์
ที่ บ้านทะเลสีครีม จ.สมุทรสงคราม (1.1.8(1)) (1.1.8 (2))

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
8 ข้อ

8 ข้อ
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1.1.8 (1) โครงการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
ปฏิบัติราชการประจาปี 2559
ที่ จ.สมุทรสงคราม
1.1.8 (2) ภาพการจัดโครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และปฏิบัติราชการประจาปี 2559
จ.สมุทรสงคราม

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง/บุคลากรทุกคน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการจัดโครงการในปีการศึกษา 2558 จานวน5 โครงการหลักโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ดาเนินโครงการทัง้ หมดสาเร็จลุล่วงทุกโครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 2.
โครงการสนับสนุนทรัพยากรทางการวิจัย 3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 4. โครงการสนับสนุนการ
นาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติและนานาชาติ 5. โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านทุน
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน/ คณะต่างๆ (จัดหารายได้จากการวิจัย)
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม= 5
จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนทั้งหมด= 5

x

100 = ร้อยละ ...5..

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
ค่าร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม =100
100
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ100

ร้อยละ100
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x

5 = ..5.....คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดโครงการบรรจุไว้ในแผน
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
ปฎิบัติการประจาปีด้านวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์อันเป็นพันธกิจ ในการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิจยั เช่นการให้ทุนวิจัย การ
หลักของหน่วยงานอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการเขียนผลงานวิจัยได้
อย่างเชี่ยวชาญ การสนับสนุนเงินทุนในเรื่องของการไป
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารประจาหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
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ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1.ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วน 2.1.1(1) ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
ราชการ เพื่อทาหน้าที่การจัด ระบบบริหารงานในส่วนราชการให้เป็น ประจาส่วนราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ตามระเบี ย บข้ อ บั ง คับ ของมหาวิ ท ยาลั ย การก าหนดนโยบายและ ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2547
แผนงานของสถาบันวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ 2.1.1(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ คาปรึ กษาและเสนอความคิด เห็ น แก่ผู้ อานวยการ อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย ปทุ ม ธานี ด้ ว ยคณะกรรมการประจ าส่ ว น
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ ราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ
ประจ าส่ ว นราชการมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วั น ที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2558
ธันวาคม 2547 ดังเอกสาร 2.1.1(1) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช 2.1.1(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
ภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ด้ ว ย อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
คณะกรรมการประจาส่วนราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ ปทุ ม ธานี ด้ ว ยคณะกรรมการประจ าส่ ว น
ณ วั น ที่ 13 มกราคม 2558 ดั ง เอกสาร 2.1.1(2) และประกาศ ราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จั ง หวั ด วันที่ 9 มีนาคม 2558
ปทุ ม ธานี ด้ ว ยคณะกรรมการประจาส่ว นราชการ สถาบั น วิ จั ยและ
พัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 ดังเอกสาร2.1.1(2)
 ข้อ 2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาหน่วยงาน
ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศ 2.1.2(1) รายงานการประชุมรายงานการ
ทางการด าเนิ น งาน และถ่า ยทอดไปยั ง ผู้ ใต้ บั ง คับ บั ญ ชา เนื่ องจาก ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
สถาบั น วิ จัย และพัฒ นามี การรับพนักงานเข้ามาใหม่ ดั งรายงานการ 1/2559 วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559
ประชุ ม สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น จั น ทร์ ที่ 11 2.1.2.(2) รายงานผลการฝึกปฏิบัติการเรื่อง
มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 “การเขียนหนังสือราชการ”
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มี 3 คน คือ 1.นางสาววนิดา พิง
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ผลดาเนินงาน
สระน้อย ต าแหน่ ง นั ก วิ จั ย 2.นางสาวจิ ติ นั น ท์ พั น ธ์ สุ จ ริ ต ต าแหน่ ง
นักวิชาการศึกษา 3.นายสรยุทธ สุทธิมา ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป โดยเล็งเห็นว่าหลักสาคัญอย่างแรกในการทางานราชการนั้นต้อง
เรียนรู้เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” ดังเอกสาร 2.1.2(1) 2.1.2.(2)
และเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยเข้าอบรมหลักสูตร
“นั กวิ ช าการเพื่ อสัง คม”ระยะสั้น (In House) ระหว่ า งวันที่ 20-22
มิถุนายน 2559 ดังเอกสาร 2.1.2(3) และสามารถวางแผนกลยุทธ์แบ่ง
งานตามสายงานได้เป็นอย่างดี ดังรายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นาครั้ ง ที่ 2/2559 วั น พุ ธ ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ณ ห้ อ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ดังเอกสาร 2.1.2(4) และและมีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิ บั ติ ง านมาพั ฒนาสถาบัน ได้ แก่ ฐานข้อมู ลงานวิจั ยของอาจารย์
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ดังเอกสาร 2.1.2(5) เพื่อ
พั ฒ นาหน่ ว ยงาน ตลอดจนการให้ ร ะบบโซเชี ย วเน็ ต เวิ ร์ ค มาช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ผ่านทาง http://rd.vru.ac.th/index.html

