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ส่วนที่  1 ส่วนน า 
 

1.  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน   
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน; 

1.1 ชื่อหน่วยงาน 
ภาษาไทย : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ : Research and Development Institute 
 

1.2 ที่ตั้ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ าเภอคลองหลวง  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 
"ส านักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และใน ปี พ.ศ.
2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงมีผลท าให้ส านักวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็น  "ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2542 

ในปี พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งหน่วยปฏิบัติงานเพ่ิม โดยตั้งส านักฝึกอบรมและ
บริการวิชาการ และศูนย์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นขึ้น และพัฒนาเป็นส านัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ในช่วงปี  พ.ศ.2546 และแยกบทบาทออกจากส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ และได้เปลี่ยนชื่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ เป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2548 เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

ปรัชญา (Philosophy) 
  “วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น” 
   

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ผู้น าการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์”  
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  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้น สามารถ
ท างานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริม 
สนับสนุนหรือด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้แก่คณาจารย์ ส่งเสริมให้
มีการวิจัยแบบทีม เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการท าวิจัยให้แก่
คณาจารย์และนักศึกษา  
  2. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย
การก าหนดขอบข่าย หัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแต่ละด้าน  โดยจัดท า
ประกาศข้อก าหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ จัด
ประกวดผลงานวิจัย จัดท าวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย  
  3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางใน 
การอ านวยการและสนับสนุน การท าวิจัย ของอาจารย์  โดยจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย  
  4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย โดยการให้ความรู้และร่วมกันท าวิจัย 
 

เป้าประสงค์ 
1. สังคม ชุมชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ใหม่ส าหรับท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างได้ผล 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะ  และร่วม

ผลิตผลงานวิจัย  นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในด้านการให้ความรู้และร่วมกันท าวิจัย  
4. มีแหล่งทุนให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง 
5. สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนส่งเสริมการวิจัยที่ดี เพ่ือเอ้ือต่อการท างานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
 

1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จากบุคลากรและองค์กร

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นทุนอุดหนุน

การท าวิจัยของบุคลากร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพร่ในระดับประเทศและ

นานาชาติ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สูงขึ้น 
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โครงสร้างการบริหารงาน  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดี 

 

รองอธิการบดี  

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

รองผู้อ านวยการ   
 

 

รองผู้อ านวยการ  
 

 

รองผู้อ านวยการ  
 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบัน 

 

  
 งานบริหารงานทั่วไป 

 

  

งานวิจัยสถาบัน 
 

งานส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิจยัและสิทธิบตัร 

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  
VRUBI 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว 
รองอธิการบดี  

 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

อ.ดร. ปิยะ  กล้าประเสริฐ  
รองผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
รองผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

อ.อัจจิมา  มั่นทน 
รองผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์
อธิการบดี 

 

นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
รักษาการหัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการสถาบัน 
 

งานบริหารงานท่ัวไป งานวิจัยสถาบัน 
 

งานส่งเสรมิ เผยแพร่งานวิจัย 
และสิทธิบตัร 

 

นางสาววนิดา  
พิงสระน้อย 

นักวิจัย 
 

นายชูศักดิ์  ขันธชาติ 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

นายสรยุทธ สุทธิมา 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ทั่วไป 
 

น.ส.จิตินันท์ พันธส์ุจริต 
นักวิชาการศึกษา 

น.ส.กัญชญาวรี์ กุลพิพัฒน์เตช
นาถ 

พนักงานธุรการ ส 3 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  
VRUBI 
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รายช่ือผู้บริหาร /กรรมการบริหาร 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ รองอธิการบดี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา   ค าวชิระพิทักษ์ ผู้อ านวยการ 
3.  อาจารย์ ดร.ปิยะ   กล้าประเสริฐ รองผู้อ านวยการ 
4.  อาจารย์อัจจิมา มั่นทน  รองผู้อ านวยการ 
5.  อาจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  รองผู้อ านวยการ 
6.  นางสาวกรรณิกา     สร้อยส าโรง  รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 
บุคลากร   

1.  นางสาวกรรณิกา     สร้อยส าโรง  รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
         2.  นายสรยุทธ         สุทธิมา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
         3.  นางสาววนิดา         พิงสระน้อย   นักวิจัย 

4.  นายชูศักดิ์   ขันธชาติ  เจ้าหน้าที่วิจัย 
         5.  นางสาวจิตินันท์                         พันธ์สุจริต   นักวิชาการศึกษา 

6.  นางสาวกัญชญาวีร์  กุลพิพัฒน์เตชนาถ   พนักงานธุรการ ส 3 
 

2.  ข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยสังเขป  ดังนี้ 
 
งบประมาณ  และการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน       21,090,900.- บาท 
2. งบทุน สกอ.                    900,000.-บาท 
3. เงินงบกองทุนวิจัย     3,500,000.- บาท 

