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การประเมินผลงานของการบริหารงานของผูอ้ านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่ออกตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547  โดยข้อบังคับดังกล่าวก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย  โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน ของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบันพร้อมความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยทุกปี  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จึงก าหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด และกรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี และผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน โดยก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน สร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก าหนดกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ
และพิจารณาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2556  และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี   ซึ่งการ
ด าเนินการได้ด าเนินการเสร็จสินนไปแล้วในคราวนีนได้มีจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

 
1. วัตถปุระสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

(1)  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อ านวยการ 
(2)  เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อ านวยการ พร้อมความเห็นต่อ 

สภามหาวิทยาลัยทุกสินนปีงบประมาณ เพ่ือทราบและพิจารณา 
(3)  เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก 
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กรอบและหลักการส าหรับการประเมิน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  มีกรอบและหลักการส าหรับ 
การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนีน 

 
หลักการและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการประเมิน 

(1) ด าเนินการตามกรอบอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 และมาตรา 50 

(2) ประเมินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

 
กรอบการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 
(1) ช่วงเวลาการประเมินตันงแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  30 กั นยายน พ.ศ. 2558   

เพ่ือรายงานให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทราบ 
(2)  การประเมินตามกรอบและหลักการประเมินแบ่งเป็น 4 มิต ิดังนีน 

 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
 มิติที่ 2   ด้านการพัฒนาองค์กร    
 มิติที่ 3  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  
 มิติที ่4   ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
2. ขั้นตอนการประเมิน 
 การประเมินผลงานของการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการ
ประเมินด้วยเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนีน 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
ที่มาและลักษณะเครื่องมือ   
ได้ด าเนินการประเมินตามตัวชีนวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้

สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 รวบรวมรายงานการปฏิบัติราชการจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่  
 1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 2. รายงานประจ าปี 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มิติที่ 2  ด้านการพัฒนาองค์กร 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ    
ประเมินการด าเนินงานและการประเมินตามตัวบ่งชีนคุณภาพ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1  ด้านกระบวนการวางแผน 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านภารกิจหลักของหน่วยงาน 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารและการจัดการ 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 รวบรวมรายงานการปฏิบัติราชการจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่  
 1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี

การศึกษา 2557  
 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2557 
 3. รายงานประจ าปี 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    
มิติที่ 3  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ   
แบบสอบถามส าหรับการประเมินผลงานการบริหารงานผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประชากร จ านวนและร้อยละของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ตอบแบบสอบถาม 
ทันงหมด 12 คน จากทันงหมดคิดเป็นร้อยละ 100  

  
วิธีการเก็บข้อมูล 
ใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ มีจ านวน 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1   เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 

ตอนที่  2   เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
ผู้อ านวยการ ในประเด็นต่างๆ ดังนีน 

1. การวิจัยบนพืนนฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและบริการวิชาการ การเป็นแหล่ง

จัดการความรู้ท้องถิน่ มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม 
4. ความสามารถของผู้อ านวยการด้านการบริหารจัดการ 

  ตอนที่ 3   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี

ระดับความคิดเห็น และเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนีน 

             ระดับความคิดเห็น   เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 
ระดับมากท่ีสุด  = 5 คะแนน คะแนน 4.51 – 5.00 = มากที่สุด 
ระดับมาก = 4    คะแนน คะแนน 3.51 – 4.50 =     มาก 
ระดับปานกลาง   =  3    คะแนน คะแนน 2.51 – 3.50 =    ปานกลาง 
ระดับน้อย =   2    คะแนน คะแนน 1.51 – 2.50 =    น้อย 
ระดับน้อยที่สุด    =   1    คะแนน คะแนน 1.00 – 1.50 =    น้อยที่สุด  

 
 
 

ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
มิติที่ 4  ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 

ที่มาและลักษณะเครื่องมือ    

ใช้แบบสัมภาษณ์ เ พ่ือให้ ได้ข้อมูล เชิ งลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร (รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ดังนีน 

