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ส่วนที่ 1  

                                                       ส่วนนำ 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (Research and Development  Institute)  

1.2 ที่ตั้ง 
       อาคาร 1   (อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
    439  ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
    โทรศัพท์  0 4461 1221 ต่อ 7301  โทรสาร 0 4461 2858 
    โทรศัพท์มือถือ 08 5023 8687 
 

1.3 ประวัติความเป็นมา 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2527 ที่กำหนดให้ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ โดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์วิจัยและ
บริการการศึกษา”  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและบริการด้านการฝึกอบรมการบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ   ต่อมาเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นาม วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” 
และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเปน็นิติ
บุคคลโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีการปรับโครงสร้างใหม่เป็น 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา”  (Research and Development  Institute)  

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค ์
2.1 ปรัชญา 

      วิจัย สร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 ปณิธาน 
      1. สร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย   
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน บุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาสถาบัน 
ชุมชน  สังคมเครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่นและระดับประเทศ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  4. รวบรวมข้อมูลในสถาบันและท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  5. การจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 
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2.3 เป้าหมาย 

       1. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ทำวิจัย และมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  2. มหาวิทยาลัยมีทีมนักวิจัยที่มีคุณภาพ 
  3. ผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 
  4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6. มีศูนย์ข้อมูลที่เป็นแหล่ง ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์และประชาชน 
  7. เป็นสถาบันวิจัยและบริการวิชาการที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสังคม 

2.4 นโยบาย 
      ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้วยระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดพลังแห่งปัญญา สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.5 วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน บุคคล หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนา
สถาบัน ชุมชน สังคม เครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่นและระดับประเทศ 
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา มีศักยภาพในด้านการวิจัยสูงขึ้น สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
  4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและให้บริการชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันและ
ชุมชน 
  5. เพื่อจัดระบบงานวิจัยด้วยการจัดการความรู้ ให้มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
3.1 โครงสร้างองค์กร 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.๑ โครงสรา้งของงาน (Organization Chart) สถาบันวิจยัและพัฒนา  

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจำสถาบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น 

รองผู้อำนวยการศูนย์
บูรณาการงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น 

ผศ.ดร.อุดมพงษ์    
เกศศรีพงษ์ศา 

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดการ
โครงการสู่การใช้
ประโยชน์      ผศ.
ดร.จารินี  ม้าแก้ว 

รองผู้อำนวยการฝ่าย
หนุนเสรมิภายใน
และจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

อ. บัญชา  นวนสาย 

รองผู้อำนวยการ
ผ่ายจัดการข้อมลู
และบทความวิจยั 

อ.ณัฐพล  วงษ์รัมย ์

     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

         อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย 

หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

นางธนภร  จรูญรักษ ์

- งานบริหารสำนักงาน 
- งานสารบรรณ 
- งานประชุมและพิธกีาร 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคณุภาพ 

- งานจดัการความรู ้
- งานอ่ืนๆ ที่ไดร้บั

มอบหมาย 

 

- งานวางระบบจัดการทุน
แหล่งทุนภายใน พัฒนา
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
- งานฝึกอบรมหนุนเสริม 
- งานฐานข้อมูล จัดการ
ข้อมูล 
- งานพัฒนาเวบ็ไซต์ สวพ 
- งานวาสารวจิัยและพัฒนา 
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานจัดการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- งานวางระบบจัดการทุนแหล่ง
ทุนภายใน พัฒนาระเบยีบ 
ประกาศ ฯลฯ 
- งานฝึกอบรมหนุนเสริม 
- งานสร้างเครือข่ายภายใน 
- งานทรัพย์สินทางปัญญา 
- งานแผน การเงินและพัสด ุ
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานจดัการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- งานวางระบบจัดการทุนแหล่ง
ทุนภายใน พัฒนาระเบยีบ 
ประกาศ ฯลฯ 
- งานฝึกอบรมหนุนเสริม 
 - งานถอดบทเรียนการนำ
ผลงานไปใช้ประโยชน์ 
- งานบริการวิชาการ สวพ. 
- งานสร้างเครือข่ายภายนอก 
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคณุภาพ 

- งานจดัการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- งานสร้างเครือข่าย
แหล่งทุนภายนอก 
- งานวางระบบพัฒนา
โครงการวิจัย 
- งานวางระบบติดตาม
งานวิจัย 
- งานวางระบบสนับสนุน
ทุนวิจัย 
- งานประสานงานแหล่ง
ทุนภายนอก 
- งานควบคุมภายในและ 
บริหารความเส่ียง 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานจัดการความรู ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3.1.2 โครงสรา้งของบุคลากร (Structure of personnel Chart) สถาบันวจิัยและพัฒนา  

คณะกรรมการประจำสถาบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น 

 

                  อธิการบดี 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

นางธนภร  จรูญรักษ ์
 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายจดัการ
โครงการสู่การใช้ประโยชน์ 

ผศ.ดร.จารินี  มา้แก้ว 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายหนุนเสริมภายใน
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา     

อ. บัญชา  นวนสาย 

รองผู้อำนวยการผ่ายจดัการ
ข้อมูลและบทความวิจัย 
อ.ณัฐพล  วงษ์รัมย ์

1. น.ส.พัชรียา  วิสายอน 
2. นายมานะ  สลุบพล 
3. นายณัฏฐวัต  โชคสุทธิสวัสดิ ์
 

 

1. อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง 
2.อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง 
3. อาจารย์สินทรัพย ์ ยืนยาว 
๔.อาจารย์ภูริสา วัชรเรนทร์วงศ์ 
๕.อาจารย์สันติภาพ  ซารัมย ์
๖.อาจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร ์
๗.อาจารย์พิมพ์ผกา  ยอดนาร ี
๘.อาจารย์ยุพาวด ี อาจหาญ 
๙.อาจารย์พัลลภา  เลิศเจริญวนิช 
 

1. อาจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ 
2. อาจารย์ ดร.เทพพร  โลมารกัษ์ 
3. อาจารย์ ดร.กนกเกล้า แกลว้กล้า 

 

1. อาจารย์ ดร.เลอสันต์  ฤทธิขันธ ์
2. อาจารย์ธญัรัศม์ ยุทธสารเสนีย ์
3. อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด 
4 อาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร 
5.อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด 
6. อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา 