 
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 

อัตลักษณ์ 
 “องค์ความรู้  สู่การพัฒนา” 

 
เอกลักษณ์ 
 “วิจัยตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ 
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3. นายสรยุทธ  สุทธิมา 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน. เลขท่ี 108/2559.ลงวันท่ี 18 มกราคม 2559 (1.1.1(1)) 
เพื่อท าหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการโดยร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย อันประกอบไป
ด้วย ผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการส านัก 
และร่วมด้วยคณะกรรมการจัดท าแผนของหน่วยงานสถาบันวิจัยฯ เมื่อวันท่ี 
13-14 กันยายน 2558  ณ บ้านทะเลสีครีม จ.สมุทรสงคราม  (1.1.1(2)) ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน มีการทบทวนจากแผนกลยุทธ์ 5 
ปี (2556-2560) (1.1.1(3)) จากการวิเคราะห์ SWOT โดยบุคลากรระดับ
ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (1.1.1(4)) ท าให้ได้แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559 
(2556-2560) 1.1.1(5)) และแผนยุทธศาสตร์การวิจัย (2558 – 2560) 
(1.1.1(6))   โดยน าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 วาระ
ที่ 5.1 (1.1.1 (7)) และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส่วนมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 (1.1.1.(8)) 
 

1.1.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน  
เลขท่ี 108/2559 ลงวันท่ี วันท่ี 18 มกราคม 
2559 
1.1.1(2) ค าสั่งไปราชการเพื่อจัดท าและทบทวน
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา เลขท่ี1828/2558 ลงวันท่ี  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 สถาบันวจิัยและพัฒนา 
2559  
1.1.1(6) แผนยุทธศาสตร์การวจิัย (2558 – 
2560) 
1.1.1(7) รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2558 
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 5.1 
1.1.1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 
29 กุมภาพันธ์ 2559   
 
 
 



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

12 
 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสูบุ่คลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงานผา่น
แผนปฏิบัติการและโครงการที่บรรจุอยู่ในแผน โดยมีการมอบหมายงานใน
โครงการให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผน  (1.1.2(1)) 

1.1 .2(1)  เอกสารการมอบหมายหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคน ตามสายงานและหน้าที่ ใน
ต าแหน่ง 
 

 ข้อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-
2560) (1.1.3 (1)) โดยพันธกิจหลักของสถาบันคือ ด้านวิจัย สถาบันจึงเล็ง
ความส าคญัไปในเรื่องของการวิจัยเป็นหลัก จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัย ระยะ 3 ปี (2558-2560) (1.1.3 (2)) มาเสรมิแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้มีความชัดเจนในพันธกิจหลักดา้นการวิจัยมากขึ้น (1.1.3 (3))   

1.1.3 (1) แผนกลยุทธ์5 ปี (2556-2560) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.1.3 (2) แผนยุทธศาสตร์การวิจยั (2558-
2560) 
 1.1.3 (3) แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

 ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนดตัวบ่งช้ี และค่าเปา้หมายของแต่
ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปรากฏอยู่ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (1.1.4 (1)) จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน5..
ตัวบ่งช้ี (1.1.4 (2)) 

1.1.4 (1) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรากฏอยูห่น้าท่ี 15 
1.1.4 (2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ปรากฏอยู่หน้าที่ 9 

 ข้อ 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยปรากฏอยู่ใน
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบปราณ 2558 
(1.1.5(1)) 

1.1.5 (1) รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2558 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ข้อ 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยผ่านกองนโยบาย
และแผน รอบ 3 เดือน / รอบ 6 / รอบ 9  และ รอบ 12 เดือน (1.1.6(1)) 
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ต่อไป    

1.1.6 (1) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบ 3 เดือน / รอบ 6 / รอบ 9  และ 
รอบ 12 เดือน   

 ข้อ 7.มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์และความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและการใช้
งบประมาณในรายไตรมาศ โดยรายงานผ่านกองนโยบายและแผน 
(1.1.7(1)) 

1.1.7(1) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบ 3 เดือน / รอบ 6 / รอบ 9  และ 
รอบ 12 เดือน  
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 8.มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สถาบันวิจัยพัฒนา มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจัดท าทบทวนแผน มาปรับปรุงในการจัดท า
แผนกลยุทธ์และปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 จากการไปจัดท าแผนกลยทุธ์ 
ที่ บ้านทะเลสีครีม จ.สมุทรสงคราม (1.1.8(1))  (1.1.8 (2))      

1.1.8 (1) โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
ปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  
ที่ จ.สมุทรสงคราม 
1.1.8 (2) ภาพการจัดโครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  
จ.สมุทรสงคราม   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ  
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง/บคุลากรทุกคน 

