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คํานํา 
 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้นํางบประมาณมาบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีได้กําหนดไว้ โดยได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีมีการ
กําหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาในมิติต่างๆ น้ัน 
 ท้ังน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความตระหนักถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีจะเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ รวมท้ังเป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
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ส่วนท่ี 1 บทนํา 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย ท่ีพัฒนามา
จากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาจัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ใน
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ศูนย์วิจัยและบริการศึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
เก่ียวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมมือประสานงานวิจัยและบริการการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมบุคลากรในสาขา วิชาการต่างๆ โดย
ประสานงานและให้บริการ การดําเนินงานของศูนย์วิจัยในระยะ  เริ่มแรกจะมุ่งเน้นไปท่ีการบริการการศึกษา ด้วย
รูปแบบของการจัดฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และอาจารย์จะมีการทําวิจัย น้อยมาก ต่อมาเม่ือวิทยาลัยครูขยายการ
สอนถึงระดับปริญญาตรีและได้กําหนดเป็นภารกิจ ด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พุทธศักราช 2527 รวมท้ังมีการกําหนดนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยข้ึน การดําเนินงานวิจัยจึงได้
พัฒนาข้ึนตามลําดับจนกระท่ังสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 และได้
กําหนดสํานักวิจัยตามส่วนราชการตามมาตรา 10(4) ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งเป็นสํานักงาน เลขานุการ
ฝ่าย หรือ ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย สํานักวิจัยและบริการวิชาการ    
  ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2557 ส่งผลให้สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการเปล่ียนสถานะเป็น สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือทําภารกิจวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ มี
หน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  ร่วมมือประสานงานวิจัยท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2547  ซ่ึงได้ให้ความสําคัญกับภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความว่า “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน  สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง และย่ังยืนของปวง
ชน  มีส่วนร่วมในการจัดการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
และย่ังยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความว่า ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  สํานักอํานวยการ 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์  ภูคําชะโนด

1. คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ 

อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร     ยะปวง 
3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง 
4. น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช 

2. น.ส.ชุติมา     ธีรสุวรรณ
3. น.ส.วราภรณ ์ศรีบัวแก้ว 
4. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 
5. น.ส.อารยา     ยอดฉิม 

2. น.ส.เจนจิรา   ชินวงษ์ 
 

2. นายวุฒิกร     มะลิคง
3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 
4. น.ส.จุไรรัตน ์  ต๊อดแก้ว

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ฝ่ายบรกิารวิชาการ 
ฝ่ายแผนงาน

งบประมาณและประกัน

คุณภาพ

1. นายอนุพันธ์    สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.อทิตยา  บัวศร ี

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 
1. นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจรญิ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.4 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลบุคลากร 

         1.4.1.1 บุคลากรสายวิชาการ (ผู้บริหาร) 

 
ประเภทบุคลากร/ 

ระดับการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

ข้าราชการ - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1
พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 2 3 - - 3 3 - - 3 3

รวมทั้งส้ิน - 1 3 4 - - 4 4 - - 4 4

 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม

ข้าราชการ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
พนักงานมหาวิทยาลัย - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3

รวมทั้งส้ิน - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

 

        1.4.1.2   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   

ประเภทบุคลากร/ 

ระดับการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย 

   - ประเภทประจํา 
 
9 

 
4 - 13 7 4 - 11 

 
9 

 
4 

 
- 13 

   - ประเภทช่ัวคราว - - - - 1 - - 1 1 - - 1 
พนักงานราชการ 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

รวมทั้งส้ิน 11 4 - 15 10 4 - 14 12 4 - 16 

หมายเหตุ  : ปีงบประมาณ 2561-2563 มีบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 1 คน (ตําแหน่งพนักงานขับรถ) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลท่ัวไป 

 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

 
2.2  พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง
วิชาการ พร้อมท้ังมีการวางแผนการบริหารความเส่ียง 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพ่ือนําไป
พัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

