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 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา          

จะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัด

เพ่ิมเติม 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2563 - 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหสถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการ

ปฏิบั ติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่  1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 135 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา

กับเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1 . ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก

ป ฏิ บั ติ ที่ มี ศั ก ย ภ าพ

ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า

ประเทศ 

3 1 33.33 2 66.67 3 - - 3 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

2. ยกระดับ คุณ ภาพ

ก า ร ศึ ก ษ าแ ล ะ เป น

ศูนย กลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน 

3 - - 3 100 3 - - 3 100.00 

3. ยกระดับ คุณ ภาพ

ชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

4 - - 4 100 4 - - 4 100.00 

4 . มหาวิทยาลัยแห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมภิบาล  

3 - - 3 100.00 3 - - 3 100.00 

ส วนที่  2 การใช จ าย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง

หนวยงาน 

2 2 100 - - 2 2 100.00 - - 

สวนที่  3 ตัวช้ี วัดตาม

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 1 100 - - 1 - - 1 100.00 

รวม 16 4 25.00 12 75.00 16 2 12.50 14 87.50 

  จากตารางที่ 135 พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด โดยมีผล

การดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 14 ตัวช้ีวัด (รอยละ 87.50)  

และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 12.50) ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ซึ่งมีทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย 

จำนวน 12 ตัวช้ีวัด (รอยละ 75.00) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวช้ีวัด (รอยละ 25.00) 

ซึ่งพบวารอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 75.00 

เปนรอยละ 87.50 
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ตารางท่ี 136 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รายวิชา 20 36  

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

รอยละ 0.8 0.89  

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 50 59.54  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาการศกึษาของทองถ่ิน  

2.4 สถานศึกษาในพื้นที่ที่ไดรับการยกระดับ โรงเรียน 7 9  

2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาที่

พัฒนาข้ึนจากฐานเดิม  

เพิ่มข้ึนรอย

ละ  

2 5.76  

2.6 สถาน ศึกษาที่ มี ผ ลการบ ริห ารจั ดการ

สถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนาเปนไปตาม

เปาหมาย  

รอยละ 50 100  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 10 17  

3.2 ประชาชน ในพื้ นที่ เป าหม ายมี ร ายได

ครัวเรือนเพิ่มข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 

รอยละ 15 53.46  

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการ

ทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม/พัฒนา 

ผลิตภัณฑ 25 35  

3.4 ผูสูงอายุในชุมชนเปาหมายมีคุณภาพชีวิตทีดี่ รอยละ 15 62.5  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

4.2 รายไดจากการบรหิารทรพัยสนิ  ลานบาท 3 4.23  

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 3.51  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.33  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 70.08  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 70.92  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รอยละ 80 81.25  

 
หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 136 พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด  

โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 

2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 



 

530 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการ ตามประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม จำนวน  

16 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวา

เปาหมาย 14 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 87.50 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 

12.50 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน จำนวน 4 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 4 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน  จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงาน

ตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด  
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นได

ดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาทุกตัวช้ีวัด ในประเด็นยุทธศาสตรที่

ไดรับมอบหมาย ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแต

อยางไรก็ตามยังมีตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสถาบัน มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่สถาบัน

รับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่

กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของสถาบัน 

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

 

 
 

 

 

  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 30.63  คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.38 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 137 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 15,792,869.70 56.47 

2 งบประมาณเงินรายได 12,173,713.00 43.53 

รวมท้ังสิ้น 27,966,582.70 100.00 

 

  จากตารางที่ 137 แสดงวาสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณ

แผนดินรอยละ 56.47  และไดรับงบประมาณเงินรายไดรอยละ 43.53 

ตารางท่ี 138 แหลงงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 25,745,476 37,276,165 32,780,500 41,483,581 15,792,870 

งบประมาณเงินรายได 1,264,000 2,063,205 1,521,119 10,492,370 12,173,713 

รวม 27,009,476 39,339,370 34,301,619 51,975,951 27,966,583 
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จากรูปภาพแสดงใหเห็นวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณดานการวิจัยจาก

งบประมาณแผนดินต้ังแตป 2559 - 2562 เพิ่มข้ึน แตในป 2563 ไดรับงบประมาณลดลง แตงบประมาณเงิน

รายไดเพื่อจัดการวิจัยน้ันยังคงเพิ่มข้ึนทุกป 

 

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 139 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน - - 3,924,348.00 32.24 3,924,348.00 14.03 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 15,792,869.70 100.00 8,249,365.00 67.76 24,042,234.70 85.97 