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

ผลการด าเนินงาน 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาได้ด าเนนิการจัดโครงการในปีการศึกษา 2558 จ านวน5 โครงการหลักโดยสถาบนัวิจัย

และพัฒนาได้ด าเนินโครงการทัง้หมดส าเร็จลุล่วงทุกโครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวจิัย 2.
โครงการสนบัสนนุทรัพยากรทางการวิจัย 3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 4. โครงการสนับสนุนการ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจยัและสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติและนานาชาติ 5. โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านทนุ
สนับสนนุการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ของหน่วยงาน/ คณะต่างๆ (จัดหารายได้จากการวิจัย) 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   โดยการแปลงค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามสูตร 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงคข์อง
โครงการ/กิจกรรม= 5 x 100   = ร้อยละ ...5.. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนทั้งหมด= 5 
  
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 

ค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม =100 

 
x 

 
5 = ..5.....คะแนน 

100 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ100 ร้อยละ100  5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดโครงการบรรจุไว้ในแผน
ปฎิบัติการประจ าปีด้านวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์อันเป็นพันธกิจ
หลักของหน่วยงานอย่างหลากหลาย 
 
 

มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
ในการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิจยั เช่นการให้ทุนวิจัย การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการเขียนผลงานวิจัยได้
อย่างเชี่ยวชาญ การสนับสนุนเงินทุนในเรื่องของการไป
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารประจ าหน่วยงาน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ 
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3. นายชูศักดิ์  ขันธชาติ 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

 ข้อ 1.ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  

          สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ เพื่อท าหน้าที่การจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการให้เป็น
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การก าหนดนโยบายและ
แผนงานของสถาบันวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ประกาศ  ณ วันที่ 3 
ธันวาคม 2547 ดังเอกสาร 2.1.1(1) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด้วย
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ  
ณ วันที่  13 มกราคม 2558 ดังเอกสาร 2.1.1(2) และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประกาศ  ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 ดังเอกสาร2.1.1(2) 
 
 

2.1.1(1) ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2547  
2.1.1(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ด้วยคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ  ณ 
วันที่ 13 มกราคม 2558  
2.1.1(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ด้วยคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ  ณ 
วันที่ 9 มีนาคม 2558 

 ข้อ 2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดบั มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพัฒนาหน่วยงาน 

     ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ดังรายงานการ
ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่  1/2559 วันจันทร์ ที่   11  
มกราคม  2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มี 3 คน คือ 1.นางสาววนิดา พิง

2.1.2(1) รายงานการประชุมรายงานการ
ประชุมสถาบนัวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 
1/2559 วันจันทร์ ที่  11  มกราคม  2559 
2.1.2.(2) รายงานผลการฝึกปฏบิัติการเร่ือง 
“การเขียนหนังสือราชการ” 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สระน้อย ต าแหน่งนักวิจัย 2.นางสาวจิตินันท์ พันธ์สุจริต ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 3.นายสรยุทธ สุทธิมา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป โดยเล็งเห็นว่าหลักส าคัญอย่างแรกในการท างานราชการนั้นต้อง
เรียนรู้เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” ดังเอกสาร 2.1.2(1) 2.1.2.(2) 
และเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยเข้าอบรมหลักสูตร
“นักวิชาการเพื่อสังคม”ระยะสั้น (In House) ระหว่างวันที่ 20-22 
มิถุนายน 2559 ดังเอกสาร 2.1.2(3) และสามารถวางแผนกลยุทธ์แบ่ง
งานตามสายงานได้เป็นอย่างดี ดังรายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งที่ 2/2559 วันพุธ ที่  24  กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ดังเอกสาร 2.1.2(4) และและมีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานมาพัฒนาสถาบัน ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ 
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ดังเอกสาร 2.1.2(5) เพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน ตลอดจนการให้ระบบโซเชียวเน็ตเวิ ร์คมาช่วย
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ผ่านทาง http://rd.vru.ac.th/index.html 

แนวทางการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้มีความสอดคลองไปในทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัยโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อน ในขณะเดียวกันได้มีการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด (2.1.2(6) 
 

2.1.2(3) ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เร่ือง ให้อาจารย์ และบุคคลากร
เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากร
ของมหาวิทยาลัยหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อ
สังคม”ระยะสัน้ (In House) ระหว่างวันที่ 
20-22 มิถุนายน 2559 
2.1.2(4)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคร้ังที่ 2/2559 วันพุธ ที่  24 
กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร ์
2.1.2(5) http://rd.vru.ac.th/index.html 
(2.1.2(6)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคร้ังที่ 3/2559 วันที่  24 มีนาคม  
2559 ณ ห้องสถาบันวิจยัและพฒันา ชั้น 3 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 

 

