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บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 7-8  

กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบป

การศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 35 ตัวบงชี้  โดยหนวยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 2.86 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.68  อยูในเกณฑ ดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแตละประเด็น 

คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.62 อยูในเกณฑ 

ดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูในเกณฑ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถปุระสงคและแผนงาน
3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 ดีมาก ดี

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลกั 2.80 2.50 3.00 2.00 2.63 2.63 2.75 2.50 ดีมาก ดี
องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.67 2.89 2.89 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน
3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.67 ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองคประกอบ 2.83 2.60 3.00 2.62 2.75 2.75 2.86 2.68
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย
ความหมายผลประเมิน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

 
 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

• ภาพรวม   
จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพสูง ทําใหมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคจํานวนมาก  

2. หนวยงานภายใน เขมแข็ง สามารถหารายไดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได 

3. เปนแหลงใหความรูดานวิชาการ และการฝกทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ตัวบงชี้ของแผนงานยังไมสะทอนคุณภาพของการดําเนินงาน และไมไดมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

2. กระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคยังไมชัดเจน 
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 3. ขอมูลผลการดําเนินงานในบทที่ 2 บางตัวบงชี้ไมสอดคลองกับตารางรายงานผลการดําเนินงานในบทที่ 5 

เชน จํานวนบุคลากร และเอกสารหลักฐานไมสอดคลองกับตัวบงชี้ เชน ตัวบงชี้ที่ 2.1 ขอ 5 เอกสารที่ 2.1.7 ไมไดแสดงใหเห็น

วามีการประเมินความดีความชอบโดยใชผลงานวิจัย   ตัวบงชี้ที่ 4.1 เอกสารที่ 4.1.1 หลักฐานที่แสดงไว คือ คําขอ

งบประมาณไมใชแผนกลยุทธทางการเงิน และตัวบงชี้ที่ 5.1 ขอ 4  เอกสารที่ 1.1.8 เปนตน   

        4. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไมเอื้อใหหนวยงานภายในเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.   ควรกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึงผลสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว  

  2.   ควรมีกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่เปนรูปธรรม เชน การกําหนดนโยบายดานการสนับสนุนการ

วิจัย การใชผลงานวิจัยมาประเมินความดีความชอบ เปนตน 

  3.  ควรจัดทําขอมูลใน SAR ใหถกูตองตรงกัน และจัดเอกสารหลักฐานใหสอดคลองกับตัวบงชี้  

 4.   ควรประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอเพื่อใหไดแนวทางในการปฏิบัติงานและแจงให

หนวยงานภายในและผูปฏิบัติทุกหนวยงานเขาใจ เพื่อสามารถดําเนินการเปนแนวเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหนวยงานภายในสถาบันฯ ที่มีความพรอมในการบริการ ใหเปน 

แหลงเรียนรูดานวิชาการ และการศึกษาเชิงนิเวศที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

                       2.  ควรสนับสนุนสถาบัน ฯ ในเชิงบริหารจัดการใหสามารถดําเนินการตามพันธกิจไดครบถวน โดยเฉพาะ 

พันธกิจดานการสนับสนุนการวิจัย 

 นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน  

2. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  

3. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการบริการทางวชิาการ 

ประสิทธิผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ครั้งที่ผานมา  พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงครบถวน โดยมีกิจกรรมที่ปรับปรุงแลว 7 กิจกรรม และ

อยูระหวางดําเนินการ  2 กิจกรรม จากที่เสนอแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 9  กิจกรรม อยางไรก็ตาม ควรมีการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงใหแลวเสร็จ เพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว และเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

ขอมูลการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องคประกอบ โดย

ไดรับการตรวจสอบ/การประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแลว   โดยผล

การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันที่  20-21 กรกฎาคม 2552 พบวามี

ผลการดําเนินงานครบ 6 องคประกอบ จํานวน 30 ดัชนี สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประเมินตนเอง มีระดับ คะแนน 4.50 

อยูในเกณฑระดับ ดีเยี่ยม สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 4.20 อยูในเกณฑระดับ ดี  
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนองพันธ

กิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในดานตางๆ ไดแก ดานการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินกําหนดการประเมิน  
วันที่ 7 กรกฎาคม  2553  
เวลา 08.30 – 12.00 น. - ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ พรอมกัน ณ หองธรรมรักษา 

  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

- คณะกรรมการประเมินฯ แนะนํากรรมการและวัตถุประสงคของการประเมิน 

- ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน รายงานผลการประเมินตนเองพรอมทั้งผลงานการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ดําเนินการไปแลว 

เวลา 14.00 – 16.00 น. - สัมภาษณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
  

วันที่ 8 กรกฎาคม 2553  

เวลา 08.30 – 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงานในสังกัด 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.00 น. - คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 

เวลา 14.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ตอผูบริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ณ 

หองธรรมรักษา ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการ

ประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการประเมินตามเกณฑ 3 

คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดเพื่อให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่เปล่ียนแปลงทั้งจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมี

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน  35  ตัวบงชี้  โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 อยูในเกณฑดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.68 อยูในเกณฑดีมาก  

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแตละประเด็น 

คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.62  อยูในเกณฑ 

ดีมาก และดานผลผลติ มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูในเกณฑ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ  

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถปุระสงคและแผนงาน
3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 ดีมาก ดี

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลกั 2.80 2.50 3.00 2.00 2.63 2.63 2.75 2.50 ดีมาก ดี
องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.67 2.89 2.89 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน
3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.67 ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองคประกอบ 2.83 2.60 3.00 2.62 2.75 2.75 2.86 2.68
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย
ความหมายผลประเมิน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

 

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 

องคประกอบที่ องคประกอบที่ 11  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค  และแผนงานและแผนงาน  
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน องคประกอบที่ 1 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว และ

สอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2   ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

2551

หนวยงาน หนวยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

1.79 2.86 2.68 0.00 0.00

3.00 3.00 2.50 0.00 0.00
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบ

ระดับ 7 3 3 2

45 6 6

45 6 6

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย

ป

ผลการประเมิน  (คะแนน

็

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

ประเมิน

พัฒนาการ2551 2552

2552

2552

หนวยงาน กรรมการ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน

กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมี

พัฒนาการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน  (2   ตัวบงช้ี)

7 7 6

3100% 100% 3 31.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงช้ีของ

การปฏิบตัิงานท่ีกําหนด

รอยละ 100.00% 100.00%

 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้   
 

 จุดแข็ง 
 - 

จุดออน 
ตัวบงชี้ของแผนงานไมสะทอนคุณภาพของการดําเนินงาน และไมไดมุงสูวิสัยทัศนและพันธกิจที่เสนอไว 
ขอเสนอแนะ 
ควรพัฒนาตัวบงชี้ของแผนงานที่สะทอนคุณภาพการดําเนินงานและมุงสูวิสัยทัศนและพันธกิจ ซึ่งสามารถประเมินได 

 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ซึ่ง

เปนองคประกอบที่มุงเนนใหหนวยงานกําหนดภารกิจหลักใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน โดยมุงสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร 

จํานวน 16 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูในเกณฑ ดีมากสวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  
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หมายเหตุ

2552 2551

หนวยงาน หนวยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรอื

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรอื

สัดสวน)