รวม 15,792,869.70 100.00 12,173,713.00 100.00 27,966,582.70 100.00 

จากตารางที่ 139 แสดงวาสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปน

รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 85.97 และไดรับจัดสรรรายจายรอยละ 14.03 งบประมาณแผนดิน

มากกวางบประมาณเงินรายได 
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ตารางท่ี 140 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ยภ าพ รอ งรับ ก าร

พัฒนาประเทศ 

- - 6,443,345.00 78.11 6,443,345.00 26.80 

2 ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศูนย กลางการพั ฒ นา

การศึกษาของทองถิ่น 

1,906,600.00 12.07 1,806,020.00 21.89 3,712,620.00 15.45 

3 ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนทองถิ่น 
13,366,269.70 84.64 - - 13,366,269.70  55.59 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

520,000.00 3.29 - - 520,000.00 2.16 

รวม 15,792,869.70 100.00 8,249,365.00 100.00 24,042,234.70 100.00 

จากตารางที่ 140  แสดงวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ

ยุทธศาสตรสวนใหญเปนดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 55.59  รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 26.80  ดานยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปน

ศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน รอยละ 15.45 และดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  รอยละ 2.16 
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 141 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 15,792,869.70 11,067,797.75 70.08 

2 งบประมาณเงินรายได 12,173,713.00 8,633,569.54 70.92 

รวม 27,966,582.70 19,701,367.29 70.45 

จากตารางที่ 141 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาคิดเปนรอยละ 70.45 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ 

งบประมาณแผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 70.08  สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 70.92 

 

ตารางท่ี 142 ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตร

มาส 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

1 23.00 660,081.35 660,081.35 4.18 20.00 1,604,563.00 1,604,563.00 13.18 21.74 2,264,644.35 2,264,644.35 8.10 

2 54.00 1,476,490.70 2,136,572.05 13.53 43.56 3,831,941.54 5,436,504.54 44.66 49.60 5,308,432.24 7,573,076.59 27.08 

3 77.00 1,428,138.99 3,564,711.04 22.57 70.00 330,397.00 5,766,901.54 47.37 74.05 1,758,535.99 9,331,612.58 33.37 

4 100.00 7,503,086.71 11,067,797.75 70.08 87.13 2,866,668.00 8,633,569.54 70.92 94.58 10,369,754.71 19,701,367.29 70.45 
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จากตารางที่ 142 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของสถาบันวิจัยและพัฒนาไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนดเปาหมายไว

รอยละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 70.45  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวา งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 100.00 

เบิกไดรอยละ 70.08 งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกไดรอยละ 70.92  

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  30  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 143 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 14 13 92.86 1 7.14 

งบประมาณเงินรายได 16 11 68.75 5 31.25 

รวม 30 24 80.00 6 20.00 

จากตารางที่ 143 แสดงวาสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 80.00 เมื่อ

พิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินหนวยงานดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 92.86 สวนงบประมาณรายไดหนวยงานดำเนินการตามโครงการได

รอยละ 68.75 

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณแผนดิน ไดแก โครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศนประกอบการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียน

ขนาดเล็ก 
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โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding   

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EF  

3. โครงการติดตามผลการปฏิบัติการ SIL  

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM  

5. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมตามสมรรถนะวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4 

ประการ  

6. โครงการพัฒนานักศึกษาในการประยุกตใชหลักคุณลกัษณะ 4 ประการในการปฏิบัติการ 

SIL  

7. โครงการพัฒนาความรู ทกัษะทางวิชาชีพครูของนักศึกษาตามมาตรฐานความรูที่กำหนด

แตละช้ันป   

8. โครงการพัฒนาและสงเสรมิคุณลักษณะความเปนครู จิตวิญญาณความเปนครู และศาสตร

สาขาวิชา   

9. โครงการกำกับติดตามผลการเรียนรูตามมาตรฐานความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู 

(formative and Summative)   

10. โครงการบูรณาการศาสตรจากฟาสูการพฒันาการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียน 

โครงการที่ขอกันไวเบิกเหลือ่มป งบประมาณเงินรายได รายจายดำเนินงาน ไดแก โครงการ

กำกับติดตามผลการเรียนรูตามมาตรฐานความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู (formative and Summative) และ

โครงการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จำนวน  135,000 บาท 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดินรอยละ 56.47  และ

งบประมาณเงินรายไดรอยละ 43.53 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 14.03 

รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 85.97 โดยไดรับงบประมาณในภาพรวมเนนตามภารกิจยุทธศาสตร

สวนใหญเปนดานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน รอยละ 55.59  รองลงมาดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 26.80  ดานยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปนศูนยกลางการ

พัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน รอยละ 15.45 และดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหาร

จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  รอยละ 2.16  

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 70.45 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 70.08 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 70.92 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 70.45 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 80.00 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 92.86 และงบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 68.75 

    

ผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

9.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.50 ดีมาก 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

5.28 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.64 พอใช 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

8.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

4.00 ดี 

รวม 
22.28 

(เต็ม 30 คะแนน) 

3.71 ดี 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

ควรกำกับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสโดยเฉพาะอยางย่ิง

งบประมาณแผนดิน ซึ่งปญหาการวิจัยที่พบเสมอไดแก การวิจัยที่ยังไมแลวเสร็จ การติดสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการตามโครงการได สถาบัน

อาจตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการไดตามความเหมาะสม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ได 22.29 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน  3.71 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

โดยการสัมภาษณ  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาตามกลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในสำนัก จำนวน 11 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีผูตอบแบบประเมินรวม

ทั้งสิ้นรอยละ 100 โดยผูตอบสวนใหญเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก (ตารางที่ 144) 

ตารางท่ี 144 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 24 24 100.00 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก 11 11 100.00 

รวม 35 35 100.00 

ตารางท่ี 145  ผลการประเมินคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โดยรวม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

4.23 0.71 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.49 0.72 ดี 

รวม 4.32 0.72 ดี 

โดยรวมแลว แสดงวาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/

สถาบันน้ี ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยรวม มีระดับคะแนนอยู

ในระดับมีคุณภาพดี และการประเมนิคุณลักษณะของผูอำนวยการโดยรวมมีระดับคะแนน อยูในระดับดีเชนกัน 
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โดยผูประเมินมีความเห็นใกลเคียงกัน และในภาพรวมทั้งคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการ ผลการประเมินมีระดับคะแนนอยูในระดับดี (ตารางที่ 145) 

 

ตารางท่ี 146 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.31 0.68 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.23 0.65 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.76 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 4.00 0.87 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

4.14 0.69 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.14 0.73 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.46 0.66 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.23 0.73 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.34 0.64 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.37 0.65 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.23 0.71 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.49 0.66 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.49 0.82 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.51 0.66 ดีมาก 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.46 0.74 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง

ตามกาลเทศะ 

4.51 0.74 ดีมาก 

รวมคุณลักษณะ 4.49 0.72 ดี 

รวม 4.32 0.72 ดี 

  

ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กลุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/สถาบันน้ี ประเมินวาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

โดยมีพฤติกรรมบงช้ีระดับดีมาก ไดแก  1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง

วางตัวไดถูกตองตามกาลเทศะ (ตารางที่ 146) 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน สรุปไดดังน้ี (ปลายเปด) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ขอดีเดนของผูอำนวยการท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารงานชัดเจน ทั้งดานการบริหารองคกร สงเสริมงานดานการ

วิจัย และสงเสริมงานดานการพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตรฯ และงานโครงการพระราชดำริ เปนผูมีธรรมา    

ภิบาลในการบริหารงานที่นายกยอง ประกอบดวย 1) ยึดมั่นในหลักความยุติธรรม (คุณธรรม+นิติธรรม) 2)    

ยึดหลักการมีสวนรวม 3) หลักความรับผิดชอบ 4) หลักความโปรงใส และ 5) หลักความคุมคา 

- เปนผูมีภาวะความเปนผูนำสูง มีความทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ บริหารจัดการงานใน

หนวยงานไดเปนอยางดี มีความเขาใจ เห็นคุณคาของผูใตบังคับบัญชา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร และสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Teamwork) 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสำนัก/สถาบันของทานมีอะไรบาง 

- ควรเพิ่มจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เน่ืองจากปจจุบันมีภารกิจเพิ่มมากข้ึน และสถาบันฯ ยังเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และ

ประเทศ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานราก ฯลฯ 

-  
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3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสำนัก/สถาบัน 

- ควรมีหองประชุมที่สามารถรองรับผูเขารวมประชุม/ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่อยูใน

ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา เน่ืองจากเปนหนวยงานที่ตองดำเนินงานรวมกับภาคี เครือขาย 

จากภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยใชแบบประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ ไดระดับคะแนนสูงทั้งสองลักษณะ

เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของคณะ สำนักและสถาบันอื่น รวมทั้งคะแนนเปนไปในทิศทางเดียวกันแสดงวาบุคลากร

สวนใหญในสำนักมีความเห็นพองตองกนัไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริหารงานอยูในระดับดีทุกลักษณะ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก การเปนผูที่มี

วิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน และเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง เปนตน เชนเดียวกับ