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1.2(3) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง ให้อาจารย์ และบุคคลากร
เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากร
ของมหาวิทยาลัยหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อ
สังคม”ระยะสัน้ (In House) ระหว่างวันที่
20-22 มิถุนายน 2559
2.1.2(4)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งที่ 2/2559 วันพุธ ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
2.1.2(5) http://rd.vru.ac.th/index.html
(2.1.2(6)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มีนาคม
แนวทางการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้มีความสอดคลองไปในทาง 2559 ณ ห้องสถาบันวิจยั และพัฒนา ชั้น 3
เดี ย วกั นกั บ มหาวิ ท ยาลัยโดยอาศัยกระบวนการมีส่ว นร่ว มของบุคลากร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ภายในหน่ ว ยงานช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ น ในขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ารน าระบบ
สารสนเทศเข้ า มาประยุ ก ต์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ง านบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (2.1.2(6)

 ข้อ 3.ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานตามแผนของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการกากับ โดยมีการให้ 2.1.3(1) งานในความรั บ ผิ ด ชอบ (Job
บุคลากรภายในหน่วยงานจัดทางานในความรับผิดชอบ (Job
Description)
Description) ดังเอกสาร 2.1.3(1) สาหรับการประเมินผลในแต่ละ
2.1.3(2) แบบข้ อ ตกลงและประเมิ น ผล
รอบการประเมินได้มีการติดตามผลการดาเนินงาน และมีการ
สั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการพล
ประเมินผลการประเมินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตาม
เ รื อ น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ พ นั ก ง า น
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังเอกสาร 2.1.3(2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปม.1
 ข้อ 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนให้
2.1.4(1)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ พั ฒ นาครั้ ง ที่ 1/2559 วั น จั น ทร์ ที่ 11
แบ่งงานตามส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบดังปรากฎในรายงาน มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
การประชุมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี
จัดการ และได้มีการอานาจในการตัดสินใจให้แก่รองผู้อานวยการฝ่าย สมเด็จพระศรีนครินทร์
ต่างๆ ในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ในการประชุม ดังเอกสาร
2.1.5(2)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
2.1.4(1) , 2.1.4(2) , 2.1.4(3) และเนื่องจากมีชว่ งที่ผู้อานวยการ
พั ฒ น า ค รั้ ง ที่ 2 / 2 5 5 9 วั น พุ ธ ที่ 2 4
สถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระกิจจาเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานได้จึงให้ กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสถาบันวิจัยและ
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ผลดาเนินงาน
อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมคือ ให้รอง
ผู้อานวยการรักษาราชการแทนผู้อานวยการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
จนกว่าผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจะมาปฏิบัติราชการได้
ตามปกติ ดังเอกสาร 2.1.4(4)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
2.1.5(3)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2.1.4(4) คาสั่งมหาวิทยาลัยฯที่ 1260/2559
เรื่อง ให้รองผู้อานวยการรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการ
ข้อ 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มศักยภาพ
ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการถ่ายทอดความรู้โดย 2.1.5(1)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระแจ้งเพื่อทราบผู้อานวยการสถาบันวิจัย พัฒนา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
และพัฒนาจะนาข่าวสารหรือความรู้ต่างๆ มาแจ้งให้กับบุคลากรทราบ 2559 ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3
ก่ อ นการประชุ ม ดั ง เอกสาร 2.1.5(1) และมี ก ารสนั บ สนุ น พั ฒ นา อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
บุคลากรภายในหน่วยงานโดยให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.1.5(2) รายงานผลการฝึ ก อบรมเชิ ง
เรื่อง”การเขียนหนังสือราชการฯ” ดังเอกสาร 2.1.5(2)
ปฏิบัติการเรื่อง”การเขียนหนังสือราชการฯ”
 ข้อ 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย 2.1.6(1) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558
คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
2.1.6(2) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
1. หลั กประสิ ทธิ ผล ผลการบริ หารงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ 2.1.6(3) รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ มีความสอดคล้อง ตามแผนปฏิบัติการ
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย ดังเอกสาร 2.1.6(1)- 2.1.6(4) รายงานการใช้ง บประมาณรายไตร
2.1.6(2) รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติการอย่ าง มาส / ประจาปี
ต่อเนื่อง รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังเอกสาร 2.1.6(3)- 2.1.6(5) คู่มือการการวิจัย
2.1.6(4) ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วน 2.1.6(6) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
เสีย สามารถที่จะนาผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิ นใจที่จะ อบรมค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ
บริหารงานต่อไป
2.1.6(7) โครงสร้ างหน่ วยงาน สถาบั นวิ จั ยและ
2. หลักประสิทธิภาพ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
ก าหนดนโยบายต่ างๆ ที่ ครอบคลุ มทุ กพั นธกิ จ มี การจั ดท าคู่ มื อการ ราชูปถัมภ์
ปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือเกี่ยวกับงานวิจัย ดังเอกสาร 2.1.6(5) การ 2.1.6(8) ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานในด้ า นต่ างๆ อาทิ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้รับบริการ
คณะกรรมการโครงการอบรมค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ 2.1.(6) เพื่อให้ 2.1.6(9) รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
การดาเนินการขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามาก พัฒนาครั้งที่ 1/2559 ,ครั้งที่ 2/2559 และ
ที่ สุ ด ทั้ งในด้ านงบประมาณ ด้ านบุ คลากร ด้ านระยะเวลา และได้มีการ ครั้งที่ 3/2559
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ 2.1.6(10) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
http://rd.vru.ac.th
18