2.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

  บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม   
   

2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มุ่งม่ันบรหิารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

2.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการส่ือสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิต
สาธารณะ 
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2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล 
 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. มุ่งม่ันการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการ    
             อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา           
    ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

 ท้ังน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุป
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ ดังตารางท่ี 1  

 ตารางที่ 1 แสดงจํานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน 

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มี
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 7 6 6 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการสู่การ
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

8 11 10 10 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ 

3 4 5 5 

รวมท้ังสิ้น 16 22 21 21
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวนท้ังส้ิน 
22,134,100 บาท  โดยแบ่งเป็นภาคปกติ  จํานวน  17,018,400 บาท  ภาคพิ เศษจํานวน  5,115,700 บาท 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังตารางท่ี 3 
 ตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย 

รวม 
งบประมาณ

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ี
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 2,113,200 320,000 2,433,200

2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการสู่
การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

- 12,138,080 4,645,700 16,783,780 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ
ยกย่องระดับนานาชาต ิ

- 1,855,000 150,000 2,005,000 

4) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - 912,120 - 912,120 
รวมงบประมาณ - 17,018,400 5,115,700 22,134,100
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ส่วนท่ี 3 แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือใน
การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทําแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ในเร่ือง
แนวคิดและสาระสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ(ช่ือหน่วยงาน)มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวช้ีวัด 

3. กําหนดเครื่องช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

แนวทางการดําเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง  
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

1.1 ส ร้างความ เข้ า ใจ ร่วม กัน เก่ี ย ว กับแนวคิดและสาระ สํ า คัญ ของแผน ยุทธศาสต ร์ 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสามารถเช่ือมโยง 
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามท่ีกําหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ท่ัวองค์กรท้ัง
ระบบ พร้อมท้ังเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การ
ประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
ส่ือภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน /โครงการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในลักษณะบูรณาการ  
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
(2) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
(3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
(4) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(5) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(6) แผนพัฒนาบุคลากร 
(7) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(8) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(9) แผนการจัดการความรู้ 
(10) แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
(11) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(12) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(13) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(14) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
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2.2 กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นท่ีการสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิกับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน 

2.3 ติดตาม  ตรวจสอบผลท่ี ได้จากการดําเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 

 การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติน้ันเป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากท่ีจะผลักดันการทํางานของกลไก
ท้ังหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมท้ังต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกําลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคล่ือนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ท่ีต้ังไว้ ความสําเร็จของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสําเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสําคัญ ดังน้ี 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง และ
ส่ือสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนํากลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการท่ีปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป ฝ่ายและระดับบุคคลในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมท้ังต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทํางานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการขับเคล่ือนแผนงาน/ 
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดําเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องวางระบบท่ีจะวัดความสําเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 
จําเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังน้ี 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังสรุป
บทเรียนและข้อ เสนอแนะสําหรับ นําไป ใช้ในการป รับป รุงกระบวนการจัดทําแผนเชิง ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
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ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมถึงการ
จัดทํารายงานผลงานประจําปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เพ่ือเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

4. การติดตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปีท่ีกําหนดไว้แล้ว โดยมีการกําหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับฝ่าย เพ่ือเช่ือมโยงกับ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลสําเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล 
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ส่วนที่ 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
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2. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 
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3. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคพิเศษ) 
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ส่วนที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเมินตนเอง ผลการยืนยัน

100 80-99 70-79 60-69 50-59 49 N/A

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 7 16.69 5.0000 5.0000 ดเีลศิ 7 0 0 0 0 0 0 7 0 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

6 14.44 5.0000 5.0000 ดเีลศิ 6 0 0 0 0 0 0 6 0 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ

3 8.11 5.0000 5.0000 ดเีลศิ 3 0 0 0 0 0 0 3 0 100.00

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแนวทางตัวชี้วัด 

ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ

12 12.00 4.5833 4.5833 ดเีลศิ 12 0 0 0 0 0 0 12 0 100.00

รวม 28 51.24 4.9024 4.9024 ดเีลศิ 28 0 0 0 0 0 0 28 0 100.00

ไม่นับรวมตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ 16 39.24 5.00000 5.00000 ดเีลศิ 16 0 0 0 0 0 0 16 0 100.00

จํานวนตัวชี้วัดที่

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละการ

บรรลุเป้าหมาย

ตารางที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)
จํานวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด
น้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

ผลการประเมนิ

จํานวนตัวชี้วัดมีความก้าวหน้าเมื่อเทยีบกับเป้าหมาย

จํานวนตัวชี้วัดที่

บรรลุเป้าหมาย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1 2 3 4 5

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 16.69 5.0000 5.0000

1.5.2 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขา้สู่

ตําแหนง่ที่สูงขึ้น

รอ้ยละ ≥10.00 2.11               2.00        2.00         4.00        6.00         8.00 ≥10.00 20.00 5.0000 0.2059 20.00 5.0000 0.2059 100.00

1.5.3  รอ้ยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

รอ้ยละ ≥70.00 2.25               5.00      50.00       55.00      60.00       65.00 ≥70.00 94.12 5.0000 0.2196 94.12 5.0000 0.2196 100.00

1.6 มหาวิทยาลัยผา่นเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
(6)

คะแนน ≥91.30 3.00              10.00      51.30       61.30       71.30       81.30 ≥91.30 91.46 5.0000 0.2927 91.46 5.0000 0.2927 100.00

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้

และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม

ทิศทางที่กําหนดไว้

1.7.1 รอ้ยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนภารกจิให้สําเร็จ

รอ้ยละ ≥90.00 2.11               5.00      70.00       75.00      80.00       85.00 ≥90.00 100.00 5.0000 0.2059 100.00 5.0000 0.2059 100.00

1.8.1  จํานวนขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ครัง้/ปี ≤15 2.11                    1           19            18           17            16 ≤15 0 5.0000 0.2059 0 5.0000 0.2059 100.00

1.8.2 รอ้ยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟา้

และน้ําเมื่อเทยีบกับปีที่ผา่นมา

รอ้ยละ ≥5.00 2.11                1.00        1.00         2.00        3.00         4.00 ≥5.00 35.41 5.0000 0.2059 38.22 5.0000 0.2059 100.00

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้นการบรกิาร

วิชาการและวิจัย
(7)

บาท/คน 100,000 3.00 10,000    60,000     70,000    80,000     90,000    100,000      194,250.00 5.0000 0.2927       194,250.00 5.0000 0.2927 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 14.44 5.0000 5.0000

2.4.1 จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรยีนรู้ คน 100 2.11                  10          60            70          80           90          100 169 5.0000 0.2059 102 5.0000 0.2059 100.00

2.4.2 จํานวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คําปรกึษาแก่

ประชาชนในชุมชนหรอืบุคคลทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้ 1 2.11 1                  -  -  -  - 1 3 5.0000 0.2059 3 5.0000 0.2059 100.00

2.4.4 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น
(10)

รอ้ยละ ≥80.00 3.00              10.00      40.00       50.00      60.00       70.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.2927 100.00 5.0000 0.2927 100.00

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.11                    1  -  -  -  - 1 2 5.0000 0.2059 2 5.0000 0.2059 100.00

2.7 มหาวิทยาลัยมี

กระบวนการบริการวิชาการ 

ที่ไดม้าตรฐาน สอดรับกับ

ความตอ้งการของทอ้งถิ่น

และสังคม

2.7.1 รอ้ยละของการบรกิารวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

จัดการเรยีนการสอนหรอืการวิจัย
(11)

รอ้ยละ ≥90.00 3.00               5.00      70.00       75.00      80.00       85.00 ≥90.00 100.00 5.0000 0.2927 100.00 5.0000 0.2927 100.00