 ข้อ 3.ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  

      ผู้บริหารของสถาบนัวิจัยและพัฒนามีการก ากับ โดยมีการให้
บุคลากรภายในหน่วยงานจัดท างานในความรับผิดชอบ  (Job 
Description) ดังเอกสาร 2.1.3(1) ส าหรับการประเมินผลในแตล่ะ
รอบการประเมินได้มีการติดตามผลการด าเนนิงาน และมีการ
ประเมินผลการประเมินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังเอกสาร 2.1.3(2) 

2.1.3(1)  งานในความรับผิดชอบ  (Job 
Description)      
2.1.3(2)  แบบข้อตกลงและประเมินผล
สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของข้าราชการพล
เ รื อ น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปม.1 

 ข้อ 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

     ผู้บริหารของสถาบนัวิจัยและพัฒนามีการสนับสนนุให้
บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แบ่งงานตามส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบดังปรากฎในรายงาน
การประชุมคร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 และคร้ังที่ 3 ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และได้มีการอ านาจในการตัดสินใจให้แก่รองผู้อ านวยการฝ่าย
ต่างๆ ในการตัดสินใจในประเดน็ต่างๆ ในการประชุม ดังเอกสาร 
2.1.4(1) , 2.1.4(2) , 2.1.4(3) และเนื่องจากมีชว่งที่ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยและพัฒนามีภาระกิจจ าเป็นไม่สามารถปฏบิัติงานได้จึงให้

2.1.4(1)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้ งที่  1/2559  วันจันทร์  ที่   11  
มกราคม  2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
2.1.5(2)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒน าครั้ ง ที่  2 / 2559  วั นพุ ธ  ที่   2 4 
กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องสถาบันวิจัยและ

http://rd.vru.ac.th/index.html
http://rd.vru.ac.th/index.html
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
อ านาจในการตัดสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมคือ ให้รอง
ผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อปฏิบัติหนา้ทีแ่ทน
จนกว่าผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาจะมาปฏิบัติราชการได้
ตามปกติ ดังเอกสาร 2.1.4(4) 

พัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
2.1.5(3)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 
ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
2.1.4(4) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯที่ 1260/2559 
เรื่อง ให้รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการ 

ข้อ 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มศักยภาพ 

    ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการถ่ายทอดความรู้โดย
ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระแจ้งเพื่อทราบผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาจะน าข่าวสารหรือความรู้ต่างๆ มาแจ้งให้กับบุคลากรทราบ
ก่อนการประชุม ดังเอกสาร 2.1.5(1) และมีการสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรภายในหน่วยงานโดยให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง”การเขียนหนังสือราชการฯ” ดังเอกสาร 2.1.5(2) 

2.1.5(1)รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2559 ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
2.1 .5 (2 )  รายงานผลการฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเร่ือง”การเขียนหนังสือราชการฯ” 

 

 ข้อ 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
          1. หลักประสิทธิผล ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มีความสอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย ดังเอกสาร 2.1.6(1)- 
2.1.6(2) รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  ดังเอกสาร 2.1.6(3)-
2.1.6(4) ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถที่จะน าผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะ
บริหารงานต่อไป 
         2. หลักประสิทธิภาพ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการ
ก าหนดนโยบายต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือเกี่ยวกับงานวิจัย ดังเอกสาร 2.1.6(5) การ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่ างๆ อาทิ  ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการโครงการอบรมค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ 2.1.(6) เพื่อให้
การด าเนินการขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ที่สุด ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านระยะเวลา และได้มีการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

2.1.6(1) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 
2.1.6(2) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 
2.1.6(3) รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
2.1.6(4) รายงานการใช้งบประมาณรายไตร
มาส / ประจ าปี 
2.1.6(5) คู่มือการการวิจัย  
2.1.6(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
อบรมค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ 
2.1.6(7) โครงสร้างหน่วยงาน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
ราชูปถัมภ ์
2.1.6(8) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
2.1.6(9) รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งที่ 1/2559 ,ครั้งที่ 2/2559 และ
คร้ังที่ 3/2559    
2.1.6(10) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rd.vru.ac.th 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
          3. หลักการตอบสนอง การบริหารงานหรือการให้บริการสามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการมอบอ านาจให้รอง
ผู้อ านวยการ ในฝ่ายต่างๆ สามารถตัดสินใจในส่วนหน้าที่รับผิดชอบได้ และ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านต่างๆ เพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน ดังเอกสาร 2.1.6(7) ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการด าเนินการได้
เป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
ได้ การจัดสถานที่ในการท างาน และสภาพแวดล้อมภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะค านึงถึงผลประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยจะได้รับเป็นส าคัญ 
          4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถ
ประเมินผลการบริหารตามความรับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสาร 2.1.6(8) รวมถึงแสดงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
           5. หลักความโปร่งใส กระบวนการท างานของผู้บริหารมีการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
และก าหนดให้มีการประชุมภายในหน่วยงาน ดังเอกสาร 2.1.6(9) เพื่อชี้แจง
การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
งบประมาณ และด้านอ่ืนๆ แต่งตั้งบุคคลจากภายนอกหน่วยงานท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบการบริหารงาน มีการเปิดเผยแผนการด าเนินงาน ต่อ
สาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาดัง
เอกสาร 2.1.6(10)  รวมถึงมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน และเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนที่ก าหนด เอกสาร
2.1.6(11)            

6. หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสเข้าร่วม เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ เอกสาร
2.1.6(12)  ซึ่งมีบุคคลจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
           7. หลักการกระจายอ านาจ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
มอบอ านาจการตัดสินใจในส่วนงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้กับรองผู้อ านวยการ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านต่าง ๆ การให้บุคคลภายนอกหรือผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาให้ผลการ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของทุกฝ่าย  
          8. หลักนิติธรรม การบริหารงานโดยใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และค านึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองสถาบันวิจัย

2.1.6(11) รายงานการใช้งบประมาณรายไตร
มาส / ประจ าปี 2558 
2.1.6(12) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการ 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
และพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตลอดจนการบริหารบุคคลโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม  
           9. หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขการตกลงต่างๆ ใช้กับบุคลากรทุก
คน ทุกระดับด้วยความเสมอภาค ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริม สนับสนุน
ให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบุคลากรใน
องค์กร 
        10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การด าเนินการต่างๆ ยึดตามข้อตกลงที่เกิด
จากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง เกิดจากการประชุมร่วมกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่ง
รายงานการประชมุต่าง ๆ  สามารถเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวจิัยและพฒันา  
 

 ข้อ 7.ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหาร เอกสาร 2.1.7(1) ) และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 2.1.7(2)  
 

2.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ    
2.1.7(2) รายงานผลการประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้บริหาร 
2.1.7(3) รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาครั้งที่ 1/2559 ,ครั้งที่ 2/2559 และ
คร้ังที่ 3/2559    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดการความรู้  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา  แพงศร ี
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3. นางสาวกัญชญาวีร์  กลุพิพัฒน์เตชนาถ 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

 ข้อ 1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตัง้คณะกรรมการการจดัการ
ความรู้ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา (2.2.1(1)) ประกอบด้วย รอง
อธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
ส านักงาน และบุคลากร มีการประชุม (2.2.1(2)) เพื่อก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของ
หน่วยงาน (2.2.1(3)) โดยประเด็นความรู้ที่ได้ คือ ได้ประเด็นในการจัดการ
ความรู้ด้านการสร้างสรรคผ์ลงานวิจัย (2.2.1(4)) 
 

2.2.1(1) ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการ
ความรู้ ประจ าสถาบันวิจัยและพฒันา  
ที่ 106/2559 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2559 
2.2.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559  
2.2.1(3) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2556-2560) 
2.2.1(4) แผนการจัดการความรู้  สถาบันวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2558 

 ข้อ 2.มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดแผนการจัดการความรู้ (2.2.2(1)) 

2.2.2(1) แผนการจัดการความรู้  สถาบันวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2558 
 

 
 

  ข้อ 3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ โดยมกีารจัดกิจกรรม/โครงการค่ายวิจัยเพื่อใช้
ในการขอผลงานวิชาการ  เมื่อวันที่ 27 – 29 เม.ย.2559 (2.2.3(1)) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากร
กลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา (2.2.3(2)) 

2.2.3(1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 
27- 29 เม.ย.2559 
2.2.3(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  ข้อ 4. การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทัง้ที่
มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรยีนรู้อืน่ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติทีด่ี มาพัฒนาและ
จัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) บนเว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา(2.2.4(1)) 

 

2.2.4(1) เว็บไซตส์ถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  ข้อ 5. มีการก ากับ ติดตาม การน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก ากับ ติดตาม การน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ใช้ในการ
เขียนโครงการวิจัยเพื่อของบทุนสนับสนุน(2.2.5(1)) 
 

2.2.5(1) โครงร่างการวิจัย 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ 
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3. นายสรยุทธ  สุทธิมา 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน (2.3.1(1) โดยมีผู้บริหารระดับสูง คือ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
รองอธิการบดีซึ่งเป็นผู้ดูแลตัวบ่งช้ีและรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน 
คือ ด้านวิจัยทั้งหมด เป็นประธานท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้ 

2.3.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่ 109/2559 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2559 
 

 ข้อ 2. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการใน  ข้อ  1 และ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีประชุมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการ (2.3.2(1)) โดยท าการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงสูง และด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(2.3.2(2)) ท่ีเป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปจัจัยความเสีย่งท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ทีส่่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