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
3. หลักการตอบสนอง การบริหารงานหรือการให้บริการสามารถ
ด าเนิ นการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด สามารถสร้ างความเชื่ อมั่ นต่อ
ผู้ รับบริการ เนื่ องจากสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา มี การมอบอานาจให้ รอง
ผู้อานวยการ ในฝ่ายต่างๆ สามารถตัดสินใจในส่วนหน้าที่รับผิดชอบได้ และ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านต่างๆ เพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ดังเอกสาร 2.1.6(7) ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการดาเนินการได้
เป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
ได้ การจัดสถานที่ในการทางาน และสภาพแวดล้อมภายในสถาบันวิจัยและ
พั ฒนา และทางสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา จะค านึ งถึ งผลประโยชน์ ที่
มหาวิทยาลัยจะได้รับเป็นสาคัญ
4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ.2557 และบริหารงานตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
มหาวิ ทยาลั ยที่ มี ความสอดคล้องกั บ 6 ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ซึ่ งสามารถ
ประเมินผลการบริหารตามความรับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่ อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลในด้าน
ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ดั ง เอกสาร 2.1.6(8) รวมถึ งแสดงความส านึ กในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. หลักความโปร่งใส กระบวนการทางานของผู้บริหารมีการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
และกาหนดให้มีการประชุมภายในหน่วยงาน ดังเอกสาร 2.1.6(9) เพื่อชี้แจง
การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
งบประมาณ และด้านอื่นๆ แต่งตั้งบุคคลจากภายนอกหน่วยงานทาหน้าที่ใน
การตรวจสอบการบริ หารงาน มี การเปิ ดเผยแผนการด าเนิ นงาน ต่ อ
สาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สถาบันวิจั ยและพัฒนาดั ง
เอกสาร 2.1.6(10) รวมถึงมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยเป็ นประจ าทุ กเดื อน และเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนที่กาหนด เอกสาร
2.1.6(11)
6. หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสเข้าร่วม เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วนราชการ เอกสาร
2.1.6(12) ซึ่งมีบุคคลจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
7. หลักการกระจายอานาจ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
มอบอานาจการตัดสินใจในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับรองผู้อานวยการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านต่าง ๆ การให้บุคคลภายนอกหรือผู้
ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยเข้ ามาปรั บปรุ งกระบวนการ และพั ฒนาให้ ผลการ
ดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของทุกฝ่าย
8. หลั กนิ ติ ธรรม การบริ หารงานโดยใช้ อ านาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และคานึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองสถาบันวิจัย
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2.1.6(11) รายงานการใช้งบประมาณรายไตร
มาส / ประจาปี 2558
2.1.6(12) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
ส่วนราชการ
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ผลดาเนินงาน
และพั ฒนา ซึ่ งมี หน้ าที่ เกี่ ยวข้ องกั บกฎระเบี ยบการปฏิ บั ติ งานต่ างๆ
ตลอดจนการบริ หารบุ คคลโดยใช้ หลั กจรรยาบรรณวิ ชาชี พ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมสาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม
9. หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขการตกลงต่างๆ ใช้กับบุคลากรทุก
คน ทุกระดับด้วยความเสมอภาค ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริม สนับสนุน
ให้พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบุคลากรใน
องค์กร
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การดาเนินการต่างๆ ยึดตามข้อตกลงที่เกิด
จากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง เกิดจากการประชุมร่วมกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่ง
รายงานการประชุมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