1. อาจารย์ผกามาศ มูลวันดี 
2. อาจารย์เสกสิทธิ ์ ดวงคำ 
3. อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย ์
4. อาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว ์
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4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
4.1 รายชื่อคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 915/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพฒันา 
เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการหรือส่วนงานภายในด้านดำเนินการเป็นไปด้วย ให้คณะกรรมการที่มีอำนาจ
หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก 
ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 โดยให้คณะกรรมการ
ลำดับที่ 6 - 9 มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี  
 1. อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย    ผู้อำนวยการ   เป็นประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี  ม้าแก้ว รองผู้อำนวยการ  เป็นรองประธาน 
 3. อาจารย์บัญชา  นวนสาย  รองผู้อำนวยการ  เป็นกรรมการ 
 4. อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย์  รองผู้อำนวยการ   เป็นกรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา รองผู้อำนวยการ   เป็นกรรมการ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
 7. ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 
 9. อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
 10.นางธนภร  จรูญรักษ์  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
4.2 รายชื่อผู้บริหาร 

1. อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
2. อาจารย์ ณัฐพล  วงษืรัมย์      รองผู้อำนวยการฝา่ยจัดการข้อมูลและบทความวิจัย 
3. อาจารย์บัญชา  นวนสาย       รองผู้อำนวยการฝา่ยหนุนเสรมิภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี  ม้าแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโครงการสู่การใชป้ระโยชน์ 
5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา รองผู้อำนวยการศูนย์บุรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
๖. นางธนภร  จรูญรักษ์            หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวจิัยและพฒันา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
๑. อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์         ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น   ที่ปรึกษา 
๒. อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี  ม้าแก้ว ประธานฝา่ยจัดการโครงการสู่การใช้ประโยชน์ 
๔. อาจารย์บัญชา  นวนสาย ประธานฝา่ยหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
๕. อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย ์ ประธานฝา่ยจัดการข้อมูลและบทความวิจัย 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศ

ศรีพงษ์ศา 
ประธานฝา่ยบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

๗. อาจารย์ ดร.เทพพร  โลมารักษ ์ กรรมการฝ่ายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวนิ         วงษ์

ปรเมศร์ 
กรรมการฝ่ายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา 

๙. อาจารย์ ดร.กนกเกล้า  แกล้วกล้า กรรมการฝ่ายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา 
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๑๐. อาจารย์ ดร.เลอสันต์  ฤทธิขันธ ์ กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสาร

เสนีย ์
กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 

๑๒. อาจารย์ ดร.สรรเพชร  เพียรจัด กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 

อาจารย์จินตนา  วชัรโพธิกร 
อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด 
อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา 
อาจารย์ชลาวัล  วรรณทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวฒุิ ทะนนัไธสง 
อาจารย์ ดร.สินทรัพย์  ยนืยาว 
อาจารย์สันติภาพ  ซารัมย์ 
อาจารย์ปาลิตา  ผลประดบัเพ็ชร์ 
อาจารย์พิมพ์ผกา  ยอดนาร ี
อาจารย์ยุพาวดี  อาจหาญ 
อาจารย์พัลลภา  เลิศเจริญวนิช 
อาจารย์ภูริสา  วชัรเรนทร์วงศ ์
นายมานะ  สลบุพล 
อาจารย์ผกามาศ  มูลวนัด ี
อาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ 
อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว ์

กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
กรรมการฝ่ายจัดการโครงการสูก่ารใช้ประโยชน์ 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลและบทความวิจยั 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 
กรรมการฝ่ายบูรณาการงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 

๓๐. นางธนภร  จรูญรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๓๑. นางสาวพชัรียา  วสิายอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นายณัฏฐวัต  โชคสุทธิสวสัดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
5. จำนวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ Pc 

ต่ำกว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.  

ข้าราชการ 4   1 3 2 1   1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 28  1 20 7 20 5   ๓ 
พนักงานราชการ           
อัตราจ้าง           
ลูกจ้างชั่วคราว           

รวม 3๒ - 1 21 10 22 6   4 
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6. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
6.๑  งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (แยกหมวดรายจ่าย) 
 

รายการ งบแผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ
งบอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น 

 
 
 
 
 
 

  
1,934,600.- 
1,058,300.- 

637,100.- 
6,814,100.- 
2,480,000 

รวม 8,194,000.- 4,730,000.- 12,924,100.- 

6.2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (แยกรายโครงการ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ 
 

งบประมาณ  62-04-1101  
   

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานวิจัย 

210,000    

 
1.1 การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

50,000 50,000 0 100 

 
1.2 กระบวนการ Review งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
งานวิจยั 

40,000 40,000 0 100 

 1.3 ถอดบทเรียนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 30,000 30,000 0 100 

 1.4 คลินิกนักวิจัย 50,000 50,000 0 100 
 

1.5 ส่งเสริมชุมชนสู่การจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

40,000 31,500 8,500 78.75 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวจิัย 1,850,000    
 

2.1 จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา 150,000 149,900 100 99.93 
 

2.2 ค่าตอบแทนตีพิมพบ์ทความเชิงวิชาการ 
บทความวิจยั นำเสนอผลงานวจิัย 

1,000,000 550,450 449,550 55.05 

 
2.3 ค่าตอบแทนการอ่านผลงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์  350,000 175,585 174,415 50.17 

 
2.4 โครงการร่วมจัดงาน Thailand Research 
Expo 2019 

300,000 285,960 14,040 95.32 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รวม    
 

2.5 การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
โจทย์วิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

50,000 50,000 0 100 

3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย 6,914,100    
 

3.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยที่ผ่านระบบ NRMS 
วช. ปี2562 

6,314,100 6,314,100 0 100 

 
3.2 โครงการสนับสนุนทุนวิจยัเพื่อตอบโจทย์
ประกัน 

200,000 200,000 0 100 

 
3.3 โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่
นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) 

400,000 314,580 85,420 78.65 

4 โครงการบริหารจัดการสถาบันวจิัยและพัฒนา 320,000    
 

4.1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 300,000 276,491 23,509 92.16 
 

4.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 20,000 0 100 

5 โครงการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย 450,000    
 

5.1 โครงการจัดทำ MOU เพื่อการพัฒนานักวิจัย
ข้อเสนองานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

100,000 98,329 1,671 98.33 

 5.2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ (ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5) 

350,000 350,000 0 100 

6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการ
และผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

260,000    

 6.1 โครงการประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัย 
ผลงานสรา้งสรรค์ (BRICC คร้ังที่ 3) 

