รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงาน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร
จานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตารางที่ 1)
- สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน
(ตารางที่ 2)
- รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิทยาลัย สานัก สถาบัน ปีการศึกษา 2559
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

1
1
1
1
2
4
4
4
4
5
5
13
13
14
14

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญาในการบริหารจัดการศึกษา คือ “วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและ
ท้องถิ่น” มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทางการดาเนินงาน คือ“ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์” และมีการ
กาหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ “องค์ความรู้สู่การพัฒนา”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสร้างการบริหารงานในรูปคณะกรรมการมีผู้อานวยการสานัก เป็น
หัวหน้าส่วนราชการ มีรองผู้อานวยการ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยสถาบัน และฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิจัยและสิทธิบัตร โดยมีหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ เป็นผู้รับภาระหน้าที่กากับดูแลบุคลากรทุกกลุ่มงาน
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสายวิชาการ จานวน 4 คน โดยจาแนก เป็นข้าราชการ จานวน 2 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน มีวุฒิ ทางการศึกษา ปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 3 คน มีผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 1 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 6 คน มีวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี 4
คน และปริญญาโท 2 คน
การพัฒนาหน่วยงาน โดยการสร้างวัฒนธรรมการยกย่องผลงาน การมีส่วนร่วมการยอมรับซึ่งกันและกัน
การเปิ ดโอกาสให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ ยึ ดถือความดี มีประสิ ทธิภ าพในการทางาน เน้นผู้ มารับบริการ
(นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป) เป็นสาคัญไปจนถึง การสร้างความเข้าใจในประเด็นเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ ที่บ่งบอกจุดมุ่งหมายหรือความสาเร็จของหน่วยงาน โดยระบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้จากหน่วยงานสู่
บุคคล ทุกตัวบ่งชี้ที่กาหนดต้องนาสู่ตัวบ่งชี้ระดับบุคคล เพื่อกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดรับ
กับเป้าหมายของหน่วยงาน
มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัย
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่จาเป็น พร้อมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลและจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างจิตสานึกของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความ
รับ ผิ ดชอบร่ ว มกัน ในการพัฒ นาโดยดาเนิ น งานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลงานตามพันธกิจมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 องค์ประกอบคุณภาพ
6 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
3
องค์ประกอบที่ 2
3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
6

คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.16
5.00
4.58

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกาหนดวัน
ประเมิน ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่
9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมิ นของแต่ละตัวบ่งชี้ และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการ
ตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อแนะนาคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
(2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อานวยการ ผู้แทน
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิด
โอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินทาการปรับปรุงแก้ไข และจัดทาเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อดาเนินการต่อไป
2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ว นที่เป็น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ(3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อ
ที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

เกณฑ์การตัดสินผล
ช่วงคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับต้องปรับปรุง
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
ชื่อหน่วยงำน
ภาษาไทย
:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาษาอังกฤษ :
Research and Development Institute
ที่ตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute) เป็นหน่วยงานสนับสนุน
มีชื่อเดิมว่า "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 มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งหน่วยปฏิบัติงานเพิ่ม โดยตั้งสานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ และ
ศูนย์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นขึ้น และพัฒนาเป็นสานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ ในช่วงปี พ.ศ.2546 และแยกบทบาทออกจากสานักวิจัยและบริการวิชาการ และได้เปลี่ยนชื่อ
สานักวิจัยและบริการวิชาการ เป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 เพื่อ
ทาหน้าที่ส่งเสริม ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุพันธกิจ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญำ (Philosophy)
“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์”
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1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
“องค์ความรู้ สู่การพัฒนา”
เอกลักษณ์
“วิจัยตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้ำงองค์กร
อธิการบดี
รองอธิการบดี

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการสถาบัน
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
VRUBI

งานบริหารงานทั่วไป

งานวิจัยสถาบัน

งานส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิจยั และสิทธิบตั ร
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โครงสร้ำงกำรบริหำร
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ
รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ VRUBI

อ.อัจจิมา มั่นทน
รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
รักษาการหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการสถาบัน

งานวิจัยสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

นายสรยุทธ สุทธิมา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

นางสาววนิดา
พิงสระน้อย
นักวิจัย

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ้าหน้าที่วิจัย

งานส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย
และสิทธิบตั ร

น.ส.จิตินันท์ พันธ์สุจริต
นักวิชาการศึกษา

น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ

พนักงานธุรการ ส 3
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1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจาคณะ กรรมการอานวยการ)
รำยชื่อผู้บริหำร /กรรมกำรบริหำร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์
กาญทนานนท์
รองอธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผู้อานวยการ
3. อาจารย์ปิยะ
กล้าประเสริฐ
รองผู้อานวยการ
4. อาจารย์อัจจิมา
มั่นทน
รองผู้อานวยการ
5. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา
แพงศรี
รองผู้อานวยการ
6. นางสาวกรรณิกา
สร้อยสาโรง
รักษาการหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
1.6 จานวนอาจารย์และบุคลากร
รำยชื่อผู้บริหำร /กรรมกำรบริหำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา
2. อาจารย์ปิยะ
3. อาจารย์อัจจิมา
4. อาจารย์ ดร.พรรณวิภา
5. นางสาวกรรณิกา
บุคลำกร
1. นางสาวกรรณิกา
2. นายสรยุทธ
3. นางสาววนิดา
4. นายชูศักดิ์
5. นางสาวจิตินันท์
6. นางสาวกัญชญาวีร์

คาวชิระพิทักษ์
กล้าประเสริฐ
มั่นทน
แพงศรี
สร้อยสาโรง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รักษาการหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

สร้อยสาโรง
สุทธิมา
พิงสระน้อย
ขันธชาติ
พันธ์สุจริต
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

รักษาการหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา
พนักงานธุรการ ส 3

1.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
12,310,900- บาท
2. เงินงบกองทุนวิจัย
3,557,700- บาท
1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้

1.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
การบริหารของสานัก/สถาบัน เพื่อกากับติดตาม
ค่ำเป้ำหมำย
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
: 6 ข้อ
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 6 ข้อ ดังนี้
ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
 ข้ อ 1. พั ฒ นำแผนกลยุ ท ธ์ จ ำกผลกำรวิ เ ครำะห์ : 6 ข้อ
: 6 ข้อ
SWOT โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงำนและ
พัฒนำไปสู่แผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้ คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และ ตนเอง
กรรมกำร
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ : 5 คะแนน
: 5 คะแนน
อนุมัติ
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
สถำบั นวิ จั ยและพั ฒนำมี กำรพั ฒนำแผนกลยุ ทธ์ โดย
 บรรลุ
 บรรลุ
เชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงำนและพั ฒ นำไปสู่
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำและนำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ในกำร หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)
ประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2559
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

 ข้อ 2. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผล
จำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกภำยนอก
หรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ำมำรถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำร
ดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำม
เสี่ยงลดลงจำกเดิม
สถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ ยงโดยมี ประเด็นควำมเสี่ ยง คือ ควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรและวิจัยร่วมกับองค์กรภำยนอกยังมีน้อย ทำให้ได้รับ
งบประมำณวิจัยภำยนอกน้อย
 ข้ อ 3. บริ ห ำรงำนด้ ว ยหลั ก ธรรมำภิ บ ำลอย่ ำ ง
ครบถ้ว นทั้ง 10 ประกำรที่อธิบ ำยกำรดำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน
ผู้บริหำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร

1. ในเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้ระบุหลักฐำน
เพิ่ ม เติ ม คื อ บั น ทึ ก ข้ อ ควำม – รำยงำน
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ของกำรด ำเนิ น งำนตำมแผน
บริ ห ำรควำมเสี่ ย ง รอบ 12 เดื อ น ลงวั น ที่ 4
สิงหำคม 2560
2. ในเกณฑ์ ข้ อ ที่ 4 แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ำก
ควำมรู้ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล ควรอธิ บ ำย
รำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โดยระบุ ชื่ อ บุ ค ลำกรใน
สถำบันวิจัยและพัฒนำที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ นประเด็นควำมรู้ที่กำหนดด้วย
3. ในเกณฑ์ข้อที่ 6 กำรดำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในควรเพิ่มเติมกำรอธิบำย
รำยละเอี ย ดใน 3 ประเด็ น คื อ กำรควบคุ ม
คุ ณ ภำพ กำรตรวจสอบคุ ณ ภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ
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ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