1.80 2.75 2.50 0.00 0.00
2.1 มีกระบวนการและกลไกใน

การสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรค

ขอ 6 0 3 3 ชอง 4

2.2 มีกระบวนการและกลไก

บริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค

ขอ 5 0 3 3 ชอง 5

19,748,849.69 21,926,358.33 19,222,636.33 ชอง 6

69 47 49 ชอง 31 - ชอง 32

25 34 33 ชอง 9

69 47 49 ชอง 31 - ชอง 32

0 54 54 ชอง 12

69 47 49 ชอง 31 - ชอง 32

2.6* จํานวนผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา

ช้ินงาน 1 3 3 3 ชอง 17

0 3 1

69 47 49

25 33 33 ชอง 22

69 47 49 ชอง 31

60.5 34 24 ชอง 25

69 47 49 ชอง 31 - ชอง 32

32.5 35 35 ชอง 28 + ชอง 29

69 47 49 ชอง 31 - ชอง 32

0 18 19 ชอง 30

69 47 49 ชอง 31 - ชอง 32

36.5 50 50 ชอง 34

192.5 194 102 ชอง 38

86 111 107 ชอง 35

192.5 194 102 ชอง 38 - 39

2.14 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ

ระดับ 5 3 3 0 ไมพบการสํารวจ

ความตองการ

ของผูใชบริการ

2.15 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

คาเฉลี่ย 4.55 3 3 3 ชอง 37

2.16 จํานวนบคุลากรท่ีดํารง 24 23 23.00

จํานวนบคุลากรท่ีมีคุณสมบตัิ

ในการขอตําแหนงทาง

วิชาการ

59 67 67.00

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก    (16   ตัวบงช้ี)

0 6 6

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

0 5 5

2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนนักวิจัย

สัดสวน 286,215.21 466,518.26 3

2.4 รอยละของงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ตอจํานวนนักวิจัย

รอยละ 36.23% 72.34% 67.35% 52.38%

392,298.70 158,214.28 3 3

2 3 3

2.5 รอยละของงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีนํามาใชอนั

กอใหเกิดประโยชนอยาง

ชัดเจนตอจํานวนนักวิจัย

รอยละ 0.00% 114.89% 110.20% 0%

20.0 27 19

0 3 3

0

2.8 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับ

การอางอิง (Citation) ใน 

refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา

รอยละ 36.23% 70.21%

2.04% 0% 0 02.7 รอยละของผลงานวิชาการท่ี

ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/

หรือ ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานท่ีเช่ือถือไดตอ

จํานวนนักวิจัย

รอยละ 0.00% 6.38%

3

2.9 รอยละของนักวิจัยท่ีไดรับทุนทํา

วิจัย และงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา

รอยละ 87.68% 72.34%

67.35% 12.07% 3 3

23 3

2.10 รอยละของนักวิจัยท่ีเขารวม

ประชุมวิชาการและ/หรือ

นําเสนอผลงานวิชาการท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ

รอยละ 47.10%

48.98% 79.00%

2 274.47% 71.43% 46.76% 1

3

2.12 รอยละของบุคลากรประจําท่ีมี

สวนรวมในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตอบุคลากรประจํา

รอยละ 18.96%

38.78% 0% 0 32.11 รอยละของนักวิจัยท่ีทํา

หนาท่ีสนับสนุนการเรียน

การสอนตอนักวิจัยท้ังหมด

รอยละ 0.00% 38.30%

25.77% 49.02% 10% 3

2.13 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทางวิชาการ

 และวิชาชีพ ท่ีตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

รอยละ 44.68% 57.22%

3 3

3 3

5 5 0

104.90% 31.64% 3

4.89 4.29 4.07

40.68% 34.33% 34.33% 59%

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา)
เปาหมาย

 (ปการศึกษา)

ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)

ไมมีหนังสอืรับรองที่

ชัดเจนจาก

หนวยงานและ

ผลงานนั้นไดย่ืน

ขอรับรองพนัธุพชืแลว

(เชน เหตุผลของ

การประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน 

SAR)

หนวยงาน กรรมการ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน

กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมี

พัฒนาการ

ประเมิน

พัฒนาการ
2551 2552 2552

3 3 3
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 

ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้    
จุดแข็ง 
1. มีนักวิจัยที่มีความรู ความสามารถ และศักยภาพสูง 

2. มีผลงานตีพิมพ เผยแพร จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และไดรับการอางอิง สูง 
จุดออน 
ไมพบการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

2. ควรใชผลงาน/เอกสารหลักฐานใหอยูในชวงระยะเวลาตามเกณฑตัวบงชี้ 

3. ควรเพิ่มกระบวนการของการสนับสนุนการวิจัยใหเปนรูปธรรม ไดแก การกําหนดนโยบายดานสนับสนุนการ

วิจัย การใชผลงานวิจัยมาประเมินความดีความชอบ 
 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน องคประกอบที่ 3 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนใหมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ ภาวะผูนําของผูบริหาร 

การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง จํานวน 9 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉล่ีย 2.89 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 อยูในเกณฑ ดีมาก  

รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมิน องคประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ

2552 2551

หนวยงาน หนวยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

1.89 2.89 2.89 0.00 0.00
3.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา

ระดับ 5 3 3 3

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู

ระดับ 0 0 3 3 N/A

3.3 มีกระบวนการและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบคุคล

เพื่อพัฒนา และธํารงรักษา

ไวใหบคุลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

ระดับ 6 0 3 3

3.4 ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบคุคลภายนอกเขา

ระดับ 4 3 3 3

6 7 7

192.5 194 102

5 7 6

6 7 7

3.6 มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารจัดการ

ระดับ 0 0 3 3

3.7 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงช้ีและ

เปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบคุคล

ระดับ 8 3 2 2

3.8 มีระบบการมอบหมายงาน

ตามใบมอบหมายงาน (JA)

ระดับ 5 3 3 3

149 165 165

192.5 194 102

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ   (9   ตัวบงช้ี)

5 5 5

ตัวบงช้ี หนวย

/ = มีพัฒนาการ

x = ไมมี

พัฒนาการ

ประเมิน

พัฒนาการ

0 4 4

0 6 6

หนวยงาน กรรมการ
สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน

กรรมการ / = บรรลุ

x = ไมบรรลุ

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา)
เปาหมาย

 (ป

ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย2551 2552 2552

5 5 5

3.5 รอยละของบคุลากรประจําท่ี

ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

รอยละ 3.12% 3.61%

83.33% 100.00% 85.71%

6.86% 2% 3 3

0 5 5

8 7 7

3

5 5 5

3.9 รอยละของบคุลากรประจํา

สายสนับสนุนท่ีไดรับการ

รอยละ 77.40% 85.05% 3161.76% 66.29 2 3
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 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
มีระบบและกลไกในการบริหารงานที่ดี 
จุดออน 

            - 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องคประกอบที่ 4 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเพื่อรายงานใหผูบริหารทราบ จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  อยูใน

เกณฑ ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

2552 2551

หนวยงาน หนวยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

1.67 3.00 3.00 0.00 0.00
4.1 มีระบบและกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะห

ระดับ 7 3 3 3

4.2 มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงาน

รวมกัน

ระดับ 0 0 3 3 N/A

43.00 91.00 83

98 111 83

2552 2552

หนวยงาน กรรมการ
สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน

กรรมการ
x = ไมบรรลุ x = ไมมี

พัฒนาการ

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ   (3   ตัวบงช้ี)

7 7 7

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา)
เปาหมาย

 (ป

ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

ประเมิน

พัฒนาการ
2551

0 4 4

4.3 รอยละของกิจกรรมการ

ใหบริการท่ีมีการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวย

รอยละ 43.88% 81.98% 3100.00% 37.5% 2 3

 
 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 4 

การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 

 มีศักยภาพในการหารายไดสูง  
จุดออน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําสรุปแหลงที่มาของงบประมาณเงินรายได 

2. ควรจัดทํารายงานสรุปผลการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนวิเคราะหถึงความประหยัด

งบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน  

 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน องคประกอบที่ 5 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนใหเกิดการประกันคุณภาพภายในอยางทั่วถึง และการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดําเนินงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉล่ีย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

2552 2551

หนวยงาน หนวยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

1.50 3.00 3.00 0.00 0.00
5.1 มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในท่ี

เปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารจัดการ

ระดับ 0 0 3 3

5.2 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน

ระดับ 4 3 3 3

2551 2552 2552

หนวยงาน กรรมการ
สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน

กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมี

พัฒนาการ

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    (2   ตัวบงช้ี)

0 7 7

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา)
เปาหมาย

 (ป

ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

ประเมิน

พัฒนาการ

4 4 4

 
 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
- 

 จุดออน 
 - 

ขอเสนอแนะ 
1.   ควรจัดทําเอกสารหลักฐานใหสอดคลองกับตัวบงชี้  

2.  ควรใชขอมูลสารสนเทศ (IT) ใหถูกตอง และเต็มประสิทธิภาพ  

3.  ควรจัดเก็บขอมูลดิบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ใหเสมือนเปนงานประจํา  

4.  ควรรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนโดยใชแบบเก็บขอมูลประกันคุณภาพ   