100,000 100,000 0 100 

 6.2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการท้องถิ่น 
(เยือนถิ่นแผ่นดนิปราชญป์ีที่ 6) 

80,000 80,000 0 100 

 6.3 โครงการถอดบทเรียนงานวิจัยที่แล้วเสร็จเพื่อ
ขยายผลงานวิจัยสู่การใชป้ระโยชน์ 

80,000 80,000 0 100 

7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการ
และผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์หนุนเสริม
โครงการวิจัยและชุดโครงการวจิัยที่กำลังดำเนนิการ
อยู่เพื่อร่วมปรับทิศทางไปสู่การใช้ประโยชน์ 

100,000 0 100,000 0 

8 โครงการพัฒนาหน่วยจัดการจรรยาบรรณวิจัยใน
มนุษย์และสัตว์ทดลอง 

340,000 336,000 4,000 98.82 
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9 โครงการสถาบนัรากแก้วตามแนวทางศาสตร์
พระราชา 

200,000 200,000 0 100 

10 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2,280,000    

 10.1 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ยกระดบั 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

280,000 270,970 9,030 96.78 

 10.2 โครงการการบูรณาการพนัธกิจสัมพันธ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 

2,000,000 2,000,000 0 100 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,924,100 12,153,865 870,235 94.04 

 
 
 
 
6.3  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แยกหมวดรายจ่าย) 
 

รายการ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ 
งบดำเนินการ 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
งบอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1,045,400 

614,000 
420,600 

9,150,000 
 

5,000,000 

 
 

 
 
 

รวม 16,230,000 12,180,000 4,050,000 
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6.4 งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕63 (แยกรายโครงการ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รวม แผ่นดิน รายได้  
งบประมาณ 63-04-1101 16,230,000   

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานวิจัย 

370,000 
  

 
1.1 การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
 40,000 

 
1.2 คลินิกวิจัย 

 
 40,000 

 1.3 การส่งเสริมชุมชนสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา(GI) 

  40,000 

 1.4 โครงการถอดบทเรียนงานวิจัยที่แล้วเสร็จเพื่อการ
ขยายผลงานวิจัยสูการใช้ประโยชน์ 

  50,000 

 1.5 โครงการหนุนเสริมโครงการวิจัยและชุด
โครงการวิจัยที่ดำเนินอยู่เพื่อร่วมปรับทิศทางสู่การใช้
ประโยชน์ 

  50,000 

 
1.6 โครงการร่วมจัดงาน Thailand Research Expo 
2020 

  150,000 

2 โครงการระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 1,600,000 
  

 
2.1 จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา 

 
 150,000 

 
2.2 ค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความเชิงวิชาการ บทความ
วิจัย นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 
 500,000 

 
2.3 ค่าตอบแทนการอ่านผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 
2563 ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน
งานวิจัย สก.สว.ปี 2564 

 
 200,000 

 
2.4 การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 30,000 

 
2.5 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 300,000 

 
2.6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

 
 20,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รวม แผ่นดิน รายได้ 
 2.7 โครงการจัดทำ MOU เพ่ือการพัฒนานักวิจัย

เสนองานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  50,000 

 2.8 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ (ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6) 

  150,000 

 2.9 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและประกวด
นวัตกรรมผลงานวิจัยสร้างสรรค์ (มหกรรมวัฒนาธรรม
ระดับชาติและนานาชาติ BRICC ครั้งที่ 4) 

  200,000 

3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย 9,210,000   

 3.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่
นักศึกษา (โครงงานพิเศษหรือสหกิจศึกษา) 

  400,000 

 
3.2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการท้องถิ่น 
(เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ปีที่ 7) 

  50,000 

 3.3 โครงการสนับสนุนทุนวิจยัที่ผ่านะระบ  NRMS 
วช.ปี 2563 

  8,660,000 

 
3.4 โครงการสนับสนุนทุนวิจยัสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (R to R) ปีที่ 10 

 
 100,000 

4 โครงการพัฒนาหน่วยจัดการจรรยาบรรณวิจัยใน
มนุษย์และสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

50,000  50,000 

5 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5,000,000   

 
5.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)บน
ฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 2,200,000 

 5.2 โครงการติดอาวุธทางปัญญาด้วยการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

  420,000 

 5.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชนเพ่ือ
รองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

  1,100,000 
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม รวม แผ่นดิน รายได้ 

 5.4 โครงการจัดทำฐานข้อมูล (Bib Data)  รองรับ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ตาม
บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  1,000,000 

 5.5 โครงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

  280,000 

 
6.5 อาคารสถานที่ 

อาคาร๑ ชั้น ๑ อาคารสถาบนัวจิัยและพัฒนา 
 

7. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
7.1  เอกลักษณ์   

วิจัย สร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
7.2  อัตลักษณ์ 

ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้วยระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื ่อให้เก ิดพลังแห่งปัญญา                   
สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
 
ที ่ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 

๑    ควรมีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีการนำองค์
ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เป็นรูปธรรม 

    การพัฒนาอาจารย์ใหม่ซ ึ ่งในความหมายของสถาบันวิจัย
หมายถ ึงการพ ัฒนาน ักว ิจ ัยใหม ่ ให ้ เป ็นบ ุคคลท ี ่ม ีความรู้
ความสามารถในด้านการวิจ ัยซึ ่งเป็นส ิ ่งท ี ่อาจารย์ทุกคนใน
มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการให้เป็นปกติอยู่แล้วในระดับอุดมศึกษา 

    ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความตระหนักในเรื่องนี้มา
อย่างต่อเนื่องและจะทำให้เข้มข้นต่อไป  โดยในทุกปีจะมีหลักสูตร
พัฒนานักวิจัยใหม่หลายหลักสูตร  ได้แก่  การพัฒนานักวิจัยใหม่
ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ  การพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่  การพัฒนา
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เป็นต้น ซึ ่งจะรับสมัคร
เฉพาะอาจารย์ใหม่ที ่มีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปีมาเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

    นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนทุนเพื่อไปพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของนักวิจัยภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จแล้วใน
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หลายรูปแบบคือ  การให้ทุนสนับสนุนโดยใช้งบประมาณภายใน
ของมหาวิทยาลัย  การให้ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับแหล่งทุนภายนอกไปดำเนินการ
จัดหามารองรับโครงการ  เช่น โครงการท้าทายไทย   ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐ คนเข้าไป
ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทำให้งานมีคุณภาพสูงและเป็น
ที่ยอมรับมากทั้งในระดับชุมชนและระดับนักวิชาการ เป็นต้น 