กลุ่มท่ี 1  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน    2     คน 
กลุ่มท่ี 2  ผู้บริหาร  จ านวน    2     คน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบด้วย 
1. ดร.เชาวลิต  หามนตรี 
2. นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ 

 
ผู้บริหารประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ ์    
2. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร   
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากเนืนอหา (Content Analysis) 
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3. วิธีการประเมิน 

ศึกษาผลการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประกอบตัวชีนวัดและ
น าเสนอผลการประเมินส าหรับตัวชีนวัดที่มีผลการประเมินตรงตามเป้าหมาย 
 
4. ข้อมูลพื้นฐาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญา วิ วัยทัศน์ และมีการก าหนดพันธกิจที่ครบถ้วน มีบุคลากรรวม  
13 คน  และได้รับงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน 5,827,200.00 บาท  
(ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และได้เบิกจ่ายไปรวมทันงสินนร้อยละ 96.42  และยัง
ได้รับการจัดสรรเงินรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากมหาวิทยลัยเพ่ิมเติมอีกจ านวน 7,710,850.00 
บาท ซึ่งได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปรวมทันงสินนร้อยละ 98.60  โดยมีงานวิจัยรวม 16 โครงการ ใช้เงินไปรวมทันงสินน 
2,727,200.00 บาท  นอกจากนีนยังมีโครงการที่สนับสนุนการท าวิจัย ได้แก่ การจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการตามแนวพระราชด าริ การพัฒนาเด็กและเยาวชน การ
พัฒนาครูและบุคลากรให้กับสถาบันการศึกษาขันนพืนนฐาน รวมทันงสินน 103 โครงการ 
 
5. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แบ่งออกเป็น 4 มิติ มีข้อสรุปในแต่ละมิติ
ดังนีน 
 

มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

1.  เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ   100 

2.  เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม   100 

3.  การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล   83.34 

ค่าเฉลี่ย 97.15 

 
จากตารางที่ 1  สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 3 ยุทธศาสตร์  

(รวม 36 โครงการ)  ร้อยละของความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมร้อยละ 97.15  โดยด าเนินการได้ร้อย
ละของความส าเร็จร้อยละ 100  จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย
และการบริการวิชาการ  และยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้
สังคม  และต่ าสุดในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล ร้อยละ 81.50 
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มิติที่ 2  ด้านการพัฒนาองค์กร 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร (การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557)  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านกระบวนการวางแผน 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านภารกิจหลักของหน่วยงาน 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารและการจัดการ 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
                     การด าเนินงาน 

2.00 ต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 4.18 ดี 

 
 จากตารางที่ 2  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการด าเนินการด้านการพัฒนาองค์กรในภาพรวม 
ตามตัวบ่งชีน 11 ตัวบ่งชีน คะแนนเฉลี่ย 4.18 (ระดับดี) มีผลการประเมินสูงสุดจ านวน 2 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านกระบวนการวางแผน และองค์ประกอบที่ 2 ด้านภารกิจหลักของหน่วยงาน  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 (ระดับดีมาก)  และผลการประเมินต่ าสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการด าเนินงาน  คะแนนเฉลี่ย 2.00 (ระดับต้องปรับปรุง)   
 
มิติที่ 3  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 
 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (การประเมินตามผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ) 

ข้อ การด าเนินงานของผู้อ านวยการ 
ระดับ 

ความคิดเห็น  
(x̄ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

1 การด าเนินการวิจัยบนพืนนฐานความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล 

3.94 0.18 มาก 

2 การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น 

3.88 0.13 มาก 

3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและบริการวิชาการ  
การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 