5.  ควรจัดทํา KM ดานประกันคุณภาพ  
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน องคประกอบที่ 6 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชผลการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคในภาพรวม

ขององคกรมาเปนแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหมากขึ้น จนสามารถแขงขันกับหนวยงาน

ภายนอกได จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูในเกณฑ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

2552 2551

หนวยงาน หนวยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน)

1.00 3.00 2.67 0.00 0.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน

ระดับ 5 3 3 2

0 28 28

0 28 28

0 21 21.25

0 120 120

เปาหมาย

 (ป

ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

ประเมิน

พัฒนาการ
2551 2552 2552

หนวยงาน กรรมการ
สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน

กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมี

พัฒนาการ

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน (3  ตัวบงช้ี)

5 4 3

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา)

17.71%

100.00% 0 0 36.2 รอยละของการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการ

รอยละ 100.00%

317.71% 0 0 3

3

6.3 รอยละของการลด

ระยะเวลาการใหบริการ

รอยละ

 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 

             - 
จุดออน 
- 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการตามคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) ที่แสดงถึงการลดคาใชจายหรือลด

ระยะเวลาการดําเนินงานใหชัดเจน 

2. ควรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานใหครบทุกหนวยงาน 

3. ทุกหนวยงานที่มีภารกิจในดานการใหบริการควรมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางนอย 1 

กระบวนงาน  
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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ภาคผนวกที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

 

กรรมการ

2550 2551 2552 2552

องคประกอบท่ี 1

1 ê มีการกําหนดปรชัญา หรอืปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนด

ตวับงชีเ้พื่อวดัความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ

ทกุภารกจิ

ระดบั 7 7 7 6

2   จํานวนตวับงชีข้องแผนปฏิบตังิานประจําปงบประมาณทัง้หมด ตวั 10 45 6 6

3   จํานวนตวับงชีข้องแผนปฏิบตังิานประจําปทีบ่รรลเุปาหมาย ตวั 10 45 6 6

องคประกอบท่ี 2

4 ê มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการผลติงานวจิัยและงาน

สรางสรรค

ขอ 0 0 6 6

5 ê มีกระบวนการและกลไกบรหิารจัดการความรูจากงานวจิัยและ

งานสรางสรรค

ขอ 0 0 5 5

6   จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค บาท 16,750,297.00 19,748,849.69 21,926,358.33 19,222,636.33

7 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวทิยาลยั บาท 6,242,938.00 4,592,101.15 6,558,514.50 14,197,941.83

8 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวทิยาลยั บาท 10,507,359.00 15,156,748.54 15,367,843.83 5,024,694.50

9   จํานวนการเผยแพร ผลงานวจิัยและงานสรางสรรค เรือ่ง 23 25 34 33

10 - จํานวนผลงานทีต่พีิมพเผยแพรระดบัชาติ เรือ่ง 23 25 24 24

11 - จํานวนผลงานทีต่พีิมพเผยแพรระดบันานาชาติ เรือ่ง 0 0 10 9

12   จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชน เรือ่ง/ชิน้ 0 0 54 54

13 -  จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชนในเชงิวชิาการ เรือ่ง/ชิน้ 0 0 46 44

14 -  จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชนในเชงิสาธารณะ เรือ่ง/ชิน้ 0 0 2 4

15 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชนในเชงินโยบาย หรอื

ระดบัประเทศ

เรือ่ง/ชิน้ 0 0 0 0

16 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชนในเชงิพาณิชย เรือ่ง/ชิน้ 0 0 6 6