๒     ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
งานวิจัยให้สามารถตอบคำถามของผู้บริหารได้
ครบถ้วน 

     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารจัดการงานวิจัยไว้บน Website ; www.rdi.bru.ac.th เพ่ือ
บริการผู้บริหารมหาวิทยาลัย  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  อาจารย์  
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลด้านระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยตั ้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน  ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานโดยแยกเป็นระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  ฐานข้อมูล
ระดับตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่
จำเป็นต่างในการดำเนินงานวิจัยได้แก่  เอกสารแบบฟอร์มการขอ
จริยธรรมในมนุษย์และการใช้ส ัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์  
เอกสารแบบฟอร์มการวิจัย  และยังมีช่อทางสำหรับการสื่อสารสอง
ทางให้นักวิจัยและบุคลากรได้กรอกข้อความแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆได้    

๓      ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการแสวงหาทุน
จากแหล่งทุนภายนอกให้เพ่ิมมากขึ้น 

   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องจะสังเกตได้
จากเรามีระเบียบว่าการสนับสนุนการทุนภายนอกเมื ่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ เป็นต้นมานอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปขอ
ทุนจากแหล ่งท ุนภายนอกโดยสถาบ ันว ิจ ัยม ีการสน ับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ การพัฒนาโจทย์วิจัย  การพัฒนาโครงการวิจัย
การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่านงานให้  ค่าเดินทาง  ค่าจัดเวทีพัฒนา
โครงการ  รวมไปถึงการชี้ช่องทางการส่งโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนวิจัย  เป็นต้น 

    และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการหนุน
เสริมให้นักวิจัยขอทุนสนับสนุนให้ได้มากขึ้น  โดยการให้นักวิจัย
ทำงานเป็นทีมสร้างเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่  เสนอโครงการเป็น 
Package และทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ซึ่งจะส่งผล
ให้ได้ร ับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
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          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ ปีการศึกษา 256๒ (ก่อนการประเมิน)  

 

 
 

เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง  เช่น  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
โครงการท่อเที่ยวนวัตวิถี  โครงการท่องเที่ยวชุมชน  เป็นต้น   

 

 



๑๕ 

 

[รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ ปีการศึกษา 256๒] ก่อนการประเมิน 
 

ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 256๒ 

ในปีการศึกษา 256๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จำนวน  2  องค์ประกอบ ๔ ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้หลัก การบริหารจัดการ  
จำนวน  3  ตัวบ่งชี ้ และตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงาน  จำนวน 1 ตัวบ่งชี ้ดังรายละเอียด
ดังนี้ 

1.  กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก  องค์ประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1  การบริหารของสำนัก/สถาบัน  เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กิจ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

2.  กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ  องค์ประกอบท่ี  2  การดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่  สวพ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
องค์ประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1   การบริหารของสำนัก/สถาบัน  เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ 256๒ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ สำนัก/สถาบัน  มีพันธกิจหลักที่สำคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนให้คณะ
สามารถดำเนินการตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  สำนัก/สถาบัน  ต้องมีแผน           
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั ้งด้านบุคลากร  การเงิน  ความเสี ่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 

1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT  โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์           ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู ่แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื ่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้            
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบันหรือคณะ
กรรมการบริหาร   

๒. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
ที่เกิดจากภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ           ของ
หน่วยงาน 
  ๓. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  10  ประการ   



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๑๖ 

  ๔. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามระบบและกลไกที่เหมาะสม             
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 
  ๕. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารของหน่วยงาน 
  ๖. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย  1  ด้าน   

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการ
ดำเนินการ 

1  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6  ข้อ 

ผลการดำเนินงาน 
องค์ประกอบที่  ๑  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑   การบริหารของสำนัก/สถาบัน  เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี สำนัก/สถาบัน  มีพันธกิจหลักที่สำคัญในการส่งเสริม  สนับสนุนให้คณะ
สามารถดำเนินการตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  สำนัก/สถาบัน  ต้องมีแผนเพื่อ
กำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร  การเงิน  ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT  โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์  และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบันหรือคณะ
กรรมการบริหาร   
 ๒. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ของ
หน่วยงาน 
  ๓. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  ๑๐  ประการ   
  ๔. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามระบบและกลไกที่เหมาะสม             
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการดำเนินงานด้านการประกัน



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๑๗ 

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 
  ๕. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารของหน่วยงาน 
  ๖. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย  ๑  ด้าน   

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

มีการ
ดำเนินการ 

๑  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ - ๔  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕  ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖  ข้อ 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.   พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT  โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนา

ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบันหรือคณะกรรมการบริหาร   

 
ผลดำเนินงาน 

        ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งได้มี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ซึ่งได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปี 
๒๕๖๐ -๒๕๖๔ นำประเด็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาแนวทางพัฒนา แก้ไขจุดอ่อน หนุนเสริม เพ่ิม
โอกาส และนำข้อเสนอแนะผลการประเมินการบริหารจัดการมาดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  นำแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติและกำกับติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม เช่น การทำงานร่วมกับ
จังหวัดทำให้มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2. การทำงานร่วมกับเครือข่ายหลายระดับส่งผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีงานวิจัยเพิ่มขึ้นและได้รับ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3. การเป็นเจ้าภาพจัดงาน วช.ภูมิภาคที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากเครือข่าย
วิจัยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สวพ. ๑.๑-๑-๐๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ ๐๒/๒๕๖๐  ,๗๔๒/๒๕๖๐, ๘๕๑/๒๕๖๐ และคำสั่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ลว.๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
สวพ. ๑.๑-๑-๐๒ แผนบริหารงานวิจัย ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
สวพ. ๑.๑-๑-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ๙๑๕/๒๕๖๐ 



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๑๘ 

ผลดำเนินงาน 
        ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งได้มี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ซึ่งได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปี 
๒๕๖๐ -๒๕๖๔ นำประเด็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาแนวทางพัฒนา แก้ไขจุดอ่อน หนุนเสริม เพ่ิม
โอกาส และนำข้อเสนอแนะผลการประเมินการบริหารจัดการมาดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  นำแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติและกำกับติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม เช่น การทำงานร่วมกับ
จังหวัดทำให้มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2. การทำงานร่วมกับเครือข่ายหลายระดับส่งผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีงานวิจัยเพิ่มขึ้นและได้รับ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3. การเป็นเจ้าภาพจัดงาน วช.ภูมิภาคที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากเครือข่าย
วิจัยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
สวพ.๑.๑-๑-๐๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๑-๐๕ คู่มือการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
สวพ.๑.๑-๑-๐๖ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ -๒๕๖๓ 
สวพ.๑.๑-๑-๐๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คำสั่ง ๑/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
สวพ.๑.๑-๑-๐๘ แบบบันทึกการขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๑-๙ คู่มือการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