เรื่องคุณลักษณะของผูอำนวยการซึ่งอยูในระดับดีหรือดีมากในทุกลักษณะ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรพัฒนาระบบบรหิารงานใหมปีระสทิธิภาพมากข้ึน การบริหารงานและการบรกิารดวยความ

รวดเร็ว 

2. ควรจัดทำแผนการพฒันาใหสอดคลองกบัทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลงัใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีมาตรการสนับสนุนเพื่อรักษาความโดดเดนดานการวิจยัของมหาวิทยาลัย 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา โดยการสัมภาษณ 

   เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรใน

สำนัก/สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสำนัก/สถาบัน ตัวแทนผูบริหารในสำนัก/สถาบัน ตัวแทน

ขาราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนัก/สถาบัน จำนวน 5 คน กลุมผูแทนผูใชบริการ จำนวน 1 คน รวม

ทั้งสิ้น 6 คน ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการ ใน

ภาพรวมอยูในระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่

คณะตองปรับปรุง แกไขเรงดวน 

 ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณผูอำนวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาคนปจจุบัน (ผูชวยศาสตรจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณี) โดยมีคำถาม จำนวน 3 ขอ คือ  

ขอ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบ

ผลสำเร็จ อยางไรบาง ขอ 2 ในการดำเนินงานของสำนักตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 3 มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุนหรือแกปญหา 

 

ผลการสัมภาษณผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มีความเห็นวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานตามพันธ

กิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบผลสำเรจ็ ดานการวิจยั มีการพัฒนานักวิจัยหนาใหมเพื่อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอทุนปงบประมาณ 2563 - 2564 และวางระบบกลไกติดตาม เพือ่ใหสามารถตีพมิพเผยแพร

ในวารสารทีอ่ยูในฐาน ตามมาตรฐานสากล ดานการบริการวิชาการ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพฒันาทองถ่ิน ตามพระบรมราโชบาย ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนทองถ่ิน 

ยกระดับสินคา OTOP ในสวนของโครงการพระราชดำริ มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน สงเสรมิการทำเกษตร ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ในระดับครัวเรือนขนาดเล็ก  

ปญหาและอปุสรรคในการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพฒันา ที่พบในปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีภารกิจที่เพิม่ข้ึนในการลงชุมชนทองถ่ิน ซึ่งมีขอจำกดัเรื่องจำนวนบุคลากร ทำใหเกิดปญหาใน

กระบวนการกำกบัติดตามซึง่ตองใหเปนไปตามแผน  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทีเ่กิดข้ึน ทำใหงานและโครงการตาง ๆ หยุดชะงัก ปญหาที่นักวิจัยดำเนินการไมเปนไป

ตามแผน และนักวิจัยติดคางทุนวิจัย  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มสีิ่งที่จะขอใหทางมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนในดาน

ตาง ๆ ซึ่งไดแกการเพิ่มอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ปรบัปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ของสถาบัน 

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ควรมีการกำหนดนโยบายในการใหอาจารยและคณะตาง ๆ ปฏิบัติภารกิจในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาทองถ่ินอยางชัดเจน  

จากภาวะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้ึนใน

ประเทศไทย สถาบันวิจัยมีบทบาทในการปฏิบัติพันธกิจในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแกการดำเนินการ

โครงการ “พื้นที่วางขางบานคลายวิกฤต ฟนเศรษฐกิจชุมชน ในสถานการณ COVID-19” สำหรับผลกระทบที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรบัจากกรณีการเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

น้ัน ในดานงบประมาณ มีการเบิกจายไมเปนไปตามแผน สถาบันจึงไดปรบักิจกรรมการดำเนินการมาฟนฟู

เศรษฐกจิชุมชนแทน สำหรับในสวนของนักศึกษา สถาบันวิจัยใชวิกฤตเปนโอกาสในการจางนักศึกษาใน

ระหวางปดภาคเรียน 

สรปุผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลทั้ง 2 กลุม สรุปไดดังน้ี กลุมผูเขารับการสมัภาษณทั้ง 2 กลุมมีความพงึ

พอใจในการบรหิารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพฒันา ในระดับดีมาก โดยเห็นวาความสำเรจ็ทีเ่ปน

รูปธรรมของสถาบันวิจัยและพฒันา ไดแกการผลกัดันและสนับสนุนใหมีผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพใน

วารสารที่เปนฐานทางวิชาการไดเปนจำนวนมาก ทั้งดานปรมิาณและการไดรับการอางอิง  ผลการวิจัยสามารถ