 ข้อ 7.ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารและนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการบริหารงานของ
2.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหาร เอกสาร 2.1.7(1) ) และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ประจาส่วนราชการ
บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 2.1.7(2)
2.1.7(2) รายงานผลการประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหาร
2.1.7(3) รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งที่ 1/2559 ,ครั้งที่ 2/2559 และ
ครั้งที่ 3/2559
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
7 ข้อ

7 ข้อ
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คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการความรู้
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
2. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
3. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้ อ 1.มี ก ารก าหนดประเด็ นความรู้และเป้า หมายของการจั ด การความรู้ที่ ส อดคล้ องกั บแผนกลยุท ธ์ของ
หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา (2.2.1(1)) ประกอบด้วย รอง
อธิการบดี ผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา รองผู้อานวยการ หัวหน้า
สานักงาน และบุคลากร มีการประชุม (2.2.1(2)) เพื่อกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (2.2.1(3)) โดยประเด็นความรู้ที่ได้ คือ ได้ประเด็นในการจัดการ
ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย (2.2.1(4))

2.2.1(1) คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 106/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
2.2.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการการ
จั ด การความรู้ ป ระจ าสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
2.2.1(3) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560)
2.2.1(4) แผนการจั ด การความรู้ สถาบั น วิ จั ย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2558

 ข้อ 2.มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 2.2.2(1) แผนการจั ด การความรู้ สถาบั น วิ จั ย
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม และพัฒนา ปีการศึกษา 2558
ประเด็นความรู้ที่กาหนดแผนการจัดการความรู้ (2.2.2(1))

 ข้อ 3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแบ่งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากความรู้ 2.2.3(1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการค่ายวิจัยเพื่อใช้ 27- 29 เม.ย.2559
ในการขอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 27 – 29 เม.ย.2559 (2.2.3(1)) เพื่อ
2.2.3(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีตามประเด็นความรู้ที่กาหนด และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (2.2.3(2))
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 4. การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทงั้ ที่ 2.2.4(1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติทดี่ ี มาพัฒนาและ
จัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge) บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา(2.2.4(1))

 ข้ อ 5. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม การน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด การความรู้ ใ นปี ง บประมาณปั จ จุ บั น หรื อ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกากับ ติดตาม การนาความรู้ที่ได้จากการ 2.2.5(1) โครงร่างการวิจัย
จัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ใช้ในการ
เขียนโครงการวิจัยเพื่อของบทุนสนับสนุน(2.2.5(1))

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ
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คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
3. นายสรยุทธ สุทธิมา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.3.1(1) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ของหน่วยงาน (2.3.1(1) โดยมีผู้บริหารระดับสูง คือ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีซึ่งเป็นผู้ดูแลตัวบ่งชี้และรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน ที่ 109/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
คือ ด้านวิจัยทั้งหมด เป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้

 ข้อ 2. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการใน ข้อ 1 และ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีประชุมจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการ (2.3.2(1)) โดยทาการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสูง และดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
(2.3.2(2)) ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจั จัยความเสีย่ งที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ทสี่ ่งผลต่อการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน

2.3.2(1) บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
2.3.2(2) แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจาปีการศึกษา 2559

 ข้อ 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในแผนบริหารความ
เสี่ยงของสถาบันวิจัยฯ (2.3.3(1))
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2.3.3(1) แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2559