17  จํานวนผลงานทีจ่ดทะเบยีนสิทธิบตัรหรอือนุสิทธิบตัร เรือ่ง/ชิน้ 3 20 27 19

18  -  จํานวนผลงานทีจ่ดทะเบยีนพันธุพืช  18 สายพันธุ

- ไดยื่นขอจดทะเบยีนพันธุพืช และแกไขขอมูล 5 สายพันธุ

- จํานวนผลงานจดอนุสิทธิบตัร 1 ผลงาน

- จํานวนสิทธิบตัรทีอ่ยูระหวางประกาศโฆษณา 1 ผลงาน

- จํานวนสิทธิบตัรทีไ่ดยื่นขอแกไข 2 ผลงาน

เรือ่ง/ชนิด 0 0 0 19

19   จํานวนผลงานทีไ่ดรบัหนังสือรบัรองการแจงขอมูลลขิสิทธ์ิ 

และ/หรอืไดรบัรองคณุภาพจากหนวยงานทีเ่ชือ่ถอืได

เรือ่ง/ชิน้ 0 0 3 1

20 -  จํานวนผลงานทีไ่ดรบัหนังสือรบัรองการแจงขอมูลลขิสิทธ์ิ เรือ่ง/ชิน้ 0 0 0 0

21 -  จํานวนผลงานทีไ่ดรบัรองคณุภาพจากหนวยงานทีเ่ชือ่ถอืได เรือ่ง/ชิน้ 0 0 3 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส .

ตารางรายงานผลการดําเนินงาน

ขอมูลพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

ชอง รายการ หนวย

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ
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กรรมการ

2550 2551 2552 2552

22   จํานวนบทความวจิัยทีไ่ดรบัอางอิงใน refereed journal หรอืใน

ฐานขอมูล

เรือ่ง 13 25 33 33

23 - จํานวนบทความวจิัยทีไ่ดรบัการอางอิงระดบัชาติ เรือ่ง 0 0 0 0

24 - จํานวนบทความวจิัยทีไ่ดรบัการอางอิงระดบันานาชาติ เรือ่ง 13 25 33 33

25   จํานวนนักวจิัยทีไ่ดรบัทนุวจิัย คน 28 60.5 34 24

26 - จํานวนนักวจิัยทีไ่ดรบัทนุ จากภายนอกมหาวทิยาลัย คน 6 18.5 28 2

27 -  จํานวนนักวจิัยทีไ่ดรบัทนุ จากภายในมหาวทิยาลัย คน 22 42 6 22

28   จํานวนนักวจิัยทีเ่ขารวมประชมุวชิาการ นําเสนอผลงาน

วชิาการในประเทศ

คน 26 32.5 25 33

29   จํานวนนักวจิัยทีเ่ขารวมประชมุวชิาการ นําเสนอผลงาน

วชิาการตางประเทศ

คน 0 0 10 2

30   จํานวนนักวจิัยทีท่ําหนาทีส่นับสนุนการเรยีนการสอน คน 0 0 18 19

31   จํานวนนักวจิัยทัง้หมด คน 34 69 47 49

32   จํานวนนักวจิัยลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0

33   จํานวนบคุลากรประจําทีม่ีสวนรวมในการบรกิารทางวชิาการ
แกสังคม

คน 13 36.5 50 50

34   จํานวนบคุลากรประจําทีเ่ปนทีป่รกึษา เปนกรรมการ
วทิยานิพนธภายนอกมหาวทิยาลัย เปนกรรมการวชิาการ 

วชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ

คน 13 36.5 50 50

35   จํานวนกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี โครงการ/

กิจกรรม
78 86 111 107

36 êระดบัความสําเรจ็ของการใหบรกิารทีส่อดคลองกบัความ

ตองการของผูรบับรกิาร

ระดบั 5 5 5 0

37  ระดบัความพึงพอใจของผูรบับรกิาร คาเฉล่ีย1-5 5 4.89 4.29 4.07

38 จํานวนบคุลากรทีด่ํารงตําแหนงทางวชิาการ คน 24 24 23 23

จํานวนบคุลากรทีม่ีคณุสมบตัใินการขอตําแหนงทางวชิาการ คน 59 65 67 67

องคประกอบท่ี 3

38   จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนทัง้หมด รวมทัง้ที่

ปฏิบตังิานจรงิและลาศึกษาตอ

คน 178 192.5 194 102

  จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนทัง้หมด รวมทัง้ที่

ปฏิบตังิานจรงิและลาศึกษาตอ(นับเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน   สาย ข ค)

คน 0 0 0 194

39   จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนทีล่าศึกษาตอ คน 0 0 0 0

40 มีระบบการบรหิารจัดการทีด่แีบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา ระดบั 5 5 5 5

41 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรยีนรู ระดบั 0 0 4 4

42 มีกระบวนการและกลไกในการบรหิารทรพัยากรบคุคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรกัษาไวใหบคุลากรมีคณุภาพและ