1.5 บุคลากรทุกระดับมี

ความรู ้ทักษะและทัศนคติใน

การปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการ

บริหารจัดการอาคารสถานที่

 และสิ่งอํานวยความสะดวก

ที่รองรับการดําเนินการตาม

พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและ

เกดิความประหยัดงบประมาณ

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู ้

และบรกิารทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรยีน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถิ่นใหม้ีความใหเ้ขม้แข็ง

อยา่งยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา

ผลการยืนยัน ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)   

สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการดําเนนิงาน

ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก

 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1 2 3 4 5

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนัก

ผลการยืนยัน ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หมายเหตุ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการดําเนนิงาน

ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก

 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง

2.8 อาจารยแ์ละนักวิจัยมี

ศักยภาพในการรเิริ่ม

สรา้งสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการบรกิาร

วิชาการอยา่งมีประสทิธภิาพ

2.8.1 จํานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ชุมชนและสังคม จํานวน 4 ชุดโครงการ

1. ชุดโครงการด้านสังคมศาสตร์

2. ชุดโครงการดา้นวิทยาศาสตร์

3. ชุดโครงการดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

4. ชุดโครงการบูรณาการขา้มศาสตร์

ชุดโครงการ 4 2.11                    1  -              1            2             3 4 4 5.0000 0.2059 4 5.0000 0.2059 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 8.11 5.0000 5.0000

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

3.1.1 รอ้ยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(12) รอ้ยละ ≥80.00 3.00 10.00                40.00       50.00      60.00       70.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.2927 100.00 5.0000 0.2927 100.00

3.2 เครอืข่ายมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติรว่มกันและที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
(13)

รอ้ยละ ≥80.00 3.00               5.00      60.00       65.00      70.00       75.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.2927 100.00 5.0000 0.2927 100.00

3.5 มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินการจัดกจิกรรมความ

รว่มมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและท้องถิ่น

3.5.1 รอ้ยละของเครอืขา่ยความรว่มมือในประเทศที่มีการจัด

กจิกรรมรว่มกัน

รอ้ยละ ≥80.00 2.11               5.00      60.00       65.00      70.00       75.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.2059 100.00 5.0000 0.2059 100.00

ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ 12.00 4.5833 4.5833

1.3.3 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผา่นการคัดเลือก

เป็นตัวแทนของหน่วยงานไปนําเสนอในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 5.0000 5 5.0000 5.0000 100.00

2.1.1 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่

ตีพิมพ ์เผยแพรใ่นระดับชาตหิรอืนานาชาตติอ่อาจารยป์ระจํา

และนักวิจัย

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.2.1 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรา้งสรรค์หรอื

งานวิชาการที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลติภัณฑ์หรือ

สรา้งรายไดล้ดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้

เขม้แข็งและยั่งยนื
(8)

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.3.1 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสรา้งสรรค์

ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.4.1 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรยีนรู้

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.4.2 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คําปรกึษาแก่

ประชาชนในชุมชนหรอืบุคคลทั่วไป

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.5.1 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์

ประจําและนักวิจัย

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1 2 3 4 5

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ําหนัก

ผลการยืนยัน ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หมายเหตุ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการดําเนนิงาน

ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก

 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง

2.5.2 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรที่

นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.6.1 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.7.1  (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด รอ้ยละของการบรกิารวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

การจัดการเรยีนการสอนหรอืการวิจัย
(11)

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

2.8.1  (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด จํานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

 ชุมชนและสังคม จํานวน 4 ชุดโครงการ

1. ชุดโครงการด้านสังคมศาสตร์

2. ชุดโครงการดา้นวิทยาศาสตร์

3. ชุดโครงการดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

4. ชุดโครงการบูรณาการขา้มศาสตร์

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

3.1.2 (S) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง

ตัวชี้วัด รอ้ยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรา้งสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ของอาจารยแ์ละนักวิจัยที่ได้รับ

รางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาตติอ่จํานวนอาจารยป์ระจําและ

นักวิจัย

ระดับ

ความสําเร็จ

5 1.00 1 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0976 5 5.0000 0.0976 100.00