ข้อ เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 
๒ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 

ที่เกิดจากภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

 



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๑๙ 

ผลดำเนินงาน 
        ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์ และระบุ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของ สถาบันวิจัยและพัฒนา และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม (สวพ.๑.๑-๒-๐๑)  
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการวางแผน
ระบบ ควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ (สวพ.๑.๑-๒-๐๒) คณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในชองหน่วยงาน มีการ
ประชุมวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จากกลุ่มวิจัย ในแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้ได้บทความวิจัย/บทความ
วิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น ซึ่งได้นำมาปรับระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้อง
กับปัจจุบัน  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ. ๑.๑-๒-๐๑แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.๑..๑-๒-๐๒คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 
๐๖/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
สวพ.๑.๑-๒-๐๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณากำหนด
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

ข้อ เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 
๓.   บริหารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  ๑๐  ประการ   

 
ผลดำเนินงาน 

  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีนั้น ผู้บริหารงานควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารการ ดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ ได้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เซิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับ พันธกิจและค่านิยมขององค์การและมีการประกาศให้รับรู้ร่วมกัน โดยมีการจัดทำแผนบริหารงานวิจัย 



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๒๐ 

(สวพ. ๑.๑-๓-๐๑) และมีการเผยแพร่ให้กับบุคลากรทราบ บนเว็บไซต์ www.rdi.bru.ac.th (สวพ. ๑.๑-๓-
๐๒) เพื่อเอ้ือต่อการทำงานโดยใช้ระบบการวางแผนงานและระบบบริหารงบประมาณ นำไปสู่การปฏิบัติและ
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการปฏิบัติงาน และมีการ
ปรับปรุงแผนบริหารการวิจัยโดยมีการเข้าร่วมทบทวนและปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๑๔๖๓/๒๕๖๒  เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สวพ. ๑.๑-๓-๐๓)   
 
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยว่าด้วย ระบบ
บริหาร จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการทำงานที่ล่าข้า ซ้ำซ้อน โดยมีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ ดำเนินงาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ(NRMS) (สวพ. ๑.๑-๓-๐๔)   
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ EGP (สวพ. ๑.๑-๓-๐๕)  มีระบบการใช้งาน PMIS (สวพ. ๑.๑-๓-๐๖)  
ระบบการส่งบทความวิจัยในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านเวบ็ไซต์ (สวพ. ๑.๑-๓-
๐๗)   มีการประซาสัมพันธ์ จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโครงสร้างการบริหารองค์กร มีการบริหารจัดการใน
สังกัดให้เกิดความคุ้มค่า มีการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. ๑.๑-๓-๐๘) โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้  
 
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้
เกิดผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาให้
ข้อเสนอแนะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้สะดวก รวดเร็ว หลาย
ช่องทาง เซ่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ภายใน เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค E-mail ไลน์ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา www.rdi.bru.ac.th (สวพ. ๑.๑-๓-๑๑) 
 
๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกำหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานที่ซัดเจน ทำความเข้าใจในเรื่อง
ของแผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้จัดความสำเร็จและวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และมีคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 
๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
        สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพ่ือบริหารจัดการ
งานเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย เงินอุดหนุนการทำวิจัย และค่าตอบแทนการตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งได้ 
ดำเนินงานเบิกจ่ายตามสัญญารับทุนและตามระเบียบฯ และตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด 



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๒๑ 

      ในส่วนการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความเพ่ือการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทน เพ่ือเบิกเงินค่าตอบแทน
ตามระเบียบฯ ตามเอกสารรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (สวพ ๑.๑-๓-๑๗) 
       - สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ซัดเจน ตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แบบทรายงาน ๐๑ 
และแบบรายงาน ๐๒)  (สวพ ๑.๑-๓-๑๖) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำ คำสั่งที่ ๒๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (สวพ 
๑.๑-๓-๑๗)  โดยหากผู้รับการประเมินมีข้อสงสัยในผลการประเมินสามารถสอบได้ 
 
๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร พร้อมนำมาปรับปรุงการทำงานเมื่อ
ได้รับข้อเสนอแนะ มีการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงาน บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในระดับนโยบาย และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ โดยมีการประชุมบุคลากรเพ่ือให้ บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  (สวพ. ๑.๑-๓-
๑๘)  และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะ (สวพ. ๑.๑-๓-๑๙) 
 
๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงานบริหาร 
อย่างเหมาะสม โดยมีการมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรักษาราชกการแทนผู้อำนวยการรักษาราชการแทน (สวพ. ๑.๑-๓-๒๑-๒๓) 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการกระจายอำนาจโดยแบ่งพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ๕ กลุ่ม/ 
งาน โดยมีรองผู้อำนวยการ และมีหัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งสามารถติดสินใจได้ในระดับเบื้องต้น 
เพ่ือให้งานคล่องตัวยิ่งขึ้น ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการทบทวนระบบการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/งาน โดย
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึน มีการ ประชุมกลุ่มย่อยเก่ียวกับการจัดการความรู้และบริหาร
ความเลี่ยงของแต่ละกลุ่ม 
 
๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
        สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ซัดเจน ซึ่งการกำหนด
ภาระหน้าที่หรือขึ้นตอน การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถกระทำได้ และมีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ 
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ อำนาจตามกฎหมาย ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โดย มีการกำหนดภาระงาน ตามเอกสารรายละเอียดคำสั่งให้ปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ. ๑.๑-๓-๒๔) 
 
๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๒๒ 

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนา โดยไม่คำนึงถึงสถานะของบุคคล ดังการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานวิจัย ตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยสาย
สนับสนุน  (สวพ. ๑.๑-๓-๒๙) และประกาศทุนสำหรับนักศึกษา(สวพ. ๑.๑-๓-๓๐) 
 