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้ อ 4. มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนและรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผน โดยมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเรื่องความเสี่ยง (2.3.4(1))
ต่อผู้บริหารและและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจยั และ
พัฒนา (2.3.4(2))

2.3.4 (1) รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ร่วมกันของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน ปีการศึกษา 2558
2.3.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เรื่องจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง

 ข้อ 5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (2.3.5(1)) ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ
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2.3.5(1) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
3. นายสรยุทธ สุทธิมา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร (2.4.1(1)) และมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
(2.4.1(2))

2.4.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากร ที่ 108/2559 ลงวั น ที่ 18
มกราคม 2559
2.4.1(2) แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

 ข้อ 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานเป็ น 2.4.2(1) แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ตัวกาหนดและกลไกในการพัฒนาบุคลากร 2.4.2(1)

 ข้อ 3. มีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมและให้โอกาสแก่บุคลากรในการไป
พัฒนาหรือฝึกอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรแต่ละสายงานทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย 2.4.3(1))

2.4.3(1) ค าสั่ ง ให้ บุ ค ลากรไปอบรมเพิ่ ม พู น
ความรู้ จ ากหน่ ว ยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย

 ข้อ 4. มีระบบการกากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน นาความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้กากับ 2.4.4(1) คณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นา
ติดตาม (2.4.4(1)) โดยให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาบุคลากร ของสถาบันวิจัยและ บุคลากรของหน่วยงาน
พัฒนา จัดทารายงานหลังจากเข้ารับการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 2.4.4(2) แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร
(2.4.4(2))

 ข้อ 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมเรื่องจรรยาบรรณตาม
คาสั่งของมหาวิทยาลัย และให้ปฏิบัติตามแนวประกาศจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย (2.4.5(1))
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2.4.5(1) คาสั่งให้บุคลากรเข้าอบรม เรื่อง
จรรยาบรรณ
2.4.5(2) ประกาศเรื่องจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็น
2.4.6(1) คาสั่งให้บุคลากรไปอบรมเพิ่มพูน
ตัวกาหนดและกลไกในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการกาหนดโครงการที่
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาในแต่ละสายงานไว้ในแผน 2.4.6(1)

ความรู้จากหน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ตามที่แผนพัฒนาบุคลากรกาหนด
ไว้ได้หมดทุกโครงการ

 ข้อ 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนาผลรายงานจากการไปพัฒนาของ
บุคลากร (2.4.7(1)) มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีในเรื่องของการ
พัฒนาบุคลกร (2.4.7(2))

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
7 ข้อ

7 ข้อ
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2.4.7(1) เอกสารการรายงานผลการอบรมของ
บุคลากร
2.4.7(2) แผนปฏิบัติการประจาปี 2560

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
2.นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
3.นางสาววนิดา พิงสระน้อย
4.นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
5.นางสาวจิตินันท์ พันธ์สุจริต
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน
เทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.51-5.00

3.02

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1.ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปีและวิเคราะห์
ความสอดคล้องพร้อมตารางแสดงการเชื่อมโยงกลยุทธ์
ระดับหน่วยงานไปสู่ระดับสถาบันและระดับชาติไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ
27

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานในปีถัดไป
3.ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยเชิญผู้มีความ
เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมในปีถัดไป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

1.ควรนาเสนอภาพการเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับสถาบันฯสู่ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติในรูปแบบแผนภูมิ
เพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจ
2.ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจาส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานในภาพกว้าง
3.คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น การจัดการความรู้ ความเสี่ยง ที่มาจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญภายนอก
หน่วยงาน
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องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ

2. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
3. นายสรยุทธ สุทธิมา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1.มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3.1.1(1) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2558
(3.1.1(1)) และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน (3.1.1(2))
3.1.1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2558 ของสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนา
 ข้อ 2. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณในสถาบันการศึกษา
3.1.2(1) โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติราชการ
โดยพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้ ประจาปีงบประมาณ 2558 และ 2559
สูงขึ้น สามารถทางานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี 3.1.2(1)
 ข้อ 3.มีการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก
ไตรมาส
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการรายงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส
3.1.3( 1) ร า ย ง า นไ ตร ม าสทุ ก ไตรมาส
รอบ 3 / 6 / 9 / 12 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2558
 ข้อ 4.มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดเตรียมข้อมูลในการรายงานผลการใช้ 3.1.4(1) มี คณะกรรมการเข้า มาตรวจสอบ
เงินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
การใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงาน
ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เมื่ อ วั น ที่ 22
กันยายน 2558
 ข้อ 5. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานการใช้
จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทารายงานไตรมาสต่อคณะ
3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก รอบ 3/6/9/12 เดือนและรายงาน บริหารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ง ที่ 1/2558 วั น ที่
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ผลดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานกองนโยบายและ
แผน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
15 มกราคม 2558- ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 12
มี น าคม 2558 – ครั้ ง ที่ 6/2558 วั น ที่ 11
มิ ถุ น ายน 2558 - ครั้ ง ที่ 11/2558 วั น ที่ 7
ตุลาคม 2558