ประสิทธิภาพ

ระดบั 0 0 6 6

43 ระดบัความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน

ระดบั 4 5 5 5

44   จํานวนบคุลากรประจําทีไ่ดรบัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอื
วชิาชพีในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

คน 8 6 7 7

ชอง รายการ หนวย

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส .
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กรรมการ

2550 2551 2552 2552

45 -  ดานการวจิัย คน 8 5 7 6

46 -  ดานศิลปะและวฒันธรรม คน 0 1 0 0

47 -  ดานอ่ืนๆ คน 0 0 0 0

48 êมีการนําระบบบรหิารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบรหิาร

จัดการ

ระดบั 0 0 5 1

49 êระดบัความสําเรจ็ของการถายทอดตวับงชีแ้ละเปาหมายของ

ระดบัองคกรสูระดบับคุคล

ระดบั 8 8 7 7

50 êมีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) ระดบั 5 5 5 5

51  จํานวนบคุลากรประจําทีไ่ดรบัการพัฒนาความรูและทกัษะ
วชิาชพีทัง้ในประเทศหรอืตางประเทศ

คน 125 149 165 102

52 -  ในประเทศ คน 125 149 163 100

53 -  ตางประเทศ คน 0 0 2 2

องคประกอบที ่4

54 êมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะหคาใชจาย การ ระดบั 7 7 7 7

55 êมีการใชทรพัยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดบั 0 0 4 4

56  จํานวนกิจกรรมการใหบรกิารทีม่ีการวเิคราะหตนทนุตอ
หนวยงาน

กิจกรรม 44 43 91 83

57  จํานวนกิจกรรมการใหบรกิารทัง้หมด กิจกรรม 86 98 111 83

องคประกอบที ่5

58 êมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในทีเ่ปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบรหิารจัดการ

ระดบั 0 0 7 7

59 êระดบัความสําเรจ็ของการประกันคณุภาพภายใน ระดบั 4 4 4 4

องคประกอบที่ 6

60 êระดบัความสําเรจ็ของการพัฒนาและปรบัปรงุกระบวนการ

ดําเนินงาน

ระดบั 5 5 4 3

61   จํานวนผูรบับรกิารทีไ่ดรบับรกิารตามเวลามาตรฐาน คน 0 0 28 28

62   จํานวนผูรบับรกิารทัง้หมดทีไ่ดรบับรกิารในกระบวนงานที่
นํามาประเมิน

คน 0 0 28 28

63   ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน นาท/ีชม./วนั 0 0 120 120.00

64   ระยะเวลาเฉล่ียทีใ่หบรกิารไดในแตละกระบวนงาน นาท/ีชม./วนั 0 0 98.75 98.75

ชอง รายการ หนวย

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส .
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ภาคผนวกที่ 2   
ขอมูลจากการสัมภาษณ 

กลุมผูใชบริการ ( 2 คน) 
- จํานวนเจาหนาที่บางหนวยงานไมเพียงพอในการใหบริการ 

- จํานวนเครื่องมือ/อุปกรณ ไมเพียงพอ  เชน อุปกรณในการยอยสารตาง ๆ 

- ผูใชบริการมีความตองการใชบริการนอกเวลาและยินดีที่จะจายคาใชบริการเพิ่มตามความจําเปน 

- เจาหนาที่ประจําหองเครื่องมือใหคําแนะนําและเอาใจใสดี 
 

กลุมบุคลากร ขาราชการ พนักงานและลูกจางช่ัวคราว ( 7 คน) 
1. ความภูมิใจในหนวยงาน 

- มีผูรวมงานใหคําแนะนําที่ดี 

- มีความรวมมือในบุคลากรทุกระดับ 

- เปนหนวยงานที่ทําใหไดใชความรู ความสามารถ และถายทอดความรูใหกับบุคลากร นิสิต และเกษตรกร  
 

2. โอกาสในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
-  หนวยงานใหการสนับสนุน แตไมสามารถเขารวมได เพราะมีภาระงานมาก 