 ข้อ 4 ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้อย่ำงน้ อย 1 ด้ำน และจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร
และนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
สถำบันวิจัยและพัฒนำได้กำหนดประเด็นควำมรู้ในกำร
จัดกำรควำมรู้ ในด้ ำนเทคนิคกำรจัดประชุมและกำรเขียน
รำยงำนกำรประชุม โดยเผยแพร่สู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
และเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของสถำบั นวิ จั ยและพั ฒนำ ซึ่ ง
บุคลำกรในสถำบันวิจัยและพัฒนำสำมำรถนำมำปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริงได้
 ข้อ 5. กำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำร
บริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
สถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรกำกับและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรของ
หน่วยงำน
 ข้อ 6. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พัน ธกิจ และพัฒนำกำรของหน่ ว ยงำนที่ได้ปรับให้ มีกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริ ห ำรงำนหน่ ว ยงำนตำมปกติ ที่ ป ระกอบด้ ว ย กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมิน
คุณภำพ
สถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำมี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมีระบบและกลไกที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำนซึ่งมีกำร
แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพอย่ ำ ง
ชัดเจน และมีกำรควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
มีกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยมีกำรรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
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ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
1.2 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น โค รงการตาม ค่ำเป้ำหมำย
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
: ร้อยละ 95
ผลกำรประเมิน
ข้อค้นพบ
: ร้อยละ 70

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

สถำบันวิจยั และพัฒนำมีแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรตลอด
ปีงบประมำณ 2560 จำนวน 10 โครงกำรหลัก ได้มีโครงกำรที่
ดำเนินกำรและบรรลุเป้ำหมำยจำนวน 7 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำร 2.1.1 พัฒนำอำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยให้มีสมรรถนะในกำรผลิตและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั สู่
สำกล
2. โครงกำร 2.2.1 จัดหำทุนสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัย
3. โครงกำร 2.2.2 ส่งเสริมงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ให้มีกำร
เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของ
ประเทศ
4. โครงกำร 2.3.1 สร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประชำรัฐ ลด
ควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชำติ
5. โครงกำร 2.3.2 กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
6. โครงกำร 2.4.1 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจยั
7. โครงกำร 5.1.1 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
สู่ควำมเป็นเลิศ

วิธีการคานวณ :
คำนวณค่ำร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมตำมสูตร
7 โครงกำร
10 โครงกำร

X 100 = ร้อยละ 70

เปรียบเทียบร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน
70
X5
= 3.5 คะแนน
100
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ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลกำรประเมิน
: ร้อยละ 70

คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 3.5 คะแนน
: 3.5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)
1. ควรตั้งค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับ
โครงกำร
2. ให้ปรับแก้ไขหลักฐำนให้ตรงกับเล่มรำยงำน

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ ค่ำเป้ำหมำย
หน่วยงาน
: 4.51
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ ดังนี้
ผลกำรประเมิน :
มีแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ ค่ำเฉลี่ย 3.56

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ตั้ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หำคม 2559 ถึง วั นที่ 10 กรกฎำคม 2560 มี
ผู้ตอบรับแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ รวมจำนวน 120 คน มีผล
คะแนนกำรประเมิน
กำรประเมินควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.56
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ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลกำรประเมิน :
ค่ำเฉลี่ย 3.56

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 4 คะแนน
: 4 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

สวพ. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
2.1 สร้างสรรค์
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 6 ข้อ ดังนี้
 ข้อ 1. มีร ะบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารงานวิ จัย ที่

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่ำเป้ำหมำย
: 6 ข้อ
ผลกำรประเมิน
: 6 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลกำรประเมิน
: 6 ข้อ

สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
สถำบันวิจัยและพัฒนำมีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
งำนวิ จั ย และงำนสร้ ำ งสรรค์ ซึ่ ง ปรำกฏในเว็ บ ไซต์ ข อง
สถำบั น วิ จั ย โดยมี ฐ ำนข้ อ มู ล งำนวิ จั ย ฐำนข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย
งบประมำณ แหล่งทุน กำรตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงำนวิจัยที่ได้รับ
รำงวัล เป็นต้น

คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่
 ข้อ 2. สนั บ สนุ น พั น ธ กิ จ ด้ า นการวิ จั ย หรื อ งาน
ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)
สร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัย
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย
เช่ น ระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำรวิจัย
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร
กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะ
หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting Professor)

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำร
วิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- มีห้องปฏิบัติกำรวิจัย มีศูนย์ให้คำปรึกษำ มีแหล่ง
ค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนงำนวิจัย และมีกำรส่งเสริมกำรเข้ำ
ร่วมประชุมวิชำกำร และนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

สถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรจัดสรรงบประมำณ 2
ประเภท คือ งบกองทุนวิจัย และงบแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะ
1. ในเกณฑ์ข้อที่ 5 ให้เพิ่มเติม
รำยละเอี ย ดกำรเขี ย นอธิ บ ำยโดยระบุ แ ยก
ประเด็ นกำรด ำเนิน โครงกำรที่เกี่ ยวข้อ งกั บ
กำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย กำร
สร้ำงขวัญและกำลังใจอำจำรย์และนักวิจัยที่มี
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
2. ในเกณฑ์ข้อที่ 6 ควรเพิ่มหลักฐำนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลไกในกำรด ำเนิ น งำน เช่ น
คำสั่งแต่งตั้งหรือบันทึกข้อควำมที่มอบหมำย
ให้ บุค คลำกรรั บผิ ดชอบหรื อเป็น ตัว แทนใน
กำรประสำนงำน
3. ควรปรับแก้ไขวิธีกำรเขียนรำยงำน
กำรประเมิ น ตนเองโดยให้ เ ขี ย นอธิ บ ำย
รำยละเอียดให้ชัดเจนตำมประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์ในแต่ละข้อ

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

สถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อ
สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน
กำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรื อนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ ผ ลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ ำ งสรรค์ ใ นกำรประชุ ม วิ ช ำกำรหรื อ กำรตี พิ ม พ์ ใ น
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
 ข้ อ 5. มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ และนั ก วิจั ย มี

การสร้า งขวัญ และก าลั งใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

สถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์
และนักวิจัย และมีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
 ข้ อ 6.มีร ะบบและกลไกเพื่ อช่ วยในการคุ้มครองสิ ท ธิ์

ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

สถำบันวิจัยและพัฒนำมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำร
คุ้ มครองสิ ทธิ์ ของงำนวิ จั ยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ ที่ น ำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนดขั้นตอนต่ำงๆใน
เรื่องกำรจดลิขสิทธิ์ สิทธิบั ตร อนุสิทธิบัตร ทรั พย์สินทำง
ปัญญำเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยและได้จัดทำ
ประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจัดสรร
สิทธิประโยชน์ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
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ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ผลประเมินตนเอง
(SAR)
สวพ. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ค่ำเป้ำหมำย
2.2 ข้อค้นพบ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รับเงินสนับสนุน
: 25,000 บำท
งำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอก จำนวน 83,333
ผลกำรประเมิน
บำท รวมทัง้ หมด จำนวน 83,333 บำท มีนักวิจัยทั้งหมด (ไม่ : 83,333 บำท

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

นับรวมผู้ศึกษำต่อ) จำนวน 1 คน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
จำกภายในสถาบัน
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
จำกภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

83,333

3. จำนวนนักวิจัยทีป่ ฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำ
ศึกษำต่อ)
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
4.จำนวนนักวิจัยที่ลำศึกษำต่อ
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

1

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลกำรประเมิน
: 83,333 บำท

คะแนนกำรประเมิน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ผลประเมินตนเอง
(SAR)
สวพ. ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย
ค่ำเป้ำหมำย
2.3 ข้อค้นพบ
: ร้อยละ 20
สถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำ มี ผ ลงำนวิ ช ำกำรของนั ก วิ จั ย ผลกำรประเมิน
จำนวน 1 เรื่อง โดยเป็นผลงำนค่ำน้ำหนัก 0.20 จำนวน : ร้อยละ 20
จำนวน 1 เรื่อง ผลรวมค่ำถ่วงน้ำหนักของผลงำนวิชำกำร
ของนักวิจัยเท่ำกับ 20
คะแนนกำรประเมิน

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าน้าหนัก
(1)

จานวน (ชิ้น)
(2)

ผลงานทางวิชาการ
1
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)
20

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลกำรประเมิน :
ร้อยละ 20

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
6
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2

ร้อยละ 95

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ร้อยละ
4.51

6 ข้อ
7
100

= ร้อยละ 70
ค่าเฉลี่ย 3.56

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการ
ประเมิน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.5 คะแนน

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ สวพ.2.1
6
6 ข้อ
บรรลุ
25,000
ตัวบ่งชีท้ ี่ สวพ.2.2
83,333 บาท
บรรลุ
บาท
ตัวบ่งชีท้ ี่ สวพ.2.3
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
บรรลุ

4.16 คะแนน

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

5 คะแนน
4.58 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.2 ตาราง 2 สรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน
จานวน
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ (รายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
3
4.16
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามภารกิจของ
3
5.00
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
6
4.58
ผลการประเมิน
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ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

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

3.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาระบบการบริหารที่ชดั เจนเป็นรูปธรรมจากปีที่ผา่ นมา เช่น แผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้ เป็นต้น

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนพัฒนางานประจาเข้าสู่
งานวิจยั (R2R) เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
2. โครงการที่มีการดาเนินงานในระยะยาวให้กาหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการเบิกจ่าย
ตามไตรมาส

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ วิทยำลัย สำนัก สถำบัน
ปีกำรศึกษำ 2559

ภาคผนวก ข
ภำพกิจกรรมกำรตรวจประเมิน