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการใช้ฉันทามติของผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแสวงหา
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกคนจัดทำปฏิทินปฏิบัติราชการของแต่ละคน เพ่ือรวบรวมเป็น
ภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ (สวพ. ๑.๑-๓-๒๗) การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาระดับคณะ
(Node) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม๒๕๖๒ (สวพ.๑.๑-๓-๒๘) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ. ๑.๑-๓-๐๑  แผนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาสวพ. ๑.๑-๓-๐๒  ภาพหน้า
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.rdi.bru.ac.th 
สวพ. ๑.๑-๓-๐๓  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๑๔๖๓/๒๕๖๒ 
สวพ. ๑.๑-๓-๐๔ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 
สวพ. ๑.๑-๓-๐๕  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (EGP) 
สวพ. ๑.๑-๓-๐๖  ระบบการใช้งาน PMIS 
สวพ.๑.๑-๓-๐๗  ระบบการส่งบทความวิจัยในวารสารวิจัยและพัฒนาผ่านเว็บไซต์ 
สวพ. ๑.๑-๓-๐๘ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
สวพ. ๑.๑-๓-๙ ประกาศจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓  
สวพ. ๑.๑-๓-๑๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย บทความทางวิชาการ ประเมินคุณภาพงานวิจัยและผู้ประเมินงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๑  
สวพ. ๑.๑-๓-๑๑ ภาพถ่ายช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น  line 
/fakebook/mail และเอกสารที่เป็นหนังสือราชการภายใน/ภายนอกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
สวพ. ๑.๑-๓-๑๓  คำสั่ง ๑/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สวพ. ๑.๑-๓-๑๔ คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ 
สวพ. ๑.๑-๓-๑๕  คู่มือการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๓             รหสั ๖๓-๐๔-๐๑๐๑ และ 
คู่มือการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๒             รหัส ๖๒-๐๔-๐๑๐๑ 
สวพ. ๑.๑-๓-๑๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ที่ ๓๒๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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(สวพ ๑.๑-๓-๑๗) รายงานสรปุการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตีพิมพ์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๓-๑๖  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (แบบรายงาน ๐๑ ,๐๒) 
สวพ. ๑.๑-๓-๑๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
สวพ. ๑.๑-๓-๑๘  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เม่ือวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สวพ. ๑.๑-๓-๑๙  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะ เม่ือวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๓-๒๑ คำสั่งแต่งตั้งให้รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนสวพ. ๑.๑-๓-๒๒ คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินการจัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา คำสั่งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
สวพ. ๑.๑-๓-๒๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา คำสั่งที่ ๑/
๒๕๖๓ 
สวพ. ๑.๑-๓-๒๔ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๓-๒๕ ประการจัดสรรทุนสายสนับสนุน (R to R) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๓-๒๖ ประกาศทุนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๓-๒๗  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เม่ือวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
สวพ.๑.๑-๓-๒๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะ (Node) เมื่อ
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ข้อ เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 
๔.   ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย  
การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 

 
ผลการดำเนินงาน 

         ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงหน่วยงานคณะมีการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยตามระบบ โดย
สถาบันวิจัย และพัฒนา มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Km Action Plan) ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาประจำปี ๒๕๖๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๓  ลง
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ (สวพ.๑.๑-๐๔-๐๑)  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓(สวพ.
๑.๑-๔-๐๒ ) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสำเร็จในการจัดทำ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ (สวพ.๑.๑-๔-๐๓) เพ่ือให้การดำเนินการเก่ียวกับการจัดการความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management : KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เรียบร้อย บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความ
ชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพมาให้ความรู้ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และได้รับคำชี้แนะ ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจัดทำเอกสาร เขียนรายงานและเก็บ
หลักฐานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น.... (สวพ.๑.๑-๐๔-๐๔)  ซึ่งในการดำเนินงานของ สวพ. ได้กำหนดการ
ควบคุมคุณภาพด้านการวิจัย ในการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทำวิจัย โดยอาศัยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาจากคณะกรรมการ
ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานวิจัย (วช.) ให้สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานได้  มีคณะกรรมการกำกับ ติตตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพงานวิจัยที่ สวพ.แต่งตั้งขึ้นมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความหลากหลาย ตรงตามศาสตร์ของ
งานวิจัย  มีการกำกับติดตามประเมินคุณภาพของงานวิจัยจากแหล่งทุน การนำไปใช้งาน และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ที่เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาว่าด้วย การวิจัย 
 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๑.๑-๔-๐ ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
สวพ.๑.๑-๔-๐๒  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.๑.๑-๔-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสำเร็จในการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คำสั่งเลขท่ี ๑๑/๒๕๖๒ ลง
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สวพ.๑.๑-๔-๐๔  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 
 
 
 
 
 

ข้อ เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 
๕.   กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารของหน่วยงาน 
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๒๕ 

ผลการดำเนินงาน 
๑. สถาบัน มีคำสั่งแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ๑๙/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาและจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.๑.๑-๕-๐๑) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผนพัฒนา บุคลากร โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สวพ. ๑.๑-๕-๐๒) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บุคลากรของสถาบันได้พัฒนาศักยภาพ ร่วมอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก  
 
๒. สถาบัน มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรสถาบัน 
ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน และตามสมรรถนะหลัก เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้
บุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาไปราชการ (สวพ. ๑.๑-๕-๐๓) 
 
 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๑.๑-๕-๐๑ คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี สถาบันวิจัย
และพัฒนา ที่๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
สวพ.๑.๑-๕-๐๒ แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
สวพ.๑.๑-๕-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของช้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ๒๐ / ๒๕๖๓ ลว. ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

ข้อ เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน 
๖.   ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง

และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย  ๑  ด้าน   
 

ผลการดำเนินงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการส่งเสริมการทำงานวิจัยและการ
ขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
และได้นำแนวปฏิบัตินั้นมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามระบบการจัดการความรู้ ซึ่งสามารถ
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๒๖ 

นำไปปฏิบัติงานและด้านบริหารจัดการงานวิจัยอย่างได้ผลและสามารถถ่ายถอดความรู้สู่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และได้เขียนคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการส่งเสริมการทำวิจัยและการขอทำผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (สวพ. ๑.๑-๖-๐๑) 
โดยในปี ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พัฒนากระบวนการหนุนเสริมโครงการวิจัยท้าท้ายไทย 
ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ ให้กับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการ
อบรม จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่  สามารถนำไปสู่การเผยแพร่และจะทะเบียน 
GI นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ให้สาธารณาชนได้รับทราบในงาน Thailand Research Expo 2019 
และป ี2020 และได้ร่างระเบียบเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