51.24 4.9024 4.9024
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ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  
กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ ความสําเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2564 ร้อยละของจํานวน
งบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายจริง ณ  วันที่ 30 
กันยายน 2564 ประกอบไปด้วยประมาณการ
รายรับ ทั้ง สิ้น  34,073,500 บาท  จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 11,939,400 บาท และ
มียอดงบประมาณหลังโอน จํานวน 4,659,400 
บ าท  แล ะ เงิ น งบ ป ระม าณ ราย ไ ด้  จํ า น วน 
22,134,100 บาท และมียอดงบประมาณหลังโอน 
จํานวน 18,119,942.54 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น  20,995,044.13 บาท  จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 4,508,714.13 บาท 
และเงินงบประมาณรายได้ จํานวน 16,486,330 
บาท คิดเป็นร้อยละ 91.02 ของจํานวนงบประมาณ
รายจ่ายที่เบิกจ่ายจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1) โครงการบางโครงการไม่สามารถ
เบิกจ่ายตามงบประมาณ ที่ได้ รับ
จั ด ส ร รป ร ะ จํ า ปี ไ ด้  เ นื่ อ ง จ า ก
ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิก
ได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
การเบิกจ่ายฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2 ) ด้ วยสถานการณ์ โค วิด-19  ที่
เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ทํ า ใ ห้
มห า วิท ยา ลั ย จํ า เป็ น ต้ อ ง มี ก าร
ปรับปรุงงบประมาณในภาพรวมเพื่อ
นําไปใช้ในการบริหารจัดการและ
เยี ย วยานั ก ศึ กษ า  จึ ง ทํ า ให้ บ าง
โครงการหรือกิจกรรมต้องมีการ
ชะลอหรือยกเลิกการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมไป 

ถ้ามีงบประมาณในโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้น
เรี ยบ ร้อ ยแ ล้ ว  มี งบ ป ระม าณ
ค ง เห ลื อ  ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด ภ า ย ใ ต้
โครงการนั้นๆ บรรลุเป้าหมายแล้ว 
ควรมีการโอนงบประมาณที่เหลือไป
สมทบกับโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อดําเนินโครงการอื่นที่จําเป็น ซึ่ง
จะทําให้มีผลสําเร็จของการใช้จ่าย
งบประมาณและตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ร าช ก า รต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะได้เพิ่มสูงขึ้น 

2. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จํานวน 28 ตัวชี้วัด โดยสามารถดําเนิน

1) ด้ วยสถานการณ์ โค วิด-19  ที่
เกิ ด ขึ้ น ส่ งผลก ระทบ ทํ า ให้ บ าง
โครงการไม่สามารถลงพื้ น ที่ จัด

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
โครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ 
2) ควรมีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
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กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดทั้งหมด 28 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

โครงการได้ 
2) ตัวชี้ วัด ที่ ได้ รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย บางตัวชี้วัดมีความ
ซ้ําซ้อนและมีผลการดําเนินงาน
ออกมาเหมือนกัน  
3) การตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดบาง
ตัวชี้วัดมีการตั้งค่าเป้าหมายสูงเกิน
กว่าที่หน่วยงานจะสามารถควบคุม
และดําเนินงาน เนื่องจากถ้ามีตัวชี้วัด
ที่มีค่าเป้าหมายที่สูงมากเกินไป จะทํา
ให้ ตัวชี้ วัดนั้นไม่สามารถแสดงถึง
ความสามารถในการดําเนินงานที่
แท้จริงของหน่วยงาน 

แผนงาน โครงการและกิจกรรมของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ชั ด เจ น ว่ า มี
เป้าประสงค์อะไร เป้าหมายที่เป็น
ผลผ ลิต  (Output) ห รือผล ลัพ ธ์ 
(Outcome) ในระยะสั้น ระยะยาว 
คืออะไร เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอด
ลงสู่หน่วยงานได้ตรงตามบริบทและ
ศักยภาพ 
3) ควรกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถ
ติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นได้
จริง 
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