นำไปสูการจดสิทธิบัตรระดับตาง ๆ มีการสรางเครือขายนักวิจัย มีการจัดทำโครงการเพื่อใหความรูดานการทำ

วิจัย ดำเนินการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมกับการพฒันาทองถ่ิน สงเสริมการสราง

เครือขาย การยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เชน โครงการลดความยากจน สอนการทำ

บัญชีครัวเรือน การพฒันาผลิตภัณฑ OTOP เปนการยกระดับรายไดใหกบัคนในชุมชนทองถ่ิน โดยใหชุมชน

สามารถยืนไดดวยตนเอง สรางงาน สรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในครัวเรือน การบรหิารบุคลากรภายในสถาบัน 

มีความยุติธรรมเสมอภาค ใชคนเหมาะสมกับงาน ทำใหบุคลากรสามารถเติบโตในสายงานได ผูอำนวยการชวย

ใหคำแนะนำเมื่อเกิดปญหา มกีารกำกบัติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนอยางตอเน่ือง  

สิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตองปรับปรุงแกไขเรงดวน คือการนำองคความรูที่ไดจากงานวิจัย ลง

สูสังคมโดยชองทางตาง ๆ และงานวิจัยน้ันสามารถสรางสรรคเปลี่ยนแปลงสังคมทองถ่ินไดอยางชัดเจน โดย

ทองถ่ินสามารถนำไปตอยอดได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในทองถ่ินใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาตองประสานงานกับหนวยงานวิจัยของสถาบันอื่น ๆ ขยายเครือขายกลุมวิจัยใหมากข้ึน

นอกเหนือจากนักวิจัยกลุมเดิม ๆ นอกจากน้ีแลว ควรเรงพัฒนาคุณภาพวารสารใหเขาสูฐาน SCOPUS โดยเร็ว  

ในสวนที่เปนสิ่งที่ควรแกไขเรงดวนอีกประการหน่ึงก็คือ การจัดหาบุคลากรใหเพียงพอกับภาระงานที่ตอง

ปฏิบัติ เน่ืองจากในปจจุบนัมีจำนวนบุคลากรที่เปนอัตราจางรายปไมเพียงพอกับปรมิาณงานทีม่ีอยู สถาบันวิจัย

และพัฒนามีความไมพรอมในดานอาคารสถานที่ อาคารมีความชำรุด มีปญหาน้ำรั่วซึม ควรมีหองประชุมที่

หลากหลายขนาดที่สามารถรองรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย รวม

ไปถึงการสรางโรงงานตนแบบผลิตภัณฑตาง ๆ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 กลุม คือกลุมบุคลากรใน

สำนัก/สถาบัน และกลุมผูแทนผูใชบริการของสำนัก เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม  

มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการในระดับดีมาก โดยเห็นวาความสำเร็จที่เปนรูปธรรมของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา คือการผลักดันและสนับสนุนใหผลงานวิจัย ไดรับการตีพิมพในวารสารที่เปนฐาน

วิชาการเปนจำนวนมาก ผลงานวิจัยสามารถนำไปสูการจดสิทธิบัตรตาง ๆ สถาบันวิจัยดำเนินการบริหารงาน

ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยการสรางเครือขายเพื่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชนในดานตาง ๆ โดยมีผูอำนวยการสถาบันกำกับติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเน่ือง สิ่งทีส่ถาบนัวิจัย

และพัฒนา ควรปรับปรุงแกไขเรงดวน คือการนำองคความรูจากงานวิจัยลงสูสังคมโดยเร็ว เพื่อเปนการตอยอด

งานวิจัย สรางเครือขายกับหนวยงานวิจัยภายนอกใหมากข้ึน จัดหาบุคลากรในสถาบันใหเพียงพอกับงานที่ตอง

ปฏิบัติ 

 ในสวนของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นวาผลงานที่โดดเดนก็คือการพัฒนา

นักวิจัยหนาใหมเพื่อขอรับทุนวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวางระบบติดตามใหงานวิจัยสามารถ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานมาตรฐานสากล ดานการบริการวิชาการคือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ตามพระบรมราโชบาย สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคที่สถาบันวิจัย

ตองการใหมหาวิทยาลัยแกไข คือการ เพิ่มอัตราพนักงานสายสนับสนุน และปรับปรุงซอมแซมอาคารใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน 

 

 
 

  

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ 

ของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ได 17.28 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.32 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและกำหนด

นโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่ วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอ

สำนักและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนาได

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานกลยุทธ งบประมาณ 

 การบริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณรายได 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู จำนวนขอเสนอโครงการวิจัยไมเปนไปตามเปาหมาย  

