
1 
 

 
 

 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา2557 

(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
ประเมินวันที่ 16ตุลาคมพ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 



2 
 

ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายในปี การศึกษา 2557ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ( EdPEx)จากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 255 7 (1 มิถุนายน 
2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมพ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สวพ.มก.)  จัดตั้งขึ้นตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2521 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2521 และ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นส่วนราชการระดับคณะ ท าหน้าที่ บริการ
ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) 

 เมื่อแรกเริ่มท่ีทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 4ได้
จัดแบ่งสายงานการบริหารออกเป็น 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สายงาน
ประยุกต์งานวิจัย และสายงานสถานีวิจัย ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานมาเป็นล าดับ ถึงปัจจุบัน 
โดย มีสมรรถนะหลักของหน่วยงาน คือ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ปัจจุบันมีการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 1) ส านักงานเลขานุการ 2) ฝ่ายประสานงานวิจัย
และประเมินผล 3) ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 4) ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และ 5) ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มี ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา ในภาพรวม  
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ระดับหน่วยงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนงานหลักอย่างมีประสิทธิผล 
และเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับมหาวิทยาลัย ในการติดตามความก้าวหน้าของผลงานวิจัย  
2. ตามการแบ่งส่วนราชการ ยกเว้น ส านักงานเลขานุการ ซึ่งถือเป็นงานสนับสนุนงานฝ่ายอื่นๆ อาจต้อง
ก าหนดผลลัพธ์ของงานบริการให้ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งการก าหนดตัววัดความส าเร็จของแต่ละงาน และ
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
3. ด้วยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงแหล่งรายได้ที่ใช้ในการให้บริการ ทั้งงานพัฒนานักวิจัย การให้แรงกระตุ้น
นักวิจัย การไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอาจเป็นจัดเสี่ยงที่ส าคัญของหน่วยงานและอาจส่งผลต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน แต่ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีกลยุทธ์ในการพัฒนางานต่างๆ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัย อาจต้องทบทวนนโยบายในการบริหารงานวิจัย เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยสามารถ
ขับเคลื่อนและพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้
เพราะการบริหารห่วงโซ่อุปทานด้านการวิจัยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 
2. ภารกิจของสวพ. สิ้นสุดเมื่อนักวิจัยสามารถจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ ท าให้ยังไม่เห็นประสิทธิผล
งานวิจัย ยิ่งถ้าโครงการงานวิจัยไม่ได้ก าหนดผลลัพธ์เป็นผลงานตีพิมพ์ ก็จะติดตามยากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
ผลงานตีพิมพ์ไม่ใช่ประสิทธิผลของงานวิจัยเพียงอย่างเดียว การน าไปสู่เชิงพาณิชย์เป็นประเด็นส าคัญ 
มหาวิทยาลัย อาจต้องทบทวนระบบบริหารงานวิจัยและควรมองหารายได้จากงานวิจัย (ไม่ใช่ทุนวิจัย) 
3. ในระดับหน่วยงาน อยากให้ก าหนดทิศทางที่ชัดเจนที่ระดับมหาวิทยาลัยใช้ผลลัพธ์จากการประกัน
คุณภาพ ไปแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น 
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4. การน าระบบ TQA หรือ EdPEx มาใช้งาน มหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้กับหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
และควรปรับระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อลดการสูญเสียจากการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้และลด
ต้นทุนในการด าเนินงาน 
5. ถ้ามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการน าเกณฑ์ TQA หรือ EdPEx มาประยุกต์ใช้งานหรือขับเคลื่อนองค์กร 
อยากให้มีการให้ความรู้มากกว่าในปีที่ผ่านมา 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปีการศึกษา 2556   พบว่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 9 ข้อ และได้ มีจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้วจ านวน 8 ข้อ แต่เนื่องจากมีการปรับกระบวนการประเมินคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ เป็นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ท าให้ไม่ได้ด าเนินการข้อเสนอแนะ 1 ข้อ คือ  

1. การก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ยังไม่เหมาะสม 
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สวพ.มก.)  เมื่อแรกเริ่มท่ีทบวงมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้จัดตั้งแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 4ได้จัดแบ่งสายงานการบริหารออกเป็น 4 สายงาน 
คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สายงานประยุกต์งานวิจัย และสายงานสถานีวิจัย ต่อมา
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานมาเป็นล าดับ ถึงปัจจุบัน โดยมีสมรรถนะหลักของหน่วยงาน คือ การ
บริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 1) ส านักงานเลขานุการ 2) ฝ่ายประสานงานวิจัย
และประเมินผล 3) ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 4) ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และ 5) ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 วิสัยทัศน์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับภูมิภาค 