3.96 0.17 มาก 

4 ความสามารถของผู้อ านวยการด้านการบริหารจัดการ 3.94 0.13 มาก 

 รวม 3.93  มาก 
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จากตารางที่ 3  สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการด าเนินการด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กรในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ย 3.93 (ระดับมาก)  มีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านที่ 3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ
บริการวิชาการ การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม ค่าเฉลี่ย 3.96 
(ระดับมาก)  และผลการประเมินต่ าสุด คือ ด้านที่ 2 การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 3.88 (ระดับมาก)   
 

มิติที่ 4  ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการด าเนินการด้านคุณภาพการให้บริการจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  พบว่าผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดี และให้
ค าปรึกษากับบิ คลากรได้ดี มีการจัดระบบบริการการสืบค้นผลการวิจัยที่สะดวก และมีการจัดระบบบริการ
สืบค้นผลการวิจัยที่สะดวกและมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากขึนน   
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1  ควรเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยร่วมกับงานวิจัยของคณะต่างๆ ให้มากขึนน 

6.2  ควรพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท าวิจัยให้มากขึนนทันงสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ทางวิชาการ โดยมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันงความรู้พืนนฐานและเทคนิคการวิจัย สารสนเทศและ
ข้อมูลเพื่อการวิจัย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนา 

6.3  ควรมีการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึนน  
โดยจะต้องระดมบุคลากรที่มีศักยภาพในการท าวิจัยมาร่วมพัฒนาโครงการวิจัย  ซึ่งควรเน้นการวิจัย  
เชิงประยุกต์ และการวิจัยแบบบูรณาการให้มากขึนน  โดยเฉพาะการวิจัยเชิงอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

6.4  ควรวางระบบการก ากับ ติดตามผลการวิจัย ให้ด าเนินการให้ทันเวลาและมีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพการวิจัยตามมาตรฐานทางวิชาการก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้แต่งตันงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยการรวบรวม
ข้อมูลจากผลการด าเนินงาน การสัมภาษณ์จากบุคลากร และข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาประกอบการประเมินเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญา วิ สัยทัศน์ และมีการก าหนดพันธกิจที่ครบถ้วน มีบุคลากรรวม 
จ านวน 13 คน  และได้รับงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นจ านวนเงิน
13,538,050.00 บาท (สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้ด าเนินการเบิกจ่าย  
รวมทันงสินนร้อยละ 98.60 โดยมีงานวิจัยและมีโครงการที่สนับสนุนการท าวิจัย อาทิเช่น การจัดฝึกอบรม
บุคลากรด้านการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการตามแนวพระราชด าริ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาครูและบุคลากรให้กับสถาบันการศึกษาขันนพืนนฐาน รวมโครงการวิจัยทันงสินนจ านวน 103 
โครงการ 

ผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ พบว่า ได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว ้
รวมทันงสินนจ านวน 103 โครงการ  และได้ผลการประเมินตามมิติทันง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผลตามพันธ
กิจ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร และด้านคุณภาพการให้บริการ 

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
1.  มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มีผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับดีมาก (ร้อยละ 

97.15) 
2.  มิติด้านการพัฒนาองค์กร มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีนอยู่ในระดับดี (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18) 
3.  มิติด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.93) 
4.  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยร่วมกับงานวิจัยของคณะต่างๆ ให้มากขึนน 
2.  ควรพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยท าวิจัยให้มากขึนนทันงสายวิชาการและสายสนับสนุนทาง

วิชาการ โดยมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันงความรู้พืนนฐานและเทคนิคการวิจัย สารสนเทศและ
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนา 

3.  ควรมีการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึนน  
โดยจะต้องระดมบุคลากรที่มีศักยภาพในการท าวิจัยมาร่วมพัฒนาโครงการวิจัย  ซึ่งควรเน้นการวิจัยเชิงประยุกต์ 
และการวิจัยแบบบูรณาการให้มากขึนน  โดยเฉพาะการวิจัยเชิงอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4. ควรวางระบบการก ากับ ติดตามผลการวิจัย ให้ด าเนินการให้ทันเวลาและมีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพการวิจัยตามมาตรฐานทางวิชาการก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ 
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