สวพ.๑.๑-๖-๑ คู่มือแนวทางการบริหารความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม /คู่มือบริหาร
จัดการงานวิจัยคู่มือการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ /คู่มือจริยธรรมใน สัตว์ทดลอง
ฯ/ คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี การส่งเสริมการทำวิจัยและการขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ร่างระเบียบว่าด้วยการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 
เป้าหมายปี 256๒ ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒   ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ  
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี หน่วยงานสนับสนุนมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการโครงการ  เพื่อ
บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการเป็นคะแนนระหว่าง  ๐ – ๕  และกำหนดให้คะแนนเต็ม  ๕  =  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
สูตรการคำนวณ 
๑.  คำนวณค่าร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามสูตร 
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๒๗ 

 จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
x ๑๐๐ 

 จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ  ๑  เทียบกับคะแนนเต็ม  ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

x 
๕ 

๑๐๐ 
 
หมายเหตุ :  โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ  หมายถึง  การประเมินความสำเร็จของโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยผลการดำเนินงานต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
๑.  คำนวณค่าร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามสูตร 
                  

 ๒๔ 
x ๑๐๐ 

 ๒๕ 

                                   ผลคำนวณค่าร้อยละได้ =  ๙๖.๐๐ 

 

 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ  ๑  เทียบกับคะแนนเต็ม  ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 
๙๖.๐๐ 

x ๕ 
๑๐๐ 

                         ผลของการคำนวณค่าคะแนน ได้เท่ากับ ๔.๘๐ คะแนน 
 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ จำนวนสำเร็จ ร้อยละ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๕ โครงการ ๒๔ โครงการ ๙๖ 
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๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
วงรอบการนับข้อมูล ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ ในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานสนับสนุนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน  โดยเริ่มตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกฝ่ายและผลลัพธ์  คือ  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของผลการดำเนินงานของหน่วยงานการสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการอาจจะพิจารณาให้ครอบคลุมในประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 ๑.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 ๒.  ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 
 ๓.  ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ๔.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   (๐.๐๐ – 
๕.๐๐)  และเทียบการให้คะแนน  ดังนี้ 
 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
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๒๙ 

ค่าเฉลี่ย 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ 

ค่าเฉลี่ย 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ 

ค่าเฉลี่ย 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ 

ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ 

ค่าเฉลี่ย 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

ผลการดำเนินงาน 
ข้อ ความถึงพอใจรายด้าน คะแนนที่

ได้ 
ระดับ 

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒. ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก ๔.๗๐ มากที่สุด 

๓. ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ๔.๗๕ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ มากที่สุด 

 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา 
พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีระดบัคะแนน ๔.๘๐ ระดับมากท่ีสุด รองลงมาความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการความพึงพอใจ
ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก/ มีระดับมากที่สดุคะแนน ๔.๗๕ , ๔.๗๒ และ ๔.๗๐ตามลำดับ สำหรับ
ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าคะแนน ๔.๗๐ น้ัน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ย้ายสำนักงานมายังตึก ๑ มีพื้นที่และอุปกรณ์ให้บริการที่ครบครันยิ่งขึ้น น่าจะส่งผลให้ใน
ปีต่อไปผลการประเมินมากทีสุ่ดเชน่เดิม 
 

เอกสารอ้างอิง 
สวพ.1.3-1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมายปี ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

      ๓.๕๑-๔.๕๐     ๔.๗๔ ๕ คะแนน บรรลุ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมายปี 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

      3.51-4.50     4.74 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

 
หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญ  คือ  

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้
สามารถดำเนินงานได้บรรลุความสำเร็จตามนโยบาย  เป้าหมาย  และท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการตามพันธกิจตามองค์ประกอบที่  2   
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน  จำนวน  1  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  สวพ. 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
วงรอบการนับข้อมูล ปีงบประมาณ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมี
แนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผนที่กำหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันให ้ก ับบุคลากร  ส ่งเสร ิมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย ์และนักว ิจัย               
การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่
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๓๑ 

เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น 
 -  ห้องปฏิบัติการวิจัย  หรือหน่วยงานวิจัย  หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ให้
คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
 -  สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย  เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย  เช่น  การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (Visiting Professor) 
 3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.  จัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน             
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจน         
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6.  มีระบบและกลไกเพื ่อช่วยในการคุ ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์          
ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดำเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4   ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6  ข้อ 
 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
๑ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ 
 

ผลการดำเนินงาน 
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ วิจัยโดยมี
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๓๒ 

การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิจัย และพัฒนา ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพฒันาท่ี ๕/๒๕๖๓  ลงวนัท่ี ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๓(สวพ.๒.๑-๑-๐๑) และมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rdi.bru.ac.th  (สวพ.๑.๑-๑-๐๒) 

- ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปัจจุบันและผลงานที่ผ่าน

มา 
- ข้อมูลด้านแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งวารสารและการประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจน ข้อมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๒.๑-๑-๐๑ โครงสร้างการบริหารงานของ สวพ. 
สวพ.๒.๑-๑-๐๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.bru.ac.th ในกล่องระบบ
สารสนเทศ (ฐานข้อมลอ้างอิงงานวิจัย) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

๒ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
-ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยงานวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ไห้คำปรึกษา และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-ห้องสมุดหรือแหล่งด้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เซ่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
-กิจกรรมวิชาการท่ีล่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เซ่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มิศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์โดย เน้นนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ในประเด็นต่อไปนี้ 
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทซึ่งเป็นจุดเน้นของแต่ละคณะ ดังนี้ (สวพ. 

http://www.bru.ac.th/
http://www.bru.ac.th/
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๓๓ 

๒.๑-๒-๐๑) 
- ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- ห้องปฏิบัติการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- ห้องปฏิบัติการเซรามิกซ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์  คณะครุศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการดนตรี คณะครุศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการด้านภาษา คณะครุศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์ 
- ห้องคอมพิวเตอร์  
- ห้องข้อมูลสารสนเทศการวิจัย 
- ห้องให้คำปรึกษาจริยธรรมการวิจัย 
- มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการปฏิบัติงาน

ด้านการวิจัย เช่น องค์การสภาเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบล (สวพ.๒.๑-๒-๐๒) 
- มีห้องสมุดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสารและสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริหารโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวพ.๒.๑-๒-๐๓) 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกด้านการวิจัย เข่น ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านแหล่งทุนวิจัยทั ้งภายในและภายนอก ข้อมูลสารสนเทศด้านการติพิมพ์เผยแพร่ หรือ 
สารสนเทศฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย  (สวพ.๒.๑-๒-๐๔) 

- มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี (สวพ.๒.๑-๒-๐๕) 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๒.๑-๒-๐๑ ภาพถ่ายหอ้งปฏิบติัการของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
สวพ.๒.๑-๒-๐๒ สัญญารับทุนจากหน่วยงานภายนอก (สกว. /สสส.) 
สวพ.๒.๑-๒-๐๓ ภาพถ่ายหอ้งสมุดบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
สวพ.๒.๑-๒-๐๔ เวบ็ไซตส์ถาบนั'วิจยัและพฒันา http://rdi.bru.ac.th 
สวพ.๒.๑-๒-๐๕ เอกสารอนุมติัโครงการประชุมวิชาการราชภฏัวิจยัคร้ังท่ี ๔ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั http://www.bru.ac.th ในกล่องระบบสารสนเทศ 
(ฐานขอ้มูลอา้งอิงงานวิจยั) 
สวพ.๒.๑-๒-๐๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

http://rdi.bru.ac.th/
http://rdi.bru.ac.th/
http://www.bru.ac.th/
http://www.bru.ac.th/


 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๓๔ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
๓ จัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ผลการดำเนินงาน 
๑. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จำนวน ๑๒ ทุน เป็นเงิน ๖,๓๑๔,๑๐๐ บาท (สวพ.๒.๑-๓-๐๑) 
 
๒. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา  จำนวน ๒๒ ทุน เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
(สวพ.๒.๑-๓-๐๒) 
 
 
๓. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๑๙  ทุน เป็นเงิน 
๑๖๐,๐๐๐ บาท (สวพ. ๒.๑-๓-๐๓) 
 
 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๒.๑-๓-๐๑ประกาศทุนอุดหนุนการวิจยั ปีงบประมาณ ๒๕๖๒/สัญญารับทุนส าหรับอาจารย์
และบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๒ 

สวพ.๒.๑-๓-๐๒ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจยัส าหรับนกัศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สวพ.๒.๑-๓-๐๓ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
๔ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๓๕ 

ผลการดำเนินงาน 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการติพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการติพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เซ่น 
 ๑) สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา (สวพ.๒.๑-๔-๐๑) 
 ๒) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๕ โดยความ
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (สวพ.๒.๑-๔-๐๒) 
 ๓) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เผยแพร่ เข้าร่วมประชุมเสนอ
ผลงานหรือเผยแพร่วิจัยและงานสร้างสรรค์ (สวพ.๒.๑-๔-๐๓) 
 
 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๒.๑-๔-๐๑  ระเบียบวา่ดว้ยการจดัท าวารสารวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
พ.ศ.๒๕๕๖ 

สวพ.๒.๑-๔-๐๒  โครงการประชุมวิชาการ ราชภฏัวิจยัคร้ังท่ี ๕    
สวพ.๒.๑-๔-๐๓ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
สวพ. ๒.๑-๔-๐๔ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 
นานาชาติ 

 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

๕ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจน   
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มบุคคล รวมทั้งมีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่
นักวิจัย ดังนี้ 
      มีการประซาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่านซ่อ งทาง
ต่างๆ เซ่น หนังสือเวียน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ ประซาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (สวพ.๒.๑-๕-



 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๓๖ 

๐๑) 

       ๑. มีโครงการพัฒนานักวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการท าวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ดงัน้ี 

๑. โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการกระบวนการ Review งานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการถอดบทเรียนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการคลินิกนักวิจัย  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๕. โครงการส่งเสริมชุมชนสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (GI) งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ บาท 
        ๒. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักวิจัย โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ หน่วยงาน
บริหารงานวิจัยดีเด่น เพื่อมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบรางวัลดังกลา่ว
ในวันประชุมสามัญประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (สวพ. ๒.๑-๕-๐๓) 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๒.๑-๕-๐๑ หนงัสือประชาสัมพนัธ์/เวบ็ไซตส์ถาบนัวิจยัและพฒันา http://ird.bru.ac.th/ 

และ FB สวพ 

สวพ.๒.๑-๕-๐๒ โครงการพฒันานกัวิจยัและเพิ่มประสิทธิภาพในการท าวิจยั จ านวน ๕ 
โครงการ 
สวพ.๒.๑-๕-๐๓ หนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

๖ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

ผลการดำเนินงาน 

http://ird.bru.ac.th/
http://ird.bru.ac.th/
http://ird.bru.ac.th/


 

          รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ปีการศึกษา 25๖๒(กอ่นการประเมิน)  

 

๓๗ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีจำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบ ดังนี้ 
      มีคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิด
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างซัดเจน และมีคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 
 

 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

สวพ.๒.๑-๖-๐๑ คู่มือบริหารงานวิจัย (ข้ันตอนการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.๒.๑-๖-๐๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าดว้ยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ.
๒๕๖๐  และปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
สวพ.๒.๑-๖-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.๒.๑-๖-๐๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 
๓๗๙๐/๒๕๖๑  
สวพ.๒.๑-๖-๐๕ โครงการส่งเสริมชุมชนสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (GI)  

 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมายปี ๒๕๖๒ ผลการด าเนินงาน คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

๕  ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 



      รายงานการประเมินตนเอง   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ก่อนการประเมิน) 

ส่วนที่  3 
รายงานผลการประเมินตนเอง  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดรูปแบบเพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุน รายงานผลการ
ประเมินตนเองเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประเมินตนเอง ดังนี้  

๑. รูปแบบการรายงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
๒. รูปแบบการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
๓. รูปแบบบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
๔.๑ รูปแบบการรายงานผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง  1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่  
1.1 

๖ ข้อ          6          5  บรรลุ 5 

ตัวบ่งชี้ที่  
1.2 

ร้อยละ ๘๐ 24 5  บรรลุ 4.80 
25 

ตัวบ่งชี้ที่  
1.3 

๓.๕๑ 4.74 5  บรรลุ 5 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่  1 4.93 
องค์ประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่  สวพ. 2.1 ๕ ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 5 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่  2 5 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.97 

 
๔.๒  รูปแบบการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 
ตาราง  2  วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ 
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ย 
(รายองค์ประกอบ) 

ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่  1  การบริหารและการ
จัดการ 

3 4.93 ดีมาก 



 

         รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ (กอ่นการประเมิน) 
 

๔๑ 

องค์ประกอบที่  2  การดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

1 
 

5 ดีมาก 

รวม 4 4.97 ดีมาก 
ผลการประเมิน  4.97  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
        1.ระบบและกลไกดี  
        2.การบริการดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
       1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้เพ่ิมข้ึน 
       2. นักวิจัยต้องหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 