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
2. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
3. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.1.1(1) คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในที่สอดคล้องกับ พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ที่ 111/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2559
ดาเนินการตามแผนฯที่กาหนดในแผนดาเนินการประเมินคุณภาพ

4.1.1(2) แผนด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
4.1.1(3) คู่มือประกันคุณภาพของสถาบันวิจั ย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2558 (sar)
4.1.1(4) Improvement Plan
4.1.1(5) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษาภายใน

 ข้อ 2.มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณ ภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดั บ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 4.1.2(1) คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพฯ สถาบั น วิ จั ย
การศึกษาภายใน โดยปรากฏในคูม่ ือประกันคุณภาพฯ รวมทั้งคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานเครือข่ายภายในด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

และพัฒนา ปีการศึกษา 2558
4.1.2(2) คู่มือประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2558
4.1.2(3) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเครื อ ข่ า ย
ภายในด้านการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนา / มหาวิทยาลัย

 ข้อ 3.มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
(2) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา
(3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
4.1.3 (1) บันทึกการส่ง Common dataset
การศึกษาภายในทีค่ รบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น

31

4.1.3(2) รายงานการประเมิ น ตนเองรอบ 6
เดือน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยปรากฏในรายงานการดาเนินงานตาม
ระบบควบคุมคุณภาพ PDCA และมีแผนพัฒนาคุณภาพฯ

4.1.3(4)รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการ

 ข้อ 4.มีการนาผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทางาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา 4.1.4(1) รายงานสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น
ภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั
และพัฒนา