2. 3 .2( 1 )  บันทึกรายงานการประ ชุมและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2.3.2(2) แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 ข้อ 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน    
ข้อ 2 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในแผนบริหารความ
เสี่ยงของสถาบันวิจัยฯ (2.3.3(1)) 
 

2.3.3(1) แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา  
2559 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน  โดยมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเรื่องความเสี่ยง (2.3.4(1)) 
ต่อผู้บริหารและและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจยัและ
พัฒนา  (2.3.4(2)) 

2.3.4 (1) รายงานผลการตดิตามและประเมินผล
ร่วมกันของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน ปีการศึกษา 2558   
2.3.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เรื่องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

 ข้อ 5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในของหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  (2.3.5(1)) ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 

2.3.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ 
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3. นายสรยุทธ  สุทธิมา 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร  (2.4.1(1))  และมีการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
(2.4.1(2)) 

2.4.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  ที่  108/2559 ลงวันที่  18 
มกราคม  2559 
2.4.1(2) แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
 

 ข้อ 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็น

ตัวก าหนดและกลไกในการพัฒนาบุคลากร 2.4.2(1) 
2.4.2(1) แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
  
 

 ข้อ 3. มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสรมิและให้โอกาสแก่บุคลากรในการไป

พัฒนาหรือฝึกอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรแต่ละสายงานท้ัง
ในและนอกมหาวิทยาลัย 2.4.3(1)) 
 

 

2.4 .3(1) ค าสั่ งให้บุคลากรไปอบรมเพิ่มพูน
ความรู้จากหน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ 4. มีระบบการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน น าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้ก ากับ 
ติดตาม (2.4.4(1)) โดยให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาบุคลากร ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัดท ารายงานหลังจากเข้ารับการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 
(2.4.4(2))  

2.4 .4(1) คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน  
2.4.4(2) แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร 

 ข้อ 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมเรื่องจรรยาบรรณตาม

ค าสั่งของมหาวิทยาลยั และให้ปฏบิัติตามแนวประกาศจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลยั (2.4.5(1)) 

2.4.5(1) ค าสั่งให้บุคลากรเข้าอบรม เรื่อง
จรรยาบรรณ 
2.4.5(2) ประกาศเรื่องจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลยั 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
    สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็น
ตัวก าหนดและกลไกในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการก าหนดโครงการที่
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาในแต่ละสายงานไว้ในแผน 2.4.6(1) 
 

2.4.6(1) ค าสั่งให้บุคลากรไปอบรมเพิ่มพูน
ความรู้จากหน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลยั ตามที่แผนพัฒนาบคุลากรก าหนด
ไว้ไดห้มดทุกโครงการ 

 ข้อ 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการน าผลรายงานจากการไปพัฒนาของ
บุคลากร (2.4.7(1)) มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีในเรื่องของการ
พัฒนาบุคลกร (2.4.7(2)) 
 

2.4.7(1) เอกสารการรายงานผลการอบรมของ
บุคลากร 
2.4.7(2) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 2 การบรหิารและการจัดการ  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1.อาจารย์อัจจิมา  มั่นทน 
2.นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3.นางสาววนิดา  พิงสระน้อย 
4.นายชูศักดิ์  ขันธชาติ 
5.นางสาวจิตินันท์  พันธ์สุจรติ 

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

ผลการด าเนินงาน 
            

             

เกณฑ์การประเมิน   
เทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 
ค่าเฉลี่ย 

1.51-2.50 
ค่าเฉลี่ย 

2.51-3.50 
ค่าเฉลี่ย 

3.51-4.50 
ค่าเฉลี่ย 

4.51-5.00 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4.51-5.00 3.02  3 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1.ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธร์ะยะ 5 ปีและวิเคราะห์

ความสอดคล้องพร้อมตารางแสดงการเชื่อมโยงกลยุทธ์
ระดับหน่วยงานไปสู่ระดับสถาบันและระดับชาติไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 
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2.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสว่นเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงานในปีถัดไป 
3.ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยเชิญผู้มีความ
เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมในปีถัดไป 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1.ควรน าเสนอภาพการเชื่อมโยงกลยุทธ์ระดับสถาบันฯสู่ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติในรูปแบบแผนภูมิ 
เพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
2.ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานในภาพกว้าง 
3.คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น การจัดการความรู้ ความเสี่ยง ที่มาจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญภายนอก
หน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ 
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3. นายสรยทุธ  สุทธิมา 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1.มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
(3.1.1(1))  และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงนิซึ่งอยู่ในรูปแบบของแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน (3.1.1(2)) 

 
 

3.1.1(1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.1.1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 ข้อ 2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร 
สถาบนัวิจัยและพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณในสถาบนัการศกึษา 
โดยพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวจิัยให้
สูงขึ้น สามารถท างานวิจัยที่มีคณุภาพและประสิทธิภาพ ไว้ใน
แผนปฏบิัติการประจ าป ี3.1.2(1) 