 พันธกิจ 
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือสร้าง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนางานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์ 
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 อัตราก าลัง 
ตารางแสดงจ านวนและประเภทของบุคลากรทั้งหมดหน่วย : คน 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานเงิน
รายได้ 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

28 26 4 1 5 20 84 
  

 อาคารและสถานที่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.มีอาคารสถานทีใ่นการปฏิบัติงานและให้บริการด้านบริหารจัดการงานวิจัย

ของมก.รายละเอียดดังนี้ 
อาคารสถานที ่

           สวพ.มก. มีอาคารปฏิบัติงาน จ านวน 2 อาคาร และห้องประชุม ห้องฝึกอบรม ห้องสัมมนา และ
ห้องปฏิบัติการ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ 

1. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจเป็นที่ตั้ง ของส านักงานเลขานุการ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยและฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 

- มีห้องประชุม อบรม สัมมนา จ านวน 4 ห้อง 
 

                2. อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง เป็นที่ตั้ง ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
- ห้องประชุมและฝึกอบรม จ านวน3ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (LAB) จ านวน 19 ห้อง 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ประธาน

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการ
แนะน าผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ หน่วยงาน ให้
คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสาร จากรายงานการประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 
สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของ หน่วยงานรับทราบและ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 
3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 

     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการ และส านักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
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 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารSSR และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือสัมภาษณ์ และ
น าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละ หมวดและน าเสนอผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ 
09.00 –10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 
ดังนี ้
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของสถาบัน 
2) สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 7 หมวด 
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันตัดสินผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันตัดสินผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

(ต่อ) 
15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 

มก. 
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 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการตรวจ OP ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเด็น OP ตอบได้ ข้อคิดเห็น 
ครบถ้วน บางส่วน ยาก/ตอบ

ไม่ได้ 
ลักษณะส าคัญขององค์กร 

1. ลักษณะส าคัญขององค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันของท่านคืออะไร  
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์หลัก (สินค้าและบริการ) อะไรบ้าง 
ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อ

ความส าเร็จของหน่วยงานคืออะไร กลไกท่ีหน่วยงานใช้ในการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร 

   ตามท่ีก าหนดในโครงสร้างองค์กร ภารกิจที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย คือ 
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยและ ฝ่าย

เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
หน่วยงานควรก าหนดปริมาณงานหรือชิ้นงานบริการให้ชัดเจนขึ้น 

เพ่ือให้สะดวกในการวัดความส าเร็จและจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 
อนึ่งฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เสมือนหนึ่งเป็นงานสนับสนุนหลักเพ่ือให้

องค์กรสามารถบรรลุภารกิจด้านการประสานงานวิจัยฯ แต่
ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในการติดตาม

ความก้าวหน้าของประสิทธิผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย 
(2) เจตจ านง (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยม (Value) และ

พันธกิจ (Mission) ของหน่วยงานที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Core Competencies) คือ
อะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของหน่วยงาน  

   ยังไม่ได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม สมรรรถนะหลักของ
บุคลากรที่สอดคล้องไปด้วยกันกับสมรรถนะหลักขององค์กร 

องค์กร อาจต้องค านึงถึงพันธกิจที่ก่อให้เกิดบริการและพันธกิจในการ
พัฒนาหน่วยงานภายในเพื่อใช้ในการจ าแนกระบบงานที่ส าคัญและ

ระบบงานสนับสนุน 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรคืออะไร มีการจ าแนกบุคลากร

หรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง อะไรคือ
   จากการสัมภาษณ์ องค์กรมีนักวิจัยที่ปฏิบัติภารกิจที่ฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความต้องการและปัจจัยอาจมีความแตกต่าง
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ประเด็น OP ตอบได้ ข้อคิดเห็น 
ครบถ้วน บางส่วน ยาก/ตอบ

ไม่ได้ 
ข้อก าหนดด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มและประเภทต่างๆ ของ
พนักงาน อะไรคือองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรผูกพัน
ในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศฯของหน่วยงาน 

อะไรคือข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่อง
เฉพาะของหน่วยงาน 

กัน  

(4) หน่วยงานมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุกปกรณ์ ที่ส าคัญ
อะไรบ้าง 

   ระบบสารสนเทศ เป็นทั้งระบบงานหลักในการสนับสนุนบริหาร
งานวิจัย แต่ส่วนของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือ
เฉพาะทาง ไม่ได้กล่าวถึงว่ามีเครื่องมือเฉพาะทางท่ีบ่งบอกถึงความ
เชี่ยวชาญในงานวิจัยใด และส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

อย่างไร อาจต้องก าหนดให้ชัดเจน 
(5) หน่วยงานด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ

ข้อบังคับอะไรในด้านต่อไปนี้ 1) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 2) การรับรอง (Accreditation, Certification) หรือ

การจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 3) มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ4) สิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ 

   ยังมีระเบียบภายนอก เช่น ระเบียบพัสดุ หรือ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง
ด้วย และควรเขียนสาระส าคัญว่าในการถือปฏิบัตินั้นท าอย่างไร และ

กระทบกับกลุ่มใด 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(6) โครงสร้างและระบบการก ากับดูแล (Govermance System) 

ของหน่วยงานมีลักษณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่าง
คณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน ผู้น าระดับสูง และสถาบันมี

ลักษณะเช่นใด 

   ระบบการก ากับดูแล ยังไม่พบข้อมูลด้านการก ากับดูแลอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่

ก าหนด 

(7) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ
หน่วยงานมีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความ

คาดหวังที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ การให้บริการสนับสนุนแก่ลูกค้า
และการปฏิบัติการอย่างไร ความต้องการและความคาดหวัง
ของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี่ความ

แตกต่างกันอย่างไร 

   องค์กรแบ่งกลุ่มลูกค้า ตามกระบวนการบริหารงานวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ช่วง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าซึ่งเป็นอาจารย์และนักวิจัย ยังไม่มีการแบ่ง
ตามสมรรถนะของงานวิจัย ซึ่งอาจารย์แต่ละกลุ่มอาจมีความต้องการ

ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะในการพัฒนาบุคลากรวิจัย 

(8) ผู้ส่งมอบ (Suppliers) พันธมิตร (Partner) และคู่ความร่วมมือ 
(Collaborators) ที่ส าคัญมีประเภทใดบ้าง และมีบทบาทอะไร
ในระบบงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นการ
ผลิตและการส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนที่ส าคัญ
ให้แก่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือเหล่านี้มี
บทบาทอะไรในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

หน่วยงาน หน่วยงานมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่ง
มอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือกลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไร
ในการสร้างนวัตกรรมให้แก่หน่วยงาน  อะไรคือข้อก าหนดที่
ส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain) ของหน่วยงาน 

   เรื่องผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ คู่ความร่วมมือ ยังก าหนดไม่ชัดเจน 
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2. สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(9) ล าดับในการแข่งขัน หน่วยงานอยู่ในระดับใดในการแข่งขัน ให้

อธิบายขนาดและการเติบโตของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบใน
ธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน คู่แข่งมีจ านวนเท่าไร และมีประเภท

อะไรบ้าง 

   แม้ว่าองค์กรเป็นหน่วยงานสนับสนุน น าเสนอการเทียบเคียงด้วย
จ านวนทุนวิจัยจากแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัย 

องค์กรอาจไม่สามารถขับเคลื่อนในหลายๆ ปัจจัย แต่สามารถเป็น
ข้อมูลน ามาเทียบเคียงได้ว่า องค์กรสามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิผล 

ท าให้ได้ทุนวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
(10) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขัน

ของหน่วยงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับ
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 

   ก าหนดคู่เทียบเป็นระดับมหาวิทยาลัย ท าให้องค์กรก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จได้ยาก และยังมองไม่เห็นถึงการสร้างนวัตกรรม และด้วย
ภารกิจขององค์กรสิ้นสุดเพียงผู้ขอทุนวิจัยสามารถจัดส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์ได้ตามก าหนดเวลา ท าให้การต่อยอดงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมยัง
มองไม่เห็น อนึ่งนวัตกรรมในการท างานภายในองค์กร โดยเฉพาะการ

เป็นผู้น าระบบสารสนเทศนั้นเด่นชัด 
(11) แหล่งข้อมูลส าคัญท่ีมีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิง

แข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลส าคัญท่ีมีอยู่
ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในธุรกิจอ่ืนมีอะไรบ้าง และมี

ข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้  

   องค์กรสามารถใช้เงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเป็นตัว
เทียบเคียงความส าเร็จได้ แต่ควรมีการแยกแยะตามกลุ่มสาขาวิชา 

เพ่ือให้เห็นโอกาสในการพัฒนานักวิจัยในแต่ละกลุ่มได้มากข้ึน 
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ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(12) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้าน

ธุรกิจ/กิจการด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในวงกว้าง และด้านบุคลากรคืออะไร 

   ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบจะถูกก าหนดเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการวางแผนกลยุทธ์ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(13) อะไรคือองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการ

ด าเนินการ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ระดับองค์กร 
และกระบวนการสร้างนวัตกรรมของสถาบันมีอะไรบ้าง 

   ระบบปรับปรุงการด าเนินงานนั้น สามารถใช้ระบบ PDCA ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นโมเดลในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

สนับสนุนได้เลย หรือ จะเลือกระบบการปรับปรุงจากศาสตร์ของระบบ
คุณภาพก็ได้ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 
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