 แนวทางแกไข ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจยัและเปดรับขอเสนอโครงการ

(เพิ่มเติม) 

 ผลการดำเนินงาน ไดจำนวนขอเสนอโครงการตามเปาหมายที่ต้ังไว 

2. ความเสี่ยงดาน: การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู การจัดซื้อวัสดุใหถูกตองตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลตอการดำเนินงานของกิจกรรมตางๆ  

 แนวทางแกไข พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจระเบียบการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 ปรึกษา

กับงานพัสดุ และงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหดำเนินงานไดถูกตองตามระเบียบราชการ ช้ีแจง

เหตุผลและความจำเปนตอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม และขอคืน

งบประมาณของกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการตามแผนงานได 

 ผลการดำเนินงาน - การดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 
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2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลตอการดำเนินงานของโครงการ

ตางๆ ไมตรงตามกรอบระยะเวลาที่ไดกำหนดไว  

 แนวทางแกไข ประชุมเพื่อทบทวนและปรับแผนการ และประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการตางๆ เพื่อปรับรูปแบบการดำเนินโครงการใหสอดคลองกับระยะเวลาและสถานการณ เพื่อใหสามารถ

ดำเนินโครงการตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามกำหนดเวลา 

 ผลการดำเนินงาน - การดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลการดำเนินงานตาม

หลักการควบคุมภายใน หัวหนาหนวยงานบริหารงานตามโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

โดยมีผูรับผิดชอบชัดเจน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานวิจัยและพัฒนา และ 3) งานโครงการพระราชดำริ

และบริการวิชาการ ซึ่งมีรักษาการหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบหลักในแตละงาน และมีผูรับผิดชอบในแตละ

หนวยงานยอย จึงสงผลตอการกำกับติดตามการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาใหความสำคัญตอการพัฒนาและรักษาบุคลากร และการมอบหมายงานตอ

ผูปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความรูความสามารถ (put the right man on the right job) และสนับสนุนให

บุคลากรไดเขารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมความรักและสามัคคีตอ

องคกร ทั้งน้ีเพื่อสรางแรงจูงใจ ขวัญและกำลังใจ ตอความมุงมั่นต้ังใจและความทุมเทของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหมีประสิทธิภาพ 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคของหนวยงานที่มีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการควบคุมภายในอยางชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนมาลดความสำเร็จของ

โครงการตางๆ  ดังน้ัน หัวหนางานในหนวยงานตามโครงสรางทั้ง 3 สวน จึงไดนำหลักการบริหารความเสี่ยงมา

จัดการกับความเสี่ยงอยางเปนระบบ และกำหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในจากปจจัยตาง 

ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการกำหนดใหหัวหนางานแตละงานวิเคราะหความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบเพื่อนำมา

จัดทำแผนการจัดการและบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผูบริหารไดมอบหมายใหหัวหนางานแตละงานวิเคราะหความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบภายใต

ยุทธศาสตรแตละดานเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการและบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทั้งน้ี เพื่อให
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การระบุความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุม และวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกำหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน กอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอความสำเร็จของโครงการตางๆ ที่มี

ความเหมาะสมสอดคลองและสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ 

วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันและลดความเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนระหวางการ

ดำเนินโครงการ  

กิจกรรมการควบคุมภายในเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผูบริหารและหัวหนางาน 

กำกับดูแลใหมีการปฏิบติัตามอยางเครงครัด ระบุผูรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน กำหนดระยะเวลาแลวเสร็จ เนน

การมีสวนรวมของบุคลากร เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ การแบงหนาที่ การจัดทำทะเบียนคุม เปนตน  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหความสำคัญตอการจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบริการแกทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร และการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มีการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมๆ มาชวยปฏิบัติงาน พรอมอำนวยความสะดวกใหกับ

ผูรับบริการ โดยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรสามารถเขาดูหรือ download ขอมูล เอกสาร 

แบบฟอรม และองคความรูตาง ๆ ได ผาน website http://dept.npru.ac.th/rdi/ ดังน้ัน สถาบันวิจัยและ

พัฒนาจึงสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการดำเนินโครงการตาง ๆ 

สำหรับการควบคุมดานระบบสารสนเทศดานเทคโนโลยี มีการปองกันความปลอดภัยในการเขาใชงาน

ระบบสารสนเทศและการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย กำหนดใหใชบัญชีผูใชสำหรับการเขาใช

ระบบสารสนเทศเช่ือมตอกับระบบ Single Sign On (SSO) ซึ่งเปนระบบสำหรับใหบริการเขาใชระบบ