3.1.2(1) โครงการต่างๆในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และ 2559 
 

 ข้อ 3.มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก
ไตรมาส 
สถาบนัวิจัยและพัฒนามีการรายงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส 
รอบ 3 / 6 / 9 / 12 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3.1.3(1)  ร า ย ง าน ไ ตรม าสทุ ก ไ ตรมาส 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 ข้อ 4.มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
สถาบนัวิจัยและพัฒนามีการจัดเตรียมข้อมูลในการรายงานผลการใช้
เงินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

3.1.4(1) มีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่  22 
กันยายน 2558 

 ข้อ 5. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการใช้
จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาได้จัดท ารายงานไตรมาสต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทกุ รอบ 3/6/9/12 เดือนและรายงาน

3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2558 วันที่ 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานกองนโยบายและ
แผน 
 

15 มกราคม 2558- ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 12 
มีนาคม 2558 – ครั้ งที่  6/2558 วันที่  11 
มิถุนายน 2558 -  ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 7 
ตุลาคม  2558 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา  แพงศร ี
2. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง 
3. นางสาวกัญชญาวีร์  กลุพิพัฒน์เตชนาถ 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 1.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ  พันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่สอดคล้องกับ พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ด าเนินการตามแผนฯที่ก าหนดในแผนด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

4.1.1(1) ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถาบันวจิัยและพัฒนา             
ที่ 111/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 
4 .1.1(2)  แผนด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4.1.1(3) คู่มือประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2558 (sar) 
4.1.1(4) Improvement Plan 
4.1.1(5) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ข้อ 2.มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนดนโยบายการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน โดยปรากฏในคูม่ือประกันคณุภาพฯ รวมทั้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานเครือข่ายภายในด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
 
 
 

4.1.2(1) คู่มือประกันคุณภาพฯ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2558 
4.1.2(2) คู่มือประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2558 
4.1.2(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเครือข่าย
ภายในด้านการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนา / มหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ 3.มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย               
(1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
(2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา      
(3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคณุภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็

4.1.3 (1) บันทึกการส่ง Common dataset 
4.1.3(2) รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 
เดือน  
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
รายงานประเมินคณุภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัและส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยปรากฏในรายงานการด าเนินงานตาม
ระบบควบคุมคณุภาพ PDCA และมแีผนพัฒนาคณุภาพฯ 

4.1.3(4)รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ 
 

 ข้อ 4.มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการน าผลการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนนิงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี โดยปรากฏในแผนพัฒนาคณุภาพของ
สถาบันวิจยัและพัฒนาและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจยั
และพัฒนา 

4.1.4(1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
4.1.4(2) Improvement Plan 
4.1.4(3) แผนด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
4.1.4(4) แผนด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ข้อ 5. มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการด าเนนิงานควบคุมคุณภาพ การ

ติดตาม ตรวจสอบและมีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ก าหนดใน CHE QA Online และน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

4.1.5(1) บนเว็บไซต์ http://rd.vru.ac.th/ 
4.1.5(2) facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001048107966&fref=ts
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องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.5.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ  กลา้ประเสริฐ 
2. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา  แพงศร ี
3. อาจารย์อัจจมิา  มั่นทน 
4. นางสาวกรรณิกา สร้อยส าโรง 
5. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ 
6. นางสาววนิดา  พิงสระน้อย 
7. นายชูศักดิ ์ ขันธชาติ 
8. นางสาวจิตินันท์  พันธ์สุจรติ 
9. นายสรยุทธ  สุทธิมา 

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

ผลการด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนให้จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ด าเนินการดังนี ้

-เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vur.ac.th ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การท างานวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ ดังเอกสารที่ 5 .1.1(1), 5.1.1(2), 
5.1.1(3),5.1.1(4) 