-  ลูกจางชั่วคราวมีความตองการที่จะพัฒนาตนเอง โดยการเขารวมอบรมบาง 

3. สวัสดิการ 
- มีกองทุนรวมแรงรวมใจ เพื่อนํามาชวยเหลือบุคลากรในดานตาง ๆ 

- มีเงินสนับสนุนจากนักวิจัย เพื่อชวยเหลือบุคลากรที่มีความตองการดานการเงินในบางหนวยงาน (Post) 

4.  ขอเสนอแนะ 
-    ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานในตางประเทศ 

- ควรจัดหาเครื่องมือใหมมาทดแทนเครื่องมือเกาซึ่งมีอายุการใชงานนานแลว 

- ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรบางหนวยงานใหเหมาะสมกับภาระงาน  

 

การตรวจเยีย่มหนวยงาน 
  ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ 
  1.1  เครื่องกะเทาะผลหมากแหง  โดยเริ่มสรางเมื่อป 2547  และไดรับรางวัลในป 2551 มีการเผยแพรใหกับ

เกษตรกร และจัดทําเปนวีดีทัศนเพื่อเผยแพรและเปนโครงการบริการวิชาการ มีตนทุนการจัดทําเครื่องละ 20,000 บาท  และ

จําหนายเครื่องละ 25,000 บาท  โดยเครื่องสวนใหญจําหนายใหกับเกษตรกรทางภาคใต 

  1.2  เครื่องปอกทุเรียน  รุน 2 (ผาสุก)  มีการจัดทําทั้งหมด 5 แบบ แตแบบที่ใชในปจจุบันทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการผาออกมาทําใหเนื้อทุเรียนไมช้ําและอยูในสภาพดี เสนใยของเปลือกทุเรียนสามารถนําไปอัดแทง

สําหรับผลิตเปนภาชนะเพาะกลาไม  
 

  ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม  เปนหนวยงานเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับตัวอยางแมลง  ซึ่งมีหลาย

หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหความสนใจและนํานักเรียน นักศึกษาเขามาศึกษา เยี่ยมชมอุทยานแมลง 

และพิพิธภัณฑแมลงนานาชนิด เปนจํานวนมาก  สวนในดานการประชาสัมพันธและเผยแพรนั้น ไดมีการประชาสัมพันธไปยัง

โรงเรียนตาง ๆ  เพื่อการเยี่ยมชมเปนหมูคณะ นอกจากนี้ยังไดรับเชิญจากหนวยงานภายนอกใหไปจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
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ในอนาคตมีแผนที่จะขยายการบริการใหเต็มรูปแบบ และจะเปดใหบริการในวันเสาร-อาทิตย โดยเก็บคาบริการจากผูเขาชม 

เนื่องจากตองมีคาใชจายในการดําเนินงานมากขึ้น ในเบื้องตนจึงมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่ง

จากมหาวิทยาลัยกอน   

 

  ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน  ผลงานเดนคือการผลิตมะนาวนอกฤดู ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเขารับการอบรม

และสั่งซื้อกิ่งมะนาวเปนจํานวนมาก ทําใหประสบปญหาผลิตไมทันกับจํานวนที่ส่ังซื้อ แมวาจะมาปฏิบัติงานในวันเสาร-

อาทิตยก็ตาม 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ  พบผูบริหารสถาบันฯ  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 
ผูบริหารรายงานผลดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ประเมินฯ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 

สัมภาษณหัวหนาฝาย 

วันที่ ... กรกฎาคม 2553 

สัมภาษณบุคลากร 

วันที่ ... กรกฎาคม 2553 

ผูบริหารรายงานผลดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ประเมินฯ  วันที่ … กรกฎาคม 2553 

ผูบริหารรายงานผลดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ประเมินฯ  วันที่ … กรกฎาคม 2553 
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ตรวจเยี่ยมศูนยวิจัยกีฏวิทยา  

วันที่ 8  กรกฎาคม 2553 

ตรวจเยี่ยมศูนยวิจัยไมผลเขตรอน 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากรสํานักงานอธิการบดีรับทราบ  

วันที่ .... กรกฎาคม 2553 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากรสํานักงานอธิการบดีรับทราบ  

วันที่ ....กรกฎาคม 2553 

ตรวจเยี่ยม.... 

วันที่ ... กรกฎาคม 2553 

ตรวจเยี่ยม.... 

วันที่ ... กรกฎาคม 255. 

  