สารสนเทศดวยบัญชีผูใชเดียว    

5. การติดตามประเมินผล 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกำหนดข้ันตอนการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงาน และการประเมินผล

การดำเนินงานของแตละโครงการ เพื่อใหโครงการตางๆ สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่

กำหนดไว และไดจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำสถาบัน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสถาบันและมหาวิทยาลัย   อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สถาบันไดดำเนินงานดานการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 

ดาน คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานกลยุทธ  งบประมาณ  1 ประเด็นความเสี่ยง และดานการ

ดำเนินการปฏิบัติงาน  2 ประเด็นความเสี่ยงโดยสำนักไดจดัทำระบบและกลไกเพือ่จัดการความเสีย่งน้ัน  มีการ

ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวาจากการกำหนดแนวทางแกไขเพื่อ

จัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูสงผลใหผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวทั้ง 2 ดาน 

   ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดระบบการ

ควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 

5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  

กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดย

มุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหา

หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความ

คลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

 จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

       1. มีข้ันตอนการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสีย่ง และการควบคุมภายใน สงผลใหการ

ดำเนินงานเปนไปตามแนวทางแกไขทีก่ำหนดไว   มกีารประชุมปรึกษาหารือรวมกันของผูบรหิารและผูรบัผิดชอบ

ทุกฝาย เนนการประเมินผลเพื่อแกไขปรับปรงุขอบกพรองไดทันที  

   2. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไกการควบคุม

ภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ในแตละ

องคประกอบ แตละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่

เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใสใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ                

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบนัท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1. สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะ

อยางย่ิงประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 ผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

และสวนที่ 3 สูงกวาเปาหมายเชนกัน แตยังมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย 

2. ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ทั้งที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา  ต่ำกวา

เปาหมาย  เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหา

และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/

กิจกรรมที่จะดำเนินการในปตอไป 

     3. ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวา

หรือต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเหน็ถึงศักยภาพที่แทจริงของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

 1 

 

 ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัย 
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1. สถาบัน มีผลการใชจายงบประมาณอยู ในระดับที่ ต่ำกวาเปาหมายทั้ ง

งบประมาณแผนดินและรายได จึงควรกำกับติดตามการใชงบประมาณใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะการดำเนินตามแผนใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสใหมากที่สุด 

      2. ควรมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามที่กำหนดไว ในแตละโครงการ

กิจกรรมดวย 

 2 
 

 ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัย 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของผูอำนวยการ 

ควรพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การบริหารงานและการบริการ

ควรรวดเร็ว ปรับปรุงการบริหารงานสวนงานชุมชนและวิจัยใหเปนหน่ึงเดียวกัน  

 1  ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัย 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง องคประกอบและหลักการ

ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562   สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน   

2. ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยง

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการดำเนินงาน

 1 

 

 ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัย 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

ตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    3. ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ     

พ.ศ. 2562 ดังน้ี    

  สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดำเนินการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัดของ

สถาบัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปตอไป โดยไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร

วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2563-2565 เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และนักวิจัย เพื่อรวมระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศ

ทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมตามพันธกิจของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จากกระบวนการระดมสมอง จึงได

แผนยุทธศาสตรวิจัยที่ผานกระบวนการของผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ที่ไดรวมกำหนด ยุทธศาสตรวิจัย พันธกิจ 

กลยุทธ เปาประสงค OKR และโครงการและกิจกรรม ของ “แผนยุทธศาสตรวิจัย พ.ศ. 2563-2565” 

  สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกในการดำเนินงาน ดวยการบริหารการจัดการ

วิจัยแบบตนน้ำ (Up-stream) – ขอเสนอโครงการและจำนวนเงินทุนที่ไดรับ กลางน้ำ (Mid-stream) – 

สนับสนุนและสงเสรมินักวิจัย และปลายน้ำ (Down-stream) – คุณภาพของงานวิจัย โดยมีคณะทำงานบริหาร

งานวิจัย ประกอบดวย 1) คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย 2) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

โครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย และ 3) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งมีหนาที่พิจารณา

กำกับดูแลการดำเนินการดานวิจัย ใหเปนไปตามกลไกที่กำหนด เกิดเปนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค  

   2. สถาบันวิจัยและพฒันา ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2 ประเภท 1. งบประมาณแผนดิน ใชใน

งานโครงการพระราชดำริและบริการวิชาการ และงานดานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งโครงการตางๆ ที่ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ ไดกำหนดเปาหมายของแตละโครงการไวอยางๆ ชัดเจน  2. งบประมาณเงินรายได แบงการ

ใชเงินออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) เงินบริหารจดัการงานทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวนใหญมีการดำเนินการตามเปาหมายรายไตรมาส และ 2)  ทุนอุดหนุนวิจัย ปงบประมาณ 2563 ไดจัดสรรทุน

วิจัย จำนวน 30 ทุน ซึ่งไมสามารถกำหนดแผนการใชทุนอุดหนุนวิจัยของนักวิจัยใหตรงตามไตรมาสได ทั้งน้ี 
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เน่ืองจากการจัดสรรทุนวิจัยตองเปนไปตามระบบการบริหารจัดการวิจัย ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งนักวิจัย

จะตองดำเนินงานตามแผนผังการดำเนินงานแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย ดังน้ัน จึงสงผลตอความคลาดเคลื่อน

เชิงเวลาในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย และการเบิกจายงบประมาณ  

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกในการบริหารงานตามโครงสรางองคกร  ภายใตการ

กำกับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม ผานการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยไดแบงโครงสรางออกเปน 3 งาน ไดแก 1. งานบริหาร

ทั่วไป 2. งานวิจัยและพัฒนา และ 3. งานโครงการพระราชดำริและบริการวิชาการ ซึ่งมีรักษาการหัวหนางานเปน

ผูรับผิดชอบหลักในแตละงาน และมีผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานตามโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นอกจากน้ี ตามโครงสรางของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ยังมีคณะกรรมการกองทุนเพือ่การวิจยั เปนบอรดบริหาร 

ซึ่งถือวาเปน กลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลตอบสนองตอความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน และประเทศชาติอยางชัดเจน 

  สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกำหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

จากปจจัยตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการกำหนดใหหัวหนางานแตละงานวิเคราะหความเสี่ยงในงานที่

รับผิดชอบภายใตยุทธศาสตรแตละดานเพื่อนำมาจัดทำแผนการจดัการและบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

ทั้งน้ี เพื่อใหการระบุความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุม และวิเคราะหความเสี่ยง

เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน กอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทาย เพื่อการพัฒนา แกไข 

ปรับปรุงและตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัย

และพัฒนาไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ               

มีแผนการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะ

เปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำให

วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

  สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให
การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 
 

 
  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ             

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

87.50 (87.50/100) x 35.00 30.63 4.38 ดี 

 

 

2. จากสวนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม                                              

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาความสัมพันธของปริมาณตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย 

(เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่ง

แสดงถึงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณที่ไดปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณได

เหมาะสม 

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

รอยละของงบประมาณ 

ท่ีใชจายโดยรวม 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

87.50 70.45 9.00 4.50 ดมีาก 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 8.10 (8.10/21.74) x 2.5 0.93 

2 49.60 27.08 (27.08/49.60) x 2.5 1.36 

3 74.05 33.37 (33.37/74.05) x 2.5 1.13 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

4 94.58 70.45 (70.45/94.58) x 2.5 1.86 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 5.28 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 2.64 ไดระดับพอใช 

จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

30 24 80.00 (80/100) x 10 8.00 4.00 ดี 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

           สวนท่ี 2(1) สวนท่ี 2(2) สวนท่ี 2(3) 
รวม (1)+(2)+(3) 

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

9.00 5.28 8.00 22.28 (22.28/30) x 5 3.71 ดี 

 

3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.32 (4.32/5) x 20 17.28 ดี 
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4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

  

 5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 (4.00/5) x 5 4.00 ดี 

 

 

แลวรวมคะแนนจาก ขอ 1 – 5 คำนวณเทียบกับคะแนนรวม 100 คะแนน ไดเปนคาคะแนน 

(คะแนนเต็ม 5)  

หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 1 ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย (เต็ม 35 

คะแนน) 

30.63 4.38 ดี 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

22.28 3.71 ดี 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ (เต็ม 20 คะแนน) 

17.28 4.32 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 
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หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 82.19 4.11 ดี 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ไดคะแนนรวม  82.19  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน  4.11  คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสถาบนั รวมทั้ง

กำกับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว โดยสามารถปรับแผนตางๆ ไดทันทวงทกีบั

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีควรจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีผลงานโดดเดนย่ิงข้ึน 

2. ควรเรงรัดกำหนดแนวทางการนำองคความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนในสังคม เพื่อ

นำมาพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยางตอเน่ือง รวมทั้งสรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกเพื่อขยายเครือขายหนวยงานวิจัยอันเปนประโยชนตอการดำเนินพันธกิจของสถาบัน 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสำนักใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว 
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