- ฐานข้อมูลงานวิจัย (เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของ
คณาจารย์ ดังเอกสารที่ 5.1.1(5) 
- ฐานข้อมูลนักวิจัย (โดยสถาบันวจิัยและพัฒนามีการจดัท าระบบการ
จัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้
ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส ์ประกอบด้วย โครงการวิจัย 
งบประมาณ แหล่งทุน การตีพมิพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล การ
น าไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 5.1.1(6),5.1.1(7),5.1.1(8) 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
สวพ.5.1.1(1) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 5 ปี  
สวพ.5.1.1(2) แผนกลยุทธ์ ปี 2558-2560 
สวพ.5.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
สวพ.5.1.1(4)  ระเบียบมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวข้องกับการวิจัยต่างๆ  
สวพ.5.1.1(5) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย  
สวพ.5.1.1(6) ฐานข้อมูลงานวิจยัส านักวทิยา
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(http://lib.vru.ac.th/?q=node/124) 
สวพ.5.1.1(7) ฐานข้อมูล ส าหรับเผยแพร่
บทความวิจยั https://www.tci-
thaijo.org/index.php  
สวพ.5.1.1(8) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
นักวิจัย สถาบันวิจยัและพฒันา 
http://roms.vru.ac.th/ 
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ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ ดังนี ้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้บริการด้านห้องปฏิบตัิการ/ศูนย์เครื่องมือ
ต่างๆ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะ ดังเอกสารที่ 5.1.2(1) 
- มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
จัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให้ค าปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับงานวจิัยดัง
เอกสารที่ 5.1.2(2) 
- มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นแหลง่สืบค้นงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ดัง
เอกสารที่ 5.1.2(3) 
- มีการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ และร่วมกิจกรรมการวิจัยในทางวิชาการและวิจยักับ
มหาวิทยาลยั และมหาวทิยาลัยกลุ่มเครือข่ายโดยมีกิจกรรมโครงการ
และบนัทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ดงั
เอกสารที่ 5.1.2(4), 5.1.2(5) 5.1.2(6) 

สวพ.5.1.2(1) หน้าเว็บไซตศ์ูนย์วทิยาศาสตร์ 
โดยมีห้องปฏิบัติการวจิัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร ์
สวพ.5.1.2(2) “คลินิกวิจัย” ส าหรับให้
ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
สวพ.5.1.2(3) ห้องสมุด  (ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับค้นคว้างานวิจัย) 
สวพ.5.1.2(4)  โครงการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
Thailand Research Expo 2015 
สวพ.5.1.2(5)  โครงการประชุมสมัมนาทาง
วิชาการระดับชาติ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7 
สวพ.5.1.2 (6)  บันทึกความเข้าใจด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 

 

 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มีการจดัสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏบิัติ
ราชการทุกปีงบประมาณ  โดยแยกเป็นงบประมาณ 2 ประเภท คือ  

(1) งบกองทุนวิจัย  ส าหรับการขอทุนภายในและ 
(2) งบแผ่นดิน  ส าหรับการขอทุนภายนอก  คืองบจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และงบจากส านักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

สวพ.5.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
2558 
สวพ.5.1.3(2) แผนกลยุทธ์การเงินของ
หน่วยงาน 2558 

 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มีการจดัสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏบิัติ
ราชการทุกปีงบประมาณ  ส าหรับการขอทุนไปน าเสนอบทความวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประทศ  

สวพ.5.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
2558 
สวพ.5.1.4(2) แผนกลยุทธ์การเงินของ
หน่วยงาน 2558 

 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
นักวิจัยและคณาจารย์  โดยจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น  
บรรจุไว้ในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี  โดยมีรางวลัและ
ประกาศนียบัตรมอบให้นักวิจัยในทุกๆปี 
 

สวพ.5.1.5(1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน 
สวพ.5.1.5(2) ภาพบรรยากาศการจัดงานเชิด
ชูเกียรติ 
 
 



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

35 
 

ผลด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
โดยด าเนนิการก าหนดขัน้ตอนตา่งๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธบิัตร 
อนุสิทธิบัตร ทรัพยส์ินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 5.1.6(1) 
- จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยวา่ด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจดัสรร
สิทธิประโยชน์ด้านทรัพยส์ินทางปัญญา ดังเอกสารที่ 5.1.6(2), 
5.1.6(3), 5.1.6(4)5.1.6(5) 

สวพ.5.1.6(1) ขั้นตอนการด าเนินงานจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สวพ.5.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและ
จัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร พ.ศ.2558 
สวพ.5.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 
สวพ.5.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ห รื อ สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ จ า ก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 
สวพ.5.1.6(5) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
การน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความ
วิจั ย ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6  ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 



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

36 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

 
 จากผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพฒันา เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด ในรอบปี
การศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาภายในสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 8 8 8 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 
ร้อยละ 
100 

100 
=   ร้อยละ100 บรรลุ 5 คะแนน 

100 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 7 7 7 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 7 7 7 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 4.51-5.00 
 

=   3.02 ไม่บรรล ุ 3.00 คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 4.6 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 5 5 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชีท้ี่ สวพ. 5.1  6 6 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5 5 คะแนน 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 5 คะแนน 

รวมทุกตัวบ่งชี้ (10 ตัวบ่งชี้) 4.80 

 

 

 

X 5 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค์ 
และแผนด าเนนิการ 

2 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 5 4.60 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 1 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนนิงานตามภารกิจเฉพาะ
ของหน่วยงานสนบัสนนุ 

1 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

รวม 10 4.80 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมิน    

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 
 
 