คุณภาพ ปีการศึกษา 2557
4.1.4(2) Improvement Plan
4.1.4(3) แผนด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
4.1.4(4) แผนดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ข้อ 5. มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดาเนินงานควบคุมคุณภาพ การ
4.1.5(1) บนเว็บไซต์ http://rd.vru.ac.th/
ติดตาม ตรวจสอบและมีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
4.1.5(2) facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดใน CHE QA Online และนาผลการ
ประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ
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คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.5.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
2. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
3. อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
4. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
5. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
6. นางสาววนิดา พิงสระน้อย
7. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
8. นางสาวจิตินันท์ พันธ์สุจริต
9. นายสรยุทธ สุทธิมา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนให้จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ ระบบฐานข้อมู ล สารสนเทศที่ เกี่ย วข้อ งกั บ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดาเนินการดังนี้
สวพ.5.1.1(1) แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและ
-เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vur.ac.th ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ พัฒนา 5 ปี
การทางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ ดังเอกสารที่ 5.1.1(1), 5.1.1(2), สวพ.5.1.1(2) แผนกลยุทธ์ ปี 2558-2560
5.1.1(3),5.1.1(4)
สวพ.5.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
- ฐานข้อมูลงานวิจัย (เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่ง สวพ.5.1.1(4) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ที่
สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของ
เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
คณาจารย์ ดังเอกสารที่ 5.1.1(5)
สวพ.5.1.1(5) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
- ฐานข้อมูลนักวิจัย (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทาระบบการ
จัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ สวพ.5.1.1(6) ฐานข้อมูลงานวิจยั สานักวิทยา
ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย โครงการวิจัย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(http://lib.vru.ac.th/?q=node/124)
งบประมาณ แหล่งทุน การตีพมิ พ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัล การ
สวพ.5.1.1(7) ฐานข้อมูล สาหรับเผยแพร่
นาไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 5.1.1(6),5.1.1(7),5.1.1(8)
บทความวิจยั https://www.tcithaijo.org/index.php
สวพ.5.1.1(8) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย สถาบันวิจยั และพัฒนา
http://roms.vru.ac.th/
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ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สวพ.5.1.2(1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์ ดังนี้
สวพ.5.1.2(2) “คลินิกวิจัย” สาหรับให้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้บริการด้านห้องปฏิบตั ิการ/ศูนย์เครื่องมือ
คาปรึกษาด้านการวิจัย
ต่างๆ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
สวพ.5.1.2(3) ห้องสมุด (สานักวิทยบริการและ
ห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะ ดังเอกสารที่ 5.1.2(1)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับค้นคว้างานวิจัย)
- มีศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
สวพ.5.1.2(4) โครงการเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
จัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให้คาปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยดัง
Thailand Research Expo 2015
เอกสารที่ 5.1.2(2)
- มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีสานักวิทยบริการและ สวพ.5.1.2(5) โครงการประชุมสัมมนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดัง วิชาการระดับชาติ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
สวพ.5.1.2 (6) บันทึกความเข้าใจด้วยความ
เอกสารที่ 5.1.2(3)
- มีการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนาเสนอผลงานทาง
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
วิชาการ และร่วมกิจกรรมการวิจัยในทางวิชาการและวิจยั กับ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่ายโดยมีกิจกรรมโครงการ
และบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ดัง
เอกสารที่ 5.1.2(4), 5.1.2(5) 5.1.2(6)
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติ
สวพ.5.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ราชการทุกปีงบประมาณ โดยแยกเป็นงบประมาณ 2 ประเภท คือ
2558
(1) งบกองทุนวิจัย สาหรับการขอทุนภายในและ
สวพ.5.1.3(2) แผนกลยุ ท ธ์ ก ารเงิ น ของ
(2) งบแผ่นดิน สาหรับการขอทุนภายนอก คืองบจากสานักงาน หน่วยงาน 2558
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และงบจากสานักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติ
สวพ.5.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ราชการทุกปีงบประมาณ สาหรับการขอทุนไปนาเสนอบทความวิจัย 2558
ทั้งในประเทศและต่างประทศ
สวพ.5.1.4(2) แผนกลยุ ท ธ์ ก ารเงิ น ของ
หน่วยงาน 2558
 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
สวพ.5.1.5(1) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
นักวิจัยและคณาจารย์ โดยจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
ของหน่วยงาน
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีรางวัลและ
สวพ.5.1.5(2) ภาพบรรยากาศการจัดงานเชิด
ประกาศนียบัตรมอบให้นักวิจัยในทุกๆปี
ชูเกียรติ
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ผลดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของ
สวพ.5.1.6(1) ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานจด
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง
โดยดาเนินการกาหนดขัน้ ตอนต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ปั ญ ญา ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
สวพ.5.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลั ย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและ
และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 5.1.6(1)
- จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรร จัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร พ.ศ.2558
สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังเอกสารที่ 5.1.6(2),
สวพ.5.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
5.1.6(3), 5.1.6(4)5.1.6(5)
หลั กเกณฑ์ และอั ต ราจัด สรรสิทธิประโยชน์
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
สวพ.5.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และอั ต ราการจ่ายเงินสนับสนุน
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ห รื อ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ า ก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
สวพ.5.1.6(5) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และอั ต ราการจ่ายเงินสนับสนุน
การนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความ
วิ จั ย ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จากผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด ในรอบปี
การศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาภายในสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้า
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
องค์ประกอบคุณภาพ
หมาย
(%หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
8
8
8 ข้อ
บรรลุ
ร้อยละ 100
X 5 = ร้อยละ100
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
บรรลุ
100
100
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1
7
7
7 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
5
5
5 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3
5
5
5 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4
7
7
7 ข้อ
บรรลุ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5

4.51-5.00

= 3.02

ไม่บรรลุ

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
3.00 คะแนน

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2

4.6 คะแนน

5 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3

5 คะแนน
5 คะแนน

5 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ สวพ. 5.1
6
6
6 ข้อ
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
รวมทุกตัวบ่งชี้ (10 ตัวบ่งชี้)

5 คะแนน
5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1
5

5

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1
5
5
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5 คะแนน
5 คะแนน
4.80
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
จานวน
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ (รายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
2
5.00
และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ
5
4.60
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ
1
5.00
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะ
1
5.00
ของหน่วยงานสนับสนุน
รวม
10
4.